
LES CONTRATS D’ADMINISTRATION  
 
 

Alfons Boon 
 -Président comité de direction Spf Budget et Controle de gestion 
 -Président a.i. comité de direction Spf Personnel et Organisation 

Un lévier, une approche, un moyen de communication, un accord entre 
politique et administration 



• Bienvenue 

• Le réseau BEPAN: l’échange de bonnes 
pratiques administratives et expériences 
entre tous les services publics belges 

• 4 axes: 
• Le contrat d’administration dans la relation 

avec la politique 

• Les performances clés et le lien avec 
l’évaluation 

• L’importance pour le personnel 

• La responsabilité societale 



Definitie 
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“De bestuursovereenkomst (BO) is een document waarin het akkoord* is beschreven, dat is gesloten tussen de politieke 

overheid en het management, over de doelstellingen die tijdens de volgende drie jaar van de legislatuur moeten worden 

bereikt, de middelen die worden aangewend, de opvolging en de eindevaluatie” 

Consolideren van een sterk partnerschap tussen politiek en administratie 

Werken op concrete meetbare en aantoonbare resultaten 

Uitoefenen van beheersautonomie door het intern afstemmen van de middelen 

* Geen contract in de juridische zin van het woord 
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Performantie: uitvoering van 
opdrachten 

Efficiëntie: Value for money 



Verbintenissen 
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Informatie en overleg 

Respect middelen/aanpassingen 

Opvolging en evaluatie 



1. Alle 

activiteitsdomeinen 

afgedekt op 

strategisch niveau 

2. Beschrijven van 

verwachte resultaten 

op planmatige & 

meetbare manier 

3. Beschrijven van 

verbintenissen (pers. 

& budg.) op 

planmatige & 

duidelijke manier 

4. Modaliteiten 

vastleggen voor 

samenwerking tussen 

Minister & 

management 

4 Minimumvoorwaarden van de BO 

inhoud van de Bestuursovereenkomst 
 

1. Missie en opdrachten 

2. Omgevings- en belanghebbendenanalyse  

3. Visie en waarden  

4. Strategische en Operationele doelstellingen  

5. Efficiëntiedoelstellingen 

6. Resultaatsindicatoren 

7. Kritieke succesfactoren 

8. strategische en operationele risico’s 

9. Toewijzing verantwoordelijkheden voor realisatie 

10.Beschrijving projecten, processen, initiatieven of 
acties 

11.Middelenschema 

12.Rapporterings- en opvolgingsmodaliteiten 

13.Verbintenissen van ondertekenende partijen 

Doel 



1. L'amélioration de l'efficience et la réduction des coûts 

2. La simplification administrative 

3. L'amélioration de l'orientation client ou de la relation avec 
l'utilisateur/le citoyen 

4. Le développement durable 

5. La promotion de l'égalité des chances 

6. L'amélioration du contrôle interne et de l'audit interne 

7. La collaboration avec d'autres services; 

  

+ Les objectifs relatifs au fonctionnement interne et 
à la gestion du service fédéral, abordant également 
les domaines suivants  
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• ° 1 januari 2016 

 

• Ontwerp: 30 juni 2015 

 

• Onderhandeld met 
voogdij 

 

• Betrokkenheid alle 
mandaathouders 
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• In werking na 
goedkeuring 

 

• 3 kalenderjaren 

 

• Jaarlijkse operationele 
plannen 

 

• Jaarlijkse toetsing 
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g • Communicatie aan 

MR 

 

• Communicatie aan 
FOD P&O 

 

• 6 maand > einde: 
nieuw ontwerp BO 

 

• Verlenging  

 

•  3-jaarlijkse evaluatie 
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• strategische planningshorizon 3 
jaar 

• operationele plannen van 1 jaar 
(jaarlijks bestuursplan). 

• Gebaseerd op budgetcyclus 

• Uiterlijk zes maanden voor het 
verstrijken, legt de 
overheidsdienst een nieuw 
ontwerp voor. 

• Indien geen nieuwe 
bestuursovereenkomst, van 
rechtswege verlengd. 

Duur van de bestuursovereenkomst  
 



Rapportering en monitoring 

• Eenvoudig, overzichtelijk, leesbaar 

• Belang van geïntegreerde rapportering 

• Veelheid aan domeinen en elementen 

• 1 aanpak  

• Vergelijken ?  

• Bijsturen op basis van resultaten 

• Link met evaluatie mandaathouders 

 

 



Groeiproces 

• Eerste generatie  

• Evolutie bij de OISZ toont groei 

• Maturiteit van organisatie en van 
zijn mensen 

• Leren van proces en van mekaar 

• Transversale samenwerking en 
synergieën 



• Geïntegreerd flexibel strategisch kader voor elke organisatie 

• Ondersteunend voor goed overleg, samenwerking Minister-administratie 

• Vertrouwen en dialoog zijn essentieel 

• Groeiproces met respect voor eigenheid, maturiteit en cultuur van elke 
organisatie 

• Momentum niet loslaten; eerste generatie 

• Elementen van goed bestuur die ook de redesign kunnen ondersteunen 

• Belang van gemeenschappelijke bepalingen en vergelijkbaarheid:  
rol van de colleges van leidinggevende ambtenaren 

Bij wijze van conclusie 
 


