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Inbehandelingneming 

Via mail van 31 maart 2022 heeft de CRB een adviesvraag van de federale overheidsdienst Beleid en 
Ondersteuning (fod Bosa) ontvangen over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de 
organisatiebeheersing binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht, en tot wijziging 
van de koninklijke besluiten van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interne Auditdienst en van 
17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid.  

Concreet betreft de adviesvraag de toepassing van dat ontwerp van koninklijk besluit op het Federaal 
Planbureau. Op basis van artikel 129 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse 
bepalingen is de raadpleging van de CRB immers nodig wanneer de Koning, bij een in de ministerraad 
overlegd besluit, de andere nadere regelen vaststelt die nodig zijn voor de organisatie en de werking 
van het Federaal Planbureau. Het advies van de CRB is met andere woorden een wettelijke 
vormvereiste.  

Op basis van dat artikel heeft de CRB al op 20 juni 2012 een advies uitgebracht over de toepassing 
van bepalingen inzake de interne audit op het Federaal Planbureau. 

Het dagelijks bestuur van de Raad heeft de adviesvraag behandeld via schriftelijke procedure en 
besproken tijdens zijn vergadering van 20 april 2022. Het advies werd op 28 april 2022 voorgelegd aan 
de plenaire vergadering, die het heeft goedgekeurd. 

Inleiding 

Het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de organisatiebeheersing binnen sommige diensten 
van de federale uitvoerende macht herroept en vervangt het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 
betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht. 
Doelstelling hierbij is om de regelgeving inzake interne controle en interne audit te vereenvoudigen en 
aan te passen aan de huidige situatie.  

Het ontwerp van koninklijk besluit voert het nieuwe concept “beheersdomeinen” in, waarmee men tot 
een performante organisatiebeheersing binnen een dienst wil komen. Deze beheersdomeinen hebben 
onder meer betrekking op risicobeheer, procesbeheer en doelstellingenmanagement.  

Naast de inhoudelijke wijzigingen werd het Federaal Planbureau op advies van het Auditcomité van 
de federale overheid aan het toepassingsgebied toegevoegd. 

Het ontwerp van koninklijk besluit werd al op 18 februari 2022 goedgekeurd door de ministerraad, 
waarna het advies werd voorgelegd aan de Raad van State.  

 

 

  

https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/200/interne-controle-op-het-federaal-pl%E2%80%A6
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Advies 
 

De Raad wenst eerst en vooral zijn advies van 20 juni 2012 in herinnering te brengen. De Raad werd 
toen verzocht advies uit te brengen over de toepassing van de interne controlesystemen en de interne 
audit van de federale overheidsdiensten op het Federaal Planbureau. De Raad heeft toen meerdere 
argumenten naar voren gebracht om te wijzen op de buitensporige werklast die de toepassing van 
deze regelgeving voor een kleine instelling als het Federaal Planbureau zou teweegbrengen. De Raad 
benadrukt dat deze argumentatie, die er toen mee toe heeft geleid dat het Federaal Planbureau buiten 
het toepassingsgebied is gebleven, ook bij dit ontwerp van koninklijk besluit nog steeds actueel is. 
Daarenboven wenst hij nog bijkomende argumenten aan te reiken die hieronder zijn uitgewerkt.  

Hoewel de Raad, net zoals in 2012, het initiatief ondersteunt om te komen tot een performante 
organisatiebeheersing binnen de federale overheidsdiensten, wenst hij er toch op te wijzen dat het 
Federaal Planbureau slechts een kleine instelling is met een 95-tal personeelsleden, van wie het 
merendeel wetenschappelijke onderzoekers zijn die instaan voor het volbrengen van de talrijke 
wettelijke verplichtingen en op dit moment nauwelijks tijd en ruimte vrij hebben voor onderzoek op 
eigen initiatief. Daarnaast zorgt een informaticacel voor de (gegevens)beveiliging en ondersteuning 
van het wetenschappelijke onderzoek. Een klein aantal personeelsleden is belast met het HR-beleid, 
de boekhouding en begrotingsopmaak en de logistieke ondersteuning. De Raad merkt op dat het 
ontwerp van koninklijk besluit de aanwijzing van een coördinator Organisatiebeheersing en van 
minstens één risk officer (eventueel toe te kennen aan 1 persoon) voorschrijft. Zelfs als in 
ondersteuning door de fod Bosa zou worden voorzien, zoals het ontwerp van koninklijk besluit 
vermeldt, spreekt het volgens de Raad voor zich dat bijkomende middelen voor het Federaal 
Planbureau zouden zijn vereist om deze uitgebreide taken te kunnen volbrengen. De Raad heeft sterke 
twijfels bij de verhouding tussen de kosten en de baten van een dergelijke werkwijze voor een kleine 
instelling met relatief duidelijke en zeer specifieke werkprocessen en opdrachtgevers die zorgen voor 
een onmiddellijke kwaliteitscontrole. Het is niet duidelijk welke extra winst men wenst te bereiken 
tegenover de hoge extra kosten voor het opzetten van die organisatiebeheersing en interne controle. 

De Raad wijst daarnaast op het feit dat het Federaal Planbureau nu al de nodige aandacht heeft voor 
de kwaliteit van zijn werkzaamheden. Volgens artikel 5/1 van de wet van 22 mei 2014 betreffende de 
doorrekening door het Federaal Planbureau van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen 
bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, dat werd ingevoerd door de wet van 30 
juli 2018, dient na de eerste verkiezingen een evaluatie over de toepassing van de wet te worden 
uitgevoerd. De eerste doorrekening vond plaats naar aanleiding van de verkiezingen in 2019. Het 
Federaal Planbureau heeft hiervoor een interne evaluatie uitgevoerd. Voor een externe evaluatie lijkt 
de OESO volgens het Federaal Planbureau de enige instelling die daarvoor in aanmerking komt omdat 
ze ervaring heeft met evaluaties van doorrekeningsoefeningen in (enkele) andere landen. De Raad 
heeft echter vernomen dat men hier vanuit de politieke wereld, zelfs na herhaaldelijk aandringen door 
het Federaal Planbureau, geen extra middelen voor wil vrijmaken. Het Federaal Planbureau is 
ondertussen wel zelf op zoek gegaan naar middelen en zal uiteindelijk een beroep kunnen doen op het 
instrument voor technische ondersteuning (TSI of Technical Support Instrument) binnen het EU-
programma dat de EU-lidstaten technische expertise op maat biedt om hervormingen te ontwikkelen 
en uit te voeren.  

 

 

 

https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/200/interne-controle-op-het-federaal-pl%E2%80%A6
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Het Federaal Planbureau heeft de evaluatie voor de doorrekening kunnen inbedden in een ruimere 
aanvraag voor een externe evaluatie van zijn institutionele, operationele en analytische prestaties als 
IFI (Independant Fiscal Institution) met de bedoeling technische ondersteuning te verkrijgen (via 
consultancy) om zijn capaciteit op het gebied van modellering te verbeteren. Aangezien economische 
modellering de kern van de werkzaamheden van het Federaal Planbureau vormt, zullen de doorlichting 
en de aanbevelingen inzake capacitybuilding een belangrijk onderdeel van de algemene doorlichting 
zijn. Het is de bedoeling dat de aanbevelingen uit de evaluatie worden opgenomen in de nieuwe 
strategische nota van het Federaal Planbureau, voor zover dit nodig wordt geacht. Volgens de Raad 
toont dit duidelijk aan dat het Federaal Planbureau kwaliteit hoog in het vaandel draagt. 

Tot slot betreurt de Raad dat hij, maar vooral het Federaal Planbureau zelf, niet op de hoogte was van 
de werkgroep waarin dit ontwerp van koninklijk besluit werd voorbereid. Het Federaal Planbureau was 
dus nog niet eerder in de gelegenheid om zelf zijn standpunt met betrekking tot zijn eventuele opname 
in het toepassingsgebied kenbaar te maken. Volgens de Raad kunnen de bovenstaande argumenten 
nochtans een uitsluiting uit het toepassingsgebied rechtvaardigen, zonder dat hiermee het principe 
van een optimale organisatiebeheersing binnen het Federaal Planbureau in het gedrang zou komen.  

 




