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Deel 1: Algemene bepalingen 
 

Artikel 1 – Draagwijdte van deze bestuursovereenkomst 

Deze bestuursovereenkomst is gesloten overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 4 

april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de 

uitoefening van de managementfuncties in de Federale Overheidsdiensten (FOD’s) en de 

Programmatorische federale Overheidsdiensten (POD’s) en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 

oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de FOD’s en de POD’s. 

 

De FOD heeft op het ogenblik van het uitwerken van de eerste bestuursovereenkomst vier 

verantwoordelijke ministers: 

 

Mevrouw Maggie De Block voor het domein Volksgezondheid 

Mevrouw Marie Christine Marghem voor het domein Leefmilieu 

De Heer Willy Borsus voor het domein Voedselveiligheid  

De Heer Bart Tommelein voor het domein Mariene Milieu 

 

Mevrouw Maggie De Block is de minister bevoegd voor het grootste gedeelte van het activiteitengebied 

van de FOD, en zal dus in overeenstemming met artikel 11bis §3 van het KB van 4 april 2014 betreffende 

de bestuursovereenkomsten de Staat vertegenwoordigen bij het sluiten van deze 

bestuursovereenkomst.  

 

Deze bestuursovereenkomst gaat in op 1 januari 2016 en loopt tot 31 december 2018. 

Artikel 2 – Kader van de overeenkomst 

De bestuursovereenkomst wordt gesloten voor een duur van drie kalenderjaren en heeft een 

strategische planningshorizon van drie jaar, die geconcretiseerd wordt in operationele planninghorizons 

van één jaar. 

De bestuursovereenkomst maakt het mogelijk om de periodieke harmonisatie tussen de strategische 

doelstellingen van het beleid, alsook de uitvoering en de opvolging van die doelstellingen door de 

betrokken overheidsdienst te verbeteren en uit te diepen. 

 

De bestuursovereenkomst en het jaarlijks bestuursplan vormen de basis van de jaarlijkse evaluatie van 

de mandaathouders. 

Artikel 3 – Geïntegreerd bestuursplan 

Het bestuursplan, als jaarlijks operationeel plan, integreert de opvolging en de uitvoering van de 

verschillende thematische actieplannen die gelinkt zijn aan de transversale doelstellingen zoals bedoeld 

in artikel 11bis, §2, 5° van het voornoemde KB. 
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Artikel 4 – Beheersprincipes 

De contracterende partijen, met name de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu, vertegenwoordigd door de Voorzitter van het directiecomité en de 

regering, vertegenwoordigd door de voogdijminister, verbinden zich er als echte partners toe deze 

basisbeginselen in acht te nemen. 

 

De contracterende partijen verbinden zich ertoe gunstige omstandigheden te scheppen voor de 

uitvoering van de onderlinge verbintenissen die in deze overeenkomst vastgelegd zijn. In dat opzicht 

vormt de inachtneming van het voorafgaande overleg een kritische succesfactor. 

 

De twee partijen verbinden zich ertoe structureel overleg op gang te brengen en als gelijke partners 

onderlinge akkoorden te sluiten. 

 

Opdat de overheidsdienst zijn taak op een kwalitatief hoogstaande manier zou kunnen vervullen, 

verbindt de voogdijminister zich ertoe hem de nodige autonomie te verlenen en de nodige middelen ter 

beschikking te stellen, naargelang van de budgettaire context. Dit beginsel is een wezenlijke voorwaarde 

opdat de overheidsdienst verplicht kan worden de verbintenissen van deze overeenkomst na te leven. 

 

De mandaathouders, van hun kant, verbinden zich ertoe de nodige stappen te zetten om met 

gebundelde krachten initiatieven te ontwikkelen teneinde de doeltreffendheid te verhogen en 

efficiëntiewinsten te boeken, naar vernieuwing te streven en de nodige fasen uit te werken om een 

toegankelijke en kwalitatief hoogstaande dienstverlening te verzekeren, in overeenstemming en 

harmonie met de noden en de verwachtingen van de gebruikers en de stakeholders. 

 

Indien de FOD in het kader van een wettelijke opdracht moet samenwerken met een andere 

overheidsdienst, verbinden de voogdijoverheden zich ertoe de nodige voorwaarden te scheppen om die 

samenwerking te garanderen. 

Artikel 5 – Advieswinning, voorafgaand overleg en informatieverstrekking 

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 4 april 2014 legt de federale regering, 

vertegenwoordigd door de voogdijminister van de FOD, elk voorontwerp van wet of van besluit tot 

wijziging van de door de overheidsdienst toe te passen regelgeving en/of wetgeving, ter advies voor aan 

het directiecomité van de overheidsdienst. In het kader daarvan verbindt de voogdijminister zich ertoe 

de overheidsdienst op de hoogte te brengen van de verschillende relevante wetgevingstechnische fasen 

en de eventuele wijzigingen die tijdens de procedure aangebracht worden, door te geven. 

 

De voogdijminister verbindt zich ertoe in contact te treden met de FOD, enerzijds om de technische 

aspecten en de haalbaarheid betreffende de toepassing van de overwogen wettelijke en reglementaire 

wijzigingen in aanmerking te nemen en anderzijds om hem in staat te stellen de nodige aanpassingen 
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binnen een redelijke termijn voor te bereiden en vroeg in het proces een beroep te kunnen doen op de 

verschillende wetenschappelijke en andere adviesorganen. 

 

Na overleg met de FOD legt de voogdijminister de datum van inwerkingtreding van de overwogen 

nieuwe maatregelen of wijzigingen vast, meer bepaald rekening houdend met de tijd die nodig is om 

eventuele informatica-aanpassingen uit te voeren en om te verzekeren dat de betrokken personen 

correct geïnformeerd worden. 

Artikel 6 – Verlenging en wijzigingen van het contract 

Indien bij het verstrijken van de bestuursovereenkomst geen nieuwe overeenkomst in werking is 

getreden, wordt de bestaande bestuursovereenkomst van de FOD stilzwijgend verlengd tot het ogenblik 

waarop een nieuwe bestuursovereenkomst in werking treedt. 

 

Om in te spelen op wijzigende omstandigheden kan tijdens de duur van deze bestuursovereenkomst op 

verzoek van één van de ondertekenende partijen, en conform de modaliteiten vermeld in paragraaf 7 

van het KB van 04 april 2014 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties 

in de federale overheidsdiensten, een addendum aan de bestuursovereenkomst worden gevoegd om 

bepalingen toe te voegen, te wijzigen of te schrappen. 

Artikel 7 – Nieuwe missies 

Elke nieuwe missie die, door of krachtens een wet of een reglementaire beslissing, toegekend wordt aan 

de FOD of aan het adviesorgaan HGR, wordt opgenomen in een bijlage bij de overeenkomst. 

Indien die toekenning opwaartse implicaties heeft op het vlak van budget en/of personeel, zal daarover 

onderhandeld worden met de voogdijminister. 

Artikel 8 – Consolidatie van de verbintenissen 

Teneinde de goede opvolging van de verbintenissen van de twee partijen te verzekeren, zullen alle 

wijzigingen die bij de uitvoering van de overeenkomst aangebracht worden, geconsolideerd worden in 

hetzelfde document. 

Artikel 9 – Opvolging van de realisatie van de doelstellingen 

De voogdijminister en de FOD verbinden zich ertoe de realisatie van de doelstellingen en de uitvoering 

van de projecten zoals beschreven in de bestuursovereenkomst nauwlettend op te volgen. 

Artikel 10 – Periodiek overleg 

Opdat de FOD en de voogdijminister zich op een correcte en gepaste manier kunnen houden aan de 

verbintenissen die voortvloeien uit deze bestuursovereenkomst, zal de voogdijminister een 

overlegmoment organiseren met betrekking tot de begrotingsmaatregelen en de maatregelen inzake 

openbaar ambt die een significante impact kunnen hebben op de lopende bestuursovereenkomst. 
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Artikel 11 – Jaarlijkse evaluatie 

De bestuursovereenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd op basis van een verslag met betrekking tot de 

uitvoering van de bestuursovereenkomst, opgesteld door de voorzitter van het directiecomité. Zo nodig 

wordt de bestuursovereenkomst aangepast aan de veranderde omstandigheden, onder de voorwaarden 

bedoeld in §7 betreffende de wijziging van de bestuursovereenkomst. 

 

De resultaten van die evaluatie maken het voorwerp uit van een tegensprekelijk en gemotiveerd verslag 

dat opgesteld wordt door de deelnemers en waarin melding gemaakt wordt van de verschillende 

standpunten voor de kwesties waarover geen overeenstemming is. 

Artikel 12 – Rapportering 

De FOD verbindt zich ertoe een rapporteringssysteem te ontwikkelen en aan te houden dat de 

voortgang van de beleids- en beheerscyclus meet en visualiseert zodat dit als basis kan dienen voor het 

periodieke en/of ad-hoc overleg met de voogdijminister (zie deel 6: engagementen inzake rapportering 

en opvolging). 

Artikel 13 – Impact van de maatregelen waarover beslist is na de ondertekening van 

de overeenkomst 

In het kader van de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van de onderlinge verbintenissen die in de 

bestuursovereenkomst vastgelegd zijn en in de context van het afsluiten van bestuursovereenkomsten 

zal de voogdijminister rekening houden met de impact van de maatregelen waarover beslist werd of die 

ingevoerd werden na het afsluiten van deze overeenkomst en die aanleiding gaven tot een aanzienlijke 

en meetbare stijging van de taken of de complexiteit ervan of van bepaalde uitgaven, voor zover de 

overheidsdienst de impact van die wijzigingen tijdig heeft doorgegeven. 

Artikel 14 – Financiering 

De federale regering verbindt zich ertoe de nodige basishypotheses voor de opmaak van de jaarlijkse 

begroting aan de FOD te bezorgen. 

 

De federale regering verbindt zich ertoe bij ongewijzigd beleid de nodige middelen voor de uitvoering 

van de essentiële missies en taken van de FOD zoals die vastgelegd zijn in de bestuursovereenkomst en 

het bestuursplan, tijdig toe te kennen. 

Artikel 15 – Herinvesteren van de efficiëntiewinsten  

De federale regering verbindt zich ertoe de aangetoonde efficiëntiewinsten ter beschikking van de FOD 

te laten. Dit akkoord wordt vastgelegd via wederzijds overleg tussen de contracterende partijen op basis 

van de beschikbare bedrijfsinformatie die gecontroleerd en goedgekeurd is door de Inspectie van 

Financiën. 
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Artikel 16 – Herverdeling van bevoegdheden en hertekening van de structuur 

De FOD engageert zich om actief deel te nemen aan de werkzaamheden die zullen worden opgestart 

betreffende de redesign van de Federale Overheid en om alle nodige informatie over te maken die 

tijdens de voorbereidende fase van de oefening gevraagd worden.  

De FOD engageert zich eveneens om actief mee te werken aan het uitwerken van het operationeel 

implementatieplan als resultaat van de verschillende trajectgroepen. Ze verbindt zich ertoe de 

gedefinieerde deadlines opgenomen in het implementatieplan te halen. 

Artikel 17 – Niet-naleving van de aangegane verbintenissen 

Als een van de partijen niet in staat is de aangegane verbintenissen geheel of gedeeltelijk na te leven, zal 

die partij de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis stellen, met wie zij dan overleg zal plegen om 

maatregelen vast te stellen om die situatie te compenseren of te verhelpen. 

 

Indien er een probleem is inzake de naleving van de verbintenis, zullen de partijen trachten, in de mate 

van het mogelijke, het met elkaar eens te worden over de beste manier om hierover te beslissen. 
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Deel 2: Missie, Visie, Waarden 

Artikel 18 - Visietekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Een wereld, een gezondheid » (One world, one health) 
 
Met de visie « one world, one health » kiest het gezondheids- en milieubeleid resoluut voor een aanpak 

die uitgaat van de onderlinge afhankelijkheid tussen de gezondheid van mensen, dieren en het 

leefmilieu.  

 

Een goede gezondheid is in deze visie enkel mogelijk indien het beleid doorlopend inspeelt op de 

invloeden die de drie basispijlers op elkaar uitoefenen in een dynamische en steeds wijzigende 

omgeving en relatie tot elkaar. 

 

Met deze bestuursovereenkomst wil de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en 

Leefmilieu de visie « one world, one health » vertalen naar een multidisciplinaire en duurzame aanpak 

van de grote uitdagingen die zich stellen voor onze gezondheid en ons milieu in de geglobaliseerde 

wereld van vandaag.  

 

De activiteiten van de overheid moeten daarbij rekening houden met het internationale kader en met 

belangrijke economische en geografische factoren zoals het steeds toenemende verkeer van mensen, 

goederen en dus ook van verwekkers van ziekten bij mens en dier.  

Economische en industriële activiteiten hebben ook invloed op ons leefmilieu en het klimaat, terwijl 

beiden dan weer invloed uitoefenen op het welzijn en de gezondheid van mens en dier.  

 

Tegelijk creëren economische en wetenschappelijke vooruitgang nieuwe opportuniteiten en maken ze 

sociale vooruitgang, een betere gezondheidszorg en een hogere levensstandaard mogelijk. 

 

Ontwikkelingen op het vlak van de productie van goederen en voeding scheppen daarbij nieuwe 

mogelijkheden maar vereisen tegelijk ook meer waakzaamheid, controle en omkadering door de 

overheid. Daarbij is aandacht nodig voor informatie en preventie aangezien nieuwe tendensen in ons 

consumptiegedrag en onze levensstijl ook aanleiding kunnen geven tot nieuwe aandoeningen en 

bedreigingen voor onze gezondheid en onze leefomgeving. 

In een goed opgeleid en gemotiveerd team bouwen we samen 

aan een transparant dynamisch wetenschappelijk duurzaam en 

innoverend beleid dat garant staat voor de volksgezondheid, een 

veilige voedselketen en een beter leefmilieu niet alleen vandaag 

maar ook in de toekomst en dit in overleg met de betrokken 

federale, regionale en internationale partners. 
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Om de visie « one world, one health » te vertalen naar slagvaardige strategieën en acties, moeten 

overheidsinstellingen zoals de FOD op een nieuwe manier gaan samenwerken over (lands)grenzen en 

bevoegdheidsniveau ’s heen. De opgebouwde expertise en sterke traditie op het vlak van overleg zullen 

hierbij de basis vormen voor de FOD om de rol van beleidscoördinator gezondheid-milieu op het 

federale niveau met succes te vervullen.  

 

Met deze bestuursovereenkomst maakt de FOD haar complexe omgeving bevattelijk in een aantal 

engagementen en activiteiten gericht op het behalen van de resultaten die haar 

beleidsverantwoordelijken vooropstellen en dit steeds zonder de onderlinge samenhang tussen de 

gezondheid van mensen, dieren en het leefmilieu uit het oog te verliezen. 

 

Artikel 19 - Missie en opdrachten 

De FOD werd gecreëerd in 2002 op basis van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2001.  

 

De FOD bereidt - via samenwerking op nationaal, regionaal en internationaal niveau - een 

wetenschappelijk onderbouwd beleid en normering voor (in de domeinen waarvoor wij bevoegd zijn en 

met respect voor ieders bevoegdheid), coördineert dit beleid en waakt over de uitvoering ervan met het 

oog op eventuele bijsturing. Dit beleid is gericht op: 

 

a. het beschikken over een goed georganiseerde, kwaliteitsvolle, betaalbare, toegankelijke en 

geïntegreerde gezondheidszorg, die aan de noden van de bevolking beantwoordt; 

b. het beschermen van de gezondheid van mensen, dieren en planten, en het waarborgen van de 

veiligheid van de voedselketen (alsook inzake alcohol en tabak); 

c. op preventieve en geïntegreerde wijze een kwalitatief hoogstaand klimaat en leefmilieu 

verzekeren in eenieders belang ; 

d. het bevorderen van duurzame productie- en consumptiepatronen, in het bijzonder een 
geïntegreerd productbeleid; 

e. een geïntegreerd crisisbeleid en –beheer; 
f. medische expertise. 

 
Overeenkomstig het principe « one world, one health » bevordert de FOD de integratie van de 

doelstellingen en prioriteiten in verband met zijn competenties in andere competentiedomeinen door 

de andere federale departementen en/of de deelgebieden te stimuleren, ermee samen te werken en ze 

te ondersteunen (health and environment in all policies). 

 

Organogram: 

 

De FOD kent heden drie departementen die aangestuurd worden door een Directeur-generaal, met 

name: 

1. DG Gezondheidszorg (DGGS) 

2. DG Dier, Plant en Voeding (DG4) 

3. DG Leefmilieu (DG5) 

 

We hebben eveneens de Directie Medische Expertise (Medex) die aangestuurd wordt door een 

Directeur. 
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Daarnaast hebben we drie ondersteunende diensten die worden aangestuurd door een Directeur, met 

name: 

1. Personeel en Organisatie (P&O) 

2. Budget en Beheerscontrole (B&Bc) 

3. ICT 

 

Verder zijn er ook nog de Diensten van de Voorzitter die ook deels een in hoofdzaak ondersteunende rol 

spelen, zoals de Vertaaldienst, Juridische Dienst, Bibliotheek en Portfolio Office, maar deels ook een 

eigen specifieke rol vervullen, zoals Internationale Betrekkingen, Cel Leefmilieu-Gezondheid, Dienst 

Coördinatie van het Wetenschappelijk Onderzoek, Externe Communicatie, de Preventiedienst, Public 

Health Emergencies (PHE), Rampenmanagement en Health Research Systems (HRS). Deze laatste 

functies, van wettelijke of strategische aard, worden als beleidsoverkoepelend beschouwd. 

 

Aan de FOD zijn er twee Wetenschappelijke Instellingen verbonden: 

1. Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)
1
 

2. Centrum voor Onderzoek in Dierengeneeskunde en Agrochemie (CODA)
2
  

Deze wetenschappelijke instellingen hebben een afzonderlijke juridische entiteit en worden bestuurd 

door een Algemeen Directeur van de wetenschappelijke instelling.  

 

Tot slot is er de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Deze wetenschappelijke instelling verstrekt 

onafhankelijke wetenschappelijke adviezen ter ondersteuning van het beleid; zijn secretariaat en budget 

valt onder de FOD, maar de Raad functioneert onafhankelijk d.m.v. een netwerk van externe experten 

waarover de FOD geen zeggenschap heeft.  

 

 

                                                             
1
 KB 6 maart 1968  houdende oprichting van het WIV als federale wetenschappelijke instelling bij de FOD VVVL, 

laatst gewijzigd door KB van 20 december 2007 
2 

KB van 19 juni 2002 tot vaststelling van de bijzondere wijze waarop personeelsleden van het Ministerie van 

Middenstand en Landbouw overgaan naar de voorlopige cellen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 

van de Voedselketen of van de nieuwe federale overheidsdiensten (personeel van CODA) 
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Artikel 20 - Waarden 

De FOD VVVL heeft 6 waarden gedefinieerd op grond waarvan de FOD en haar medewerkers wil 

functioneren. Deze waarden dienen actief tot uiting te komen bij de interne samenwerking tussen 

diensten en medewerkers binnen de FOD en evenzeer in de samenwerking met de politiek 

verantwoordelijken, de talrijke partners in haar beleidsdomeinen en haar klanten. 

 

Duurzaamheid 

“Samen met onze partners zoeken we naar het juiste evenwicht tussen de sociale, de ecologische en de 

economische dimensie en dit voor de huidige en de toekomstige belanghebbenden en generaties”. 

 

Klantgerichtheid 

“Door ons te verplaatsen in en in dialoog te gaan met onze (intern en externe) klanten, kennen we hun 

behoeften en hun logica en kunnen wij objectief, transparant, kwaliteitsvol, efficiënt en rechtvaardig op 

hen inspelen” 

 

Innovatie 

“In ons netwerk staan we voortdurend open voor en brengen we nieuwe ideeën en technologieën aan 

om samen aan een moderne overheid te werken”. 

 

Ruimte voor talenten 

“Het beste halen uit ieders talenten door kansen te geven en te nemen in wederzijds vertrouwen.” 

 

Samen in respect 

“Respectvol samenwerken door over de eigen grenzen heen te kijken, diversiteit als opportuniteit te 

beschouwen en de meerwaarde van de gemeenschappelijke missie voorop te stellen”. 

 

Integriteit 

“Wij zijn betrouwbaar als collega, partner en/of dienstverlener doordat wij vanuit een 

gemeenschappelijk FOD-belang de verantwoordelijkheid nemen voor ons handelen en de consequenties 

daarvan voor anderen”. 

 

 

  



 
 

13 

  

Deel 3: Context- en stakeholdersanalyse 

Artikel 21 - Contextanalyse 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu voert haar opdrachten uit in een 

voortdurend veranderende omgevingen moet dus rekening houden met nieuwe fenomenen en 

maatschappelijke veranderingen die een invloed kunnen of zullen hebben op haar werkzaamheden.  

 

Een eerste trend vormt de toename van ongezonde levensstijlen en daarmee samenhangend de 

toenemende druk van beschavingsziekten. Ook klimaatverandering komt steeds hoger op de agenda en 

brengt nieuwe milieu- en gezondheidsuitdagingen met zich mee. In dezelfde lijn kunnen we, in een 

geglobaliseerde wereld, de opkomende risico’s in het kader van nieuwe ziektes niet langer negeren. 

Door een snellere opkomst van deze nieuwe fenomenen en/of nadrukkelijkere aanwezigheid van 

bestaande fenomenen (ziekten, behandelingen, milieu, gezondheidscrisissen, …) neemt de 

maatschappelijke interesse voor gezondheid, leefmilieu en voedselveiligheid verder toe. Ook 

crisisbeheer neemt hierdoor zowel bij het publiek als bij de politiek aan belang toe. 

 

Andere belangrijke omgevingsfactoren zijn het financieel-budgettair kader van begrotingstekorten en de 

hoge schuldgraad met besparingen binnen de overheidssector, het huidige klimaat van een 

economische lichte groei na een zware economische periode, de toegenomen juridisering van de 

maatschappij en de stijgende vraag naar administratieve vereenvoudiging en efficiëntie (zowel burger, 

bedrijven, enz.).  

 

Met betrekking tot beleidsvoorbereiding en –uitvoering werkt de organisatie in een complexe omgeving 

van actoren (al dan niet met zeer specifieke expertise) uit verschillende sectoren en domeinen, en actief 

op verschillende beleidsniveaus (globaal, Europees, federaal, regionaal en lokaal) die allen een veelheid 

aan (beleids)initiatieven nemen die op elkaar afgestemd moeten worden. De recente institutionele 

hervormingen versterken deze noodzaak. In de filosofie van good corporate governance zien wij hierbij 

een evolutie naar het verzakelijken van de contacten door middel van contracten, protocollen, 

samenwerkingsakkoorden, enz.  

 

De Europese en internationale dimensie op vlak van volksgezondheid, veiligheid van voedselketen en 

leefmilieu wordt steeds belangrijker. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met een paradox tussen 

de globalisering en het subsidiariteitsprincipe.  

In dezelfde lijn ervaren we een toenemende vraag naar complexe rapportering van federale, regionale 

en lokale materies.  

 

Op vlak van communicatie en informatie-uitwisseling zien we dat de nadrukkelijke aanwezigheid van 

sociale media een grote druk uitoefent op de manier waarop overheden communiceren met de burger 

en zijn partners. Informatie moet snel en hapklaar ter beschikking zijn. Tegelijkertijd ervaren we een 

stijgend wantrouwen ten opzichte van officiële (en ook wetenschappelijke) informatiebronnen. In 
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dezelfde lijn vraagt de burger - in het kader van de openbaarheid van bestuur- naar toegang tot 

informatie die een impact kan hebben op de privacy van andere burgers of bedrijven. De steeds 

kritischere burger zoekt dus niet alleen naar snel toegankelijke informatie, maar eveneens naar 

betrouwbare, objectieve en transparante informatie over gezondheids-, voedselveiligheid en 

milieumateries.  

 

De sociale media hebben een steeds verder reikende impact op onze leefwereld. Mensen zijn vandaag 

“always connected” en verwachten dat ook van anderen en de organisaties waarmee ze in contact 

treden. De burger verwacht hoe langer hoe meer mobiele toepassingen en toegangen tot individuele 

dienstverlening.  

 

De medewerkers van de FOD zien hun werkomgeving ook met rasse schreden veranderen. Er wordt 

steeds meer plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt en de afhankelijkheid van ICT in het dagelijks werk is 

zeer groot. ICT is het kloppend hart van de werkomgeving.  

 

De golf aan informatisering in onze wereld is niet meer te stuiten en we surfen mee op deze golf om de 

diensten en de gegevens van de FOD optimaal en maximaal te ontsluiten naar de burger en andere 

klanten. Onze aanwezigheid in verschillende vormen op het wereldwijde web, de ontwikkeling van een 

datawarehouse en de uitbouw van onze applicatieportefeuille zijn hier speerpunten in.  

 

De toekomstige medewerker, klant en burger zal gesterkt worden in zijn interacties met anderen en met 

informatie door de nexus van 4 krachten: social, mobile, cloud en information. Deze 4 factoren zullen 

convergeren en hebben een wederzijds versterkende invloed. De cloud is een onomstootbaar begrip 

geworden, maar vooral een servicegedachte die de gebruiker van de toekomst als vanzelfsprekend zal 

beschouwen. Van overal, altijd, toegang tot alles, met de noodzakelijke beveiliging, met een 

verbluffende performantie. De hoeveelheid data die gegenereerd wordt zal elk jaar toenemen in grootte 

en ook veranderen van aard. De potentiële informatie die hieruit kan gehaald worden ter ondersteuning 

van het beleid en de operationaliteit van het terrein is van onschatbare waarde.  

 

Op vlak van personeelsbeheer zien we dat overheidsdiensten (waaronder ook de onze) moeten instaan 

voor een steeds snellere, steeds kwaliteitsvollere en steeds professionelere dienstverlening. De 

maatschappij, de burgers, de bedrijven en onze politieke overheid koesteren terecht hoge 

verwachtingen in de federale overheidsinstellingen. De toegekende financiële en menselijke middelen 

krimpen echter voortdurend, wat betekent dat FOD’s kleiner en slagvaardiger moeten worden. 

Flexibiliteit en innovatie worden dan nog belangrijker. De technologische ontwikkelingen helpen ons 

hierbij (zie voorgaande paragraaf). Het tekort aan hooggeschoolde talenten in Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vormt een ernstige bedreiging. Het aantrekken, behouden 

en ontwikkelen van talenten, het scheppen van een motiverende werkomgeving en een inspirerende 

functie-inhoud, in combinatie met het aanbieden van een evenwicht tussen werk en privé, zijn de 

grootste uitdaging.  
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Artikel 21bis – Strategische risicoanalyse 

De identificatie van de aanwezige risico’s resulteerde in een opsomming van 48 risico’s die in een 

volgende stap geëvalueerd werden.  

De resultaten van de risico-evaluatie worden vervolgens uitgezet in twee matrices. De risicomatrix is 

een grafische voorstelling van een risicoanalyse waarbij de waarschijnlijkheid van voorkomen en de 

impact op de doelstellingen van de verschillende geïdentificeerde risico’s op twee assen worden 

uitgezet. Dit wordt ook het inherent risicoprofiel genoemd.  

Vervolgens wordt het risiconiveau (resultaat van de risicomatrix) in relatie gebracht met de evaluatie 

van de reeds bestaande beheermaatregelen. Zo krijgen we de risico-controlematrix.  

Wanneer we inzoomen op het bovenste linker kwadrant, dan krijgen we een duidelijker zicht op de 

risico’s waarbij het management nader dient te onderzoeken in welke mate bijkomende 

beheersmaatregelen noodzakelijk zijn. De 18 geïdentificeerde risico’s die de hoogste score’s kregen 

zowel qua impact als waarschijnlijkheid van voorkomen in combinatie met de laagste mate van 

beheersing zijn de volgende: 

 

1) Risico 33 – Tekort op de arbeidsmarkt in bepaalde beroepen (artsen, verpleegkundigen, …) en 

moeilijkheid om ze aan te trekken; 

2) Risico 10 – Ontoereikend personeelsplan betreffende de opvolging in sleutelfuncties binnen de FOD; 

3) Risico 29 - Waardevolle medewerkers vertrekken naar andere organisaties/bedrijven wegens meer 

doorgroeikansen/beter verloning; 

4) Risico 43 - Onvolledige inschatting van werklast en budget bij projecten; 

5) Risico 23 - Demotivatie door het ontbreken van perspectieven met betrekking tot lange termijn 

carrièreplanning (inclusief het vastleggen en het toekennen van een correcte weddeschaal van de 

functies van artsen); 

6) Risico 26 - Toename werkdruk door vermindering van personeel, zonder aanpassing doelstellingen & 

processen; 

7) Risico 28 - Discrepantie tussen huidige aanwezige profielen en de noodzakelijke toekomstige 

profielen  (op vlak motivatie, competenties…versus jobinhoud); 

8) Risico 24 - Gebrek aan goesting/openheid/vermogen voor verandering en aanpassing op niveau van 

medewerkers en leidinggevende; 

9) Risico 37 - Versplintering van ICT architectuur; 

10) Risico 8 - Niet voldoende (tijdig) kunnen inspelen op innovaties en veranderingen; 

11) Risico 13 - Onvoldoende capaciteit om de opgelegde planning voor nieuwe projecten te respecteren; 

12) Risico 34 - Klanten vinden/krijgen niet (tijdig) de informatie die men zoekt (via Website of Contact 

Center); 

13) Risico 32 - Te weinig management skills aanwezig bij leidinggevenden; 

14) Risico 2 - Onrealistische verwachtingen/resultaatsverbintenissen met betrekking tot te 

automatiseren processen; 

15) Risico 14 - FOD kan niet tijdig inspelen op nieuwe fenomenen ten gevolge van klimaatverandering; 

16) Risico 44 - Projecten worden niet (goed) uitgevoerd en/of tijdig opgeleverd; 
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17) Risico 7 - Operationeel planningsproces is niet adequaat; 

18) Risico 16 - Minder (kwaliteitsvolle) wetenschappelijke onderzoeksprojecten van de FOD. 

 

Voor deze 18 risico’s werd telkens de risico-reactie (aanvaarden of behandelen van het risico) bepaald 

en werd er een risico-eigenaar (aanspreekpunt met betrekking tot dit risico en zal de organisatie van de 

beheersmaatregel(en) coördineren en trekken) aangeduid. 

Artikel 22 - Stakeholders 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu werkt, naar gelang het 

Directoraat-generaal (DG) of stafdienst samen met een grote verscheidenheid aan stakeholders. Een 

aantal categorieën zijn: de internationale en Europese instanties, onze federale en regionale partners, 

verschillende sectoren uit het bedrijfsleven en andere belangrijke maatschappelijke actoren, de 

universiteiten en wetenschappelijke instellingen, onze directe klanten en de burger in het algemeen. In 

dit hoofdstuk worden de grote categorieën van stakeholders omschreven en kort toegelicht. Een meer 

gedetailleerde lijst (niet-exhaustief) van stakeholders per Directoraat-generaal vindt u in bijlage.  

 

De internationale en Europese instanties 

Een groot deel van het beleid rond leefmilieu, gezondheid en voedselveiligheid in ons land vindt zijn 

oorsprong in internationale conventies en verdragen. De FOD zorgt hier voor de vertaling van Europese 

wetgeving of richtlijnen naar een Belgisch beleid. Naast het toepassen van internationale wetgeving, 

doen ook heel wat internationale organisaties zoals de EU, de WHO, de FAO, de OECD, de NATO, de 

Raad van Europa en de VN aanbevelingen die ons land dient op te volgen. De coördinatie hiervan is in 

handen van de Dienst Internationale Betrekkingen die ook instaat voor de bilaterale contacten met 

andere landen in de bevoegdheidsdomeinen van de FOD.  

 

De federale partners 

De bevoorrechte partners van onze FOD op federaal niveau bestaan uit het RIZIV, het KCE, de HGR, het 

e-Health platform, het WIV, het CODA, het FAGG, het FAVV, het FANC en het Federaal Instituut voor 

Duurzame Ontwikkeling.  

 

Voor het beleid rond Public Health Emergencies is de samenwerking met de leden van de Risk 

Management Group (RMG) en de Risk Assessment Group (RAG), de crisiscel van de FOD Binnenlandse 

Zaken, en andere FOD’s zoals Buitenlandse Zaken of Mobiliteit erg belangrijk.  

 

De partners waar de Directie Medische Expertise (Medex) nauwe contacten mee onderhoudt, zijn onder 

meer de FOD Personeel en Organisatie, het Fonds voor Arbeidsongevallen, de PensioenDienst voor de 

OverheidsSector (PDOS), de FOD Mobiliteit en Verkeer en de Kruispuntbank voor Sociale zekerheid.  
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Daarnaast is de samenwerking met de andere FOD’s (inclusief Belspo) noodzakelijk en deze 

samenwerking zal in de toekomst belangrijker worden willen we rekening houden met de internationale 

aanbevelingen om een HiAP (Health in All Policies) te implementeren.  

 

De Gemeenschappen en Gewesten 

In ons land delen de federale staat en de regio’s de bevoegdheden over het gezondheidsbeleid en het 

leefmilieubeleid. Gezien de verdeling van de bevoegdheden is overleg met de Gemeenschappen en de 

Gewesten essentieel bij de uitbouw van een coherent en integraal beleid. De Gemeenschappen en de 

Gewesten zijn daarom belangrijke partners.  

Voor wat betreft het gezondheidsbeleid is het belang van de samenwerking met de Gemeenschappen 

en Gewesten sinds de laatste staatshervorming verder toegenomen. Het federale niveau coördineert en 

vertolkt daarbij het Belgische standpunt op de internationale fora. De Interministeriële Conferentie voor 

Volksgezondheid is het coördinerend orgaan. De dienst Internationale Betrekkingen staat meer bepaald 

in voor het secretariaat van de internationale interkabinettenwerkgroep van de IMC Volksgezondheid, 

die over een mandaat beschikt dat uitgebreid is naar alle internationale instanties die bevoegd zijn op 

het vlak van gezondheid. 

 

De milieuthema’s die overleg vereisen tussen de Gewesten en de federale staat, worden behandeld door 

de Interministeriële Conferentie Leefmilieu (ICL), samengesteld uit de vertegenwoordigers van de 

ministers die belast zijn met leefmilieu in de gewesten en op federaal niveau. De federale staat is ook 

belast met de coördinatie van het internationale milieubeleid. Dat is de taak van het Coördinatiecomité 

Internationaal Milieubeleid (CCIM), dat voorgezeten wordt door het DG Leefmilieu. Het CCIM verzamelt, 

verenigt en coördineert de standpunten van de Belgische openbare actoren die verdedigd zullen worden 

voor de Europese Unie of de internationale organisaties.   

 

Het bedrijfsleven en de maatschappelijke actoren  

Naast de federale en regionale instellingen zijn ook een aantal actoren uit het bedrijfsleven en de 

maatschappij belangrijke partners van onze FOD. Samenwerking met hen zorgt er voor dat het 

ontwikkelde beleid gedragen wordt op het terrein.  

 

Voor wat betreft het domein gezondheidszorg zijn de ziekenhuizen en de gezondheidsprofessionelen 

belangrijke klanten. Bijgevolg werkt onze FOD nauw samen met de ziekenhuizen, de ziekenhuiskoepels 

alsook de beroepsorganisaties. Tevens betrekken we de patiëntenorganisaties bij het beleid. Aangezien 

we de empowerment van de patiënt willen verhogen zullen deze in de toekomst een belangrijker rol 

spelen. In het kader van de Public Health Emergencies (PHE) wordt er nauw samengewerkt met 

ziekenhuizen, laboratoria en wetenschappelijke instellingen.  

Tijdens het uitwerken van diverse federale maatregelen met betrekking tot het domein leefmilieu 

worden producenten, werkgeversfederaties, vakbonden en betrokken NGO’s geconsulteerd. Dit gebeurt 

per thema of per dossier. Andere vormen van samenwerking zijn tot stand gekomen met de federaties 

van bedrijven in het kader van sectoriele akkoorden. Al deze samenwerkingsverbanden worden 
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opgevolgd door het DG Leefmilieu dat ook instaat voor het beheer van de bijdragen die België toekent 

aan de internationale organisaties.  

 

In het domein van de veiligheid van de voedselketen worden beroepsverenigingen uit de voedings-, 

distributie- en landbouwsector (Bv. FEVIA, COMEOS, Boerenbond en de FWA) en de 

consumentenorganisaties geraadpleegd tijdens de opmaak van nieuwe regelgeving.  

 

Ook voor het inspectiebeleid is de samenwerking met bedrijven en federaties van essentieel belang. De 

resultaten van de milieucampagnes worden gecommuniceerd aan de bedrijfsfederaties. Het systeem 

voor snelle waarschuwingen dat op Europees niveau ingesteld is, maakt het mogelijk om producten of 

stoffen die gevaarlijk zijn voor gezondheid of leefmilieu, van de markt te halen en te controleren of die 

daadwerkelijk uit de markt zijn teruggetrokken. De meeste betrokken bedrijven werken samen en 

organiseren de bewuste terugtrekking van de in het geding zijnde partijen. Voor de voedselketen 

worden de resultaten van de controles ook gecommuniceerd aan de verschillende federaties zoals 

bijvoorbeeld zij die verantwoordelijk zijn voor tabak en alcohol. 

 

De universiteiten en onderzoeksinstellingen 

Het beleid van de FOD is wetenschappelijk onderbouwd en daarom gebaseerd op onderzoek en studies 

uitgevoerd door universiteiten en onderzoeksbureaus of op wetenschappelijke adviezen (bijvoorbeeld 

van het EFSA of de Hoge Gezondheidsraad, … ). In het domein van de dieren- en plantengezondheid en 

de voedselveiligheid staat de cel Contractueel Onderzoek bij de FOD in voor de selectie van de 

beleidsondersteunende onderzoeksprojecten die een toelage ontvangen. Hiervoor wordt samengewerkt 

met partners zoals de overkoepelende organen van de Vlaamse (VLIR) en Franstalige (ARES) 

universiteiten, de Belgische universiteiten en onderzoeksinstellingen en hun onderzoekers.  

 

De Hoge Gezondheidsraad, waarvan het administratief en wetenschappelijk secretariaat verzorgd wordt 

door de FOD, maar ook het WIV, het CODA en het KCE formuleren hun adviezen met behulp van een 

netwerk van nationale en internationale experten. Wetenschappelijke kennis wordt vertaald naar 

beleidsadvies (science based policy advice), gericht op de Belgische federale en gefedereerde 

beleidsmakers (Cellen Beleidsvoorbereiding en administraties), naar goede praktijken, bestemd voor 

beroepsbeoefenaars en beroepssectoren en naar algemene informatie voor patiënten, consumenten en 

burgers. 

 

Onze directe klanten en de burger in het algemeen 

Bepaalde doelgroepen of klanten zijn voor hun professionele werkzaamheden afhankelijk van de 

dienstverlening van de FOD. Binnen de domeinen volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en 

leefmilieu is onze FOD verantwoordelijk voor het verlenen van tal van erkenningen, toelatingen, visa of 

attesten.  
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In het kader van het recht van het publiek op de toegang tot informatie ontwikkelt de FOD een actief en 

passief informatiebeleid. Het publiek in het algemeen kan zijn vragen richten tot de experten. Heel wat 

informatie- en communicatieproducten zijn gericht op de burgers of op meer gespecialiseerde 

doelgroepen. Naast het informeren van burgers en professionelen hebben deze campagnes vaak een 

wijziging in het gedrag als doelstelling. 

 

Tot slot worden in het kader van de inspraak van het publiek bij besluitvorming verschillende keren per 

jaar raadplegingen die ook betrekking hebben op de burgers, georganiseerd rond grote projecten zoals 

milieuplannen en -programma’s.  
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Deel 4: Strategische assen en engagementen inzake Volksgezondheid, 

Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu 

  

Artikel 23 - Macro-processen 

De FOD VVVL werkt rond 4 clusters van activiteiten naar dewelke verwezen worden als 

macroprocessen3
: 

 

Beleidsvoorbereiding en wetgeving: dit macroproces omvat de studie, analyse, synthese, en overleg ter 

voorbereiding van een beleidsvoorstel (evidence based en wetenschappelijk ondersteund) en met het oog op 

de omzetting ervan in wetgeving en goede praktijken. Dit proces is onder meer gelinkt aan het aanvragen en 

verkrijgen van voorafgaand advies van adviesraden, wetenschappelijke instellingen (WIV, CODA, HGR, maar 

ook KCE, …), universiteiten, fondsen, enz. 

 

Coördinatie, overleg & netwerking: in dit macroproces worden alle activiteiten samengebracht die betrekking 

hebben op de steeds toenemende nood aan coördinatie, samenwerking, overleg en afstemming tussen 

stakeholders zoals instellingen behorend tot de federale overheid, de deelstaten alsmede naar het supra-en 

internationale niveau en de burger. Dit macroproces omvat eveneens de rol secretariaat die onze FOD 

opneemt voor allerhande platformen. 

 

Transacties: dit macroproces omvat alle recurrente activiteiten die onder de noemer “dienstverlening aan de 

klant” (burgers, bedrijven, professionelen) vallen. Deze dienstverlening verloopt volgens vastgelegde 

processen. Het resultaat van deze processen wordt opgeleverd onder de vorm van certificaten, toelatingen, 

erkenningen, etc.   

 

Inspectie: dit macroproces omvat alle inspectieactiviteiten die uitgevoerd worden bij klanten, gaande van 

controle op uitvoering van de wetgeving  tot auditactiviteiten op boekhoudkundige gegevens. 

 

 

  

                                                             
3
 Cfr Finaal rapport “Corporate organisatie design” 
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Artikel 24 - Strategische doelstellingen (SD) van de FOD VVVL 

 

SD 1: De FOD bereidt het beleid voor op een wetenschappelijke gefundeerde geïntegreerde manier, 

gestoeld op onderzoek en adequaat gegevensbeheer. De FOD zal coördinerend optreden in een 

federaal netwerk van alle organisaties in de diverse beleidsdomeinen. De FOD streeft na 

participatief te werken door overleg & samenwerking met haar partners (gemeenschappen, 

regionaal en federaal), gericht op het creëren van consensus binnen het maatschappelijk veld. 

Teneinde een nieuw model van governance te creëren zal er een reflectie met de andere partners 

gehouden worden. 

 

SD2:  Als netwerkorganisatie, streeft de FOD er naar om een cruciale rol te spelen:  

a) om, op een participatieve manier en in overleg met haar partners, de Belgische VVVL-belangen 

op internationaal vlak actief te dienen.  

b) als interface en/of coordinator en/of initiatiefnemer naar de internationale fora in het domein 

van rapportering. 

 

SD3:  De FOD zal borg staan voor een geïntegreerd crisisbeleid en –beheer in samenwerking met de 

verschillende partners. Daartoe zal ze zich baseren op de verschillende crisis- en noodplannen. 

 

SD4: De FOD streeft na een aantrekkelijke en inspirerende werkgever te zijn, zodat hij een voorbeeld is 

op het vlak van welzijn, diversiteit, ontwikkeling en betrokkenheid en zodat hij geëngageerde en 

competente medewerkers kan blijven aantrekken, ontwikkelen en (gemotiveerd) in dienst 

houden. 

 

SD5:  Om de correcte toepassing van de wetgeving te garanderen, zal de FOD in samenwerking met de 

uitvoerende partners een controlebeleid vastleggen en in bepaalde domeinen zelf inspecties 

uitvoeren.  

 

SD6:  Alle processen die door de FOD  uitgevoerd worden, gebeuren op een - voor de burger/klant - 

transparante, objectieve,  betrouwbare en tijdige manier, en met respect voor de bestaande 

wetgeving. Efficient werken en kostenbewust handelen zijn continue bezorgdheden binnen alle 

geledingen van de FOD, en in de samenwerking met al onze partners. In al haar contacten met 

haar klanten streeft de FOD naar maximale administratieve vereenvoudiging. 

 

SD7:  Met het oog op duurzame ontwikkeling, zal de FOD actief deelnemen aan de verwezenlijking van 

de doelen van de 2030 Duurzame Ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties en van de 

Federale Strategische Langetermijnvisie 2050. 

 

SD8: De FOD wil garant staan voor een open en aangepaste communicatie en sensibilisatie naar alle 

stakeholders en het brede publiek over de materie waar onze FOD voor bevoegd is. 
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Artikel 24bis – Change Agenda van de FOD VVVL 

 

Wat hebben we nodig om onze strategische doelstellingen te bereiken? Waar moeten we goed in zijn of 

in excelleren, willen we onze doelstellingen bereiken? Deze oefening werd uitgevoerd door de opmaak 

van een matrix « Change agenda »..  

 

Voor de oefening van 2015 is het belangrijk te noteren dat de componenten of bouwstenen mee 

geëvolueerd zijn met de gewijzigde context binnen de FOD. Dit wil zeggen dat niet alle bouwstenen 

zoals geïdentificeerd in de voorgaande jaren (2002, 2008, 2011) letterlijk zijn overgenomen. We hebben 

een evolutie en groei gekend waardoor bepaalde componenten uitgesplitst of net samengevoegd 

worden en nieuwe componenten belangrijker worden.   

 

Deze « Change agenda » is opgemaakt met het oog op toekomstige uitdagingen. Dit is met andere 

woorden een weergave van de ambities van het directiecomité. Het directiecomité merkt op dat ze 

zelfkritisch zijn omwille van een open houding naar hun medewerkers en stakeholders toe: de 

directeuren (-generaal) luisteren naar de kritische geluiden van de medewerkers en stakeholders, 

waardoor de domeinen die voor verbetering vatbaar zijn gemakkelijker tot uiting komen. Het resultaat 

vindt u hieronder terug.  Op basis van deze matrix zal er een actieplan voor het bereiken van onze 

ambities opgemaakt worden. 
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Artikel 25 - Engagementen van de beleidsoverkoepelende diensten 

Verantwoordelijke beleidsdomein: Voorzitter van het Directiecomité 

 

Transversale 
operationele doelstelling 
Leefmilieu – Gezondheid 

Coördineren en verrijken van de Belgische bijdrage tot de doelstellingen 

van de WHO Europese Regio4 en van de verplichtingen die voortvloeien 

uit de Verklaring van Parma (2010) via de uitvoering van het 

samenwerkingsakkoord (SA) leefmilieu-gezondheid van 10 december 

2003 (van het nationaal actieplan leefmilieu-gezondheid en de door de 

GICLG goedgekeurde operationele programma’s ervan) en een versterkte 

federale samenwerking 

Macro-processen Coordinatie, Overleg & Netwerking/ Beleidsvoorbereiding 

Strategische 
doelstelling(en) FOD (SD) 

1, 2 , 6 

Risico’s  Gebrek aan gemeenschappelijke visie tussen partners 

(Gewesten/gemeenschappen en Federale Overheid) waardoor het belang 

van de gezamenlijke projecten verkleint  

Kernprocessen 1. Instaan voor het secretariaat van de organen van het SA (cel, 

werkgroep,  (Gemengde Interministeriele Conferentie Leefmilieu- 

gezondheid (GICLG)); 

2. Als nationaal focal point, voorbereiden en verdedigen van de 

Belgische standpunten binnen de internationale structuren zoals 

WHO; 

3. Coördineren van de federale uitvoering van het hoofdstuk 

leefmilieu-gezondheid van het 7
de

 EU-milieuactieprogramma;  

4. Uitvoeren van het NEHAP via het samenwerkingsakkoord met de 

deelgebieden en via het federale overleg in overleg met de 

terreinactoren vanuit een transdisciplinaire aanpak 

5. Biomonitoring: medewerking aan de Belgische coördinatie via het 

NEHAP; 

6. Als SPOC (Single Point of Contact), informatie verzamelen en 

doorgeven aan alle stakeholders (deelgebieden, inclusief 

wetenschappelijke instellingen d.w.z. WIV-ISP, HGR, Coda-Cerva) 

Belangrijkste projecten (+ 
termijnen) 

1. Opnemen van milieugeneeskunde in de basisopleidingen en 

voortgezette opleidingen van artsen en andere 

gezondheidsbeoefenaars + helpen bij het oprichten van een 

specialisatie milieugeneeskunde – eind 2018; 

2. Opmaken en verspreiden van het tweede Belgisch verslag voor de 

WHO over POP’s in moedermelk – eind 2016; 

3. Bijdragen tot de ontwikkeling van Humane Biomonitoring ter 

ondersteuning van het federale overheidsbeleid – 2020; 

                                                             
4
 cf. ministeriële conferenties leefmilieu-gezondheid van Helsinki van 1994, Londen van 1999 en Boedapest van 

2004 
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4. Ontwikkelen van een tool voor de epidemiologische opvolging van 

de effecten van luchtvervuiling op de gezondheid (BeMoMo en 

Villes&Pollutions); 

5. Voorbereiden op de Zesde Europese Ministeriële Conferentie 

leefmilieu-gezondheid in 2017 (WHO); 

6. Deelnemen aan het ERA-EnvHealth-netwerk van de EU (met 

Waalse Regio’s) 

Resultaatsverbintenissen 2016-

2018 

• Wat betreft de internationale onderhandelingen, aantal 

gecoördineerde dossiers en het aantal dossiers waartoe de 

coördinatie heeft bijgedragen (rapportage over het aantal 

dossiers/jaar aan het kabinet 1/jaar) 

• Wat betreft het intra-Belgische overleg en de uitvoering: 

aantal vergaderingen van de Nationale Cel Gezondheid - 

Leefmilieu (minimum 4/jaar), aantal federale 

overlegvergaderingen (minimum 4/jaar), aantal actoren 

(rapportage over het aantal actoren op de federale & 

nationale vergaderingen naar het kabinet 1/jaar) 

 

 

Transversale 
operationele doelstelling 
Health Research Systems 
(HRS), Hoge 
Gezondheidsraad, 
Contractueel 
Wetenschappelijk 
Onderzoek 
 

Voorzien in objectieve, onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde 
studies, adviezen en beleidsaanbevelingen (science-based policy advice) 
met als doel het beleid in het kader van de volksgezondheid, dieren- en 
plantengezondheid en voedselveiligheid te ondersteunen en voor te 
bereiden. Dit in nauwe samenwerking met wetenschappelijke instellingen 
en universiteiten. 

Macroproces Beleidsvoorbereiding, Coordinatie, overleg & netwerking 

Strategische 
doelstelling(en) FOD (SD) 

1, 2 

Risico’s  • De directoraten-generaal vragen geen advies aan het HRS of vragen het 

aan derden 

• Onvoldoende coördinatie tussen en betrokkenheid van de 

verantwoordelijken van de wetenschappelijke instellingen en van de 

operationele diensten;  

• Feitelijke ongelijkheid tussen de wetenschappelijke instellingen;  

• Onvoldoende erkenning van elders bestaande expertise;  

• Resultaten worden niet opgeleverd in de drie landstalen,  

• Demotivering / vermindering van de betrokkenheid van de externe 

experten (dubbel werk, gebrek aan coherentie van de 

beleidsprioriteiten-bevoegdheden, gebrek aan zichtbaarheid van het 

geleverde werk omwille van de versnippering en de verzwakking van de 

impact van de adviezen);  

• Afbrokkeling van bevoegdheden van HGR ;  
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• De echt belangrijke adviezen voor de volksgezondheid niet behandelen 

of te laat behandelen;  

• De adviezen beantwoorden niet (of niet tijdig) aan de aandachtspunten 

van het beleid;  

• Toename van de vragen per VTE 

• Verschillen in vergoedingen voor soortgelijke taken tussen de 

overheidsdiensten (dossier/rapporteringsvergoeding, dagvergoeding) 

• Complexiteit vastleggingsprocedure voor budgetten van projecten, 

hetgeen kan leiden tot onvolledige vastlegging van de jaarlijks 

toegekende toelagen 

• Onvoldoende tegemoet kunnen komen aan de noden van de 

stakeholders (vragende en aanleverende partijen voor onderzoek). 

Kernprocessen • Via een netwerk van experts, voorzien in adviezen en aanbevelingen, op 

aanvraag (Kabinet, DGs van de FOD, RIZIV, FAGG, FANC, enz.) of op eigen 

initiatief met als doel proactief te antwoorden op de noden van de 

gezondheidswerkers en doelgroepen (patiënten, consumenten, 

algemeen publiek). 

• Afleveren van een jaarverslag over de stand van zaken van de database  

• Het actualiseren, onderhouden en openstellen van de POP-database 

• Implementeren van de systematisering van de raadpleging van de 

database door alle partners 

• Organiseren en coördineren van het HRS-overlegplatform met het oog 

op de harmonisatie van de onderzoeksprogramma’s tussen de 

partnerinstellingen van het HRS. Daartoe moet een 

overlegmethodologie binnen de “KM (Kennis management) WG“ 

worden opgezet. 

• Jaarlijkse selectie voor betoelaging van beleidsondersteunende, 

prioritaire onderzoeksprojecten in het domein van dieren- en 

plantengezondheid en voedselveiligheid  

• Wetenschappelijke, administratieve en financiële opvolging van de 

geselecteerde projecten 

• Informatiegaring en –verspreiding 

Belangrijkste projecten • Project “e-expert for us” en project “e-expert for all” met het oog op de 

versterking van de transparantie, de onafhankelijkheid en de 

geloofwaardigheid van de beslissingen en adviezen op het vlak van 

gezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, en dit met 

toepassing van het principe « Only once ».  

• HRS-POP database met het oog op de versterking van de structurele 

samenwerking binnen het HRS (FOD-KCE-WIV-RIZIV-HGR) 

• Deelname aan 1
ste

 joint call EPPO-Euphresco 

Resultaatsverbintenissen  

 
2016 -

2018 

1. Naleven van de wet inzake transparantie:  

Stijging van het % comités, commissies of organen van de FOD 

met toepassing van de wet van 21 december 2013 tot 

versterking van de transparantie, de onafhankelijkheid en de 

geloofwaardigheid van de beslissingen en adviezen op het vlak 
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van de gezondheid, de ziekteverzekering, de veiligheid van de 

voedselketen en het leefmilieu  

2. % adviezen op aanvraag dat binnen de afgesproken tijd wordt 

opgeleverd 

3. Aantal adviezen per VTE wetenschappelijk secretaris 

4. 1 Work Programme dat elk jaar gepubliceerd wordt vóór 31/1  

5. 75% deelname van de HGR aan de vergaderingen van de HRS 

“KM group” (overleg HRS: KCE-FOD) 

6. % van de projecten van de partners in de database, met update 

minimum 2 x per jaar:  

7. % raadplegingen van de HRS database alvorens een 

onderzoekswerk op te starten (advies op aanvraag en project) 

8. Voorleggen van een jaarverslag met stand van zaken vóór 1/05 

van elk jaar 

9. 100 % van de jaarlijks beschikbare vastleggings- en 

vereffeningskredieten CO  worden gebruikt 

10. 85 % van de wetenschappelijke output (rapporten) worden 

‘tijdig’ ter beschikking gesteld van de stakeholders 

 

Transversale 
operationele doelstelling 
Sanitair crisisbeheer  
 

In samenwerking met de deelgebieden en de crisiscel van de FOD 
Binnenlandse Zaken, instaan voor de voorbereiding van België op 
(nationale en internationale) crisissen, instaan voor de coördinatie en de 
permanentie van de medische bewaking (Public Health Emergency en 
Rampenmanagement) en borgen van een adequate Dringende 
Geneeskundige Hulpverlening (DGH) zowel dagdagelijks als in geval van 
crisis.  

Verantwoordelijke Voorzitter en DG Gezondheidszorg ieder voor wat hem betreft 

Macro-processen Beleidsvoorbereiding (Preparedness planning) / Coordinatie, overleg & 

netwerking / transactie 

Strategische 
doelstelling(en) FOD (SD) 

1, 2, 3, 6 

Risico’s  � Disfuncties interdepartementale samenwerking B-FAST 

� Stroeve werking adviesorganen 

� Communicatie aan het brede publiek/aan de actoren van de 

betrokken slecht beheerste medische structuren  

� Complexiteit/onvoorspelbaarheid van de materie  

� Complexiteit van de verdeling van de bevoegdheden tussen de 

federale staat en de deelgebieden  

� Aantal betrokken nationale actoren 

Kernprocessen Rampenmanagement:  

� Crisis performance improvement (opleiding, training, oefeningen, 

audit) 

� Noodplanning & subsidiëring rampenmiddelen 

� Beheer pool & middelen B-FAST Health department 

� Organisatie crisisbeheer (crisiszaal, information management) 
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PHE:  
� SPOC International Health Regulation (IHR) (protokolakkoord van 

11/03/2008). 

� Organisatie van het crisisbeheer (crisisplannen) 

� RMG/RAG (aanvullend protocol van 24/02/2014) 

� Als SPOC, informatie verzamelen en doorgeven aan alle 

stakeholders (inclusief wetenschappelijke instellingen van het HRS) 

DGH : 
� Organiseren van de DGH (programmatie, erkenning, financiering) 

� Inhoudelijk aansturen van de medische hulpcentrale 100 en 

organiseren van de medische dispatching 

� Subsidie ziekenwagendiensten  

� Routinematige dienstverlening aan de burger : dringende 

geneeskundige hulpverlening, dringende psychosociale 

hulpverlening, sanitaire bewaking van de landsgrenzen 

Belangrijkste projecten Rampenmanagement / CPI: 

• Professionalisering opleidingen disaster management & uitbreiding 

lessenpakket DGH 

• Inkanteling DGH binnen regulier onderwijs onderzoeken 

Rampenmanagement / B-FAST: 

• Huidige medische modules omvormen in overeenstemming met 

WHO en EU guidelines 

• Ontwikkelen module waterzuivering als standalone module 

• Ontwikkelen van logistiek beheer (database, medewerkers) 

Rampenmanagement / Noodplanning & Crisisbeheer: 

• Evalueren financiering Rode Kruis voor rampenwerking 

• Ontwikkelen van D2-luik in het gemeenschappelijk en eenvormig 

informatieplatform voor crisisbeheer 

• Actualisatie Medisch Interventieplan (MIP) en invoeren MO PSIP 

• Synergiën met andere entiteiten inzake crisisbeheer onderzoeken. 

Public Health Emergency  

• Opstellen van een nationaal generiek gezondheidscrisisplan  

DGH  

• Herziening van financiering en tarificatie, programmatie en 

erkenning ziekenwagendiensten DGH, PIT - programmatie en 

basiskenmerken definiëren, Techniek van nieuwe financiering vergt 

mogelijks partners (Riziv, Fonds DGH). Financiering permanenties 

ziekenwagendiensten verzekeren. 

• Het model 112 hertekenen en operationele invulling geven binnen 

de centrales en de medische dispatching; het herzien van het 

juridisch kader van de 112-organisatie om de werking van een 

technisch platform, dat gedeeld wordt door de verschillende 

overheidsdiensten bevoegd inzake de hulpverleningsdiensten, te 

optimaliseren. Samenwerking met Biza. 

• Communicatienetwerk DGH hertekenen en opvolgen; waaronder 
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het financieren van radiozenders van de ziekenwagendiensten in 

de subsidiëring via concessie 

• Sanitaire bewaking van de landsgrenzen 

• Rampenhulpverlening als verlengde van de DGH 

• Registratie van de activiteit gegevens binnen de DGH isw met e-

Health 

Resultaatsverbintenissen 2016 Rampenmanagement: 

� Logistiek beheersysteem medische rampenmiddelen FOD 

is ingevoerd 

� Evaluatiedossier opgesteld inzake financiering Rode Kruis 

voor rampenwerking 

� Uitrol ZER provinciale opleidingscentra 

PHE: 
� Afsluiten van een eerste joint procurement agreement 

voor de aankoop van individuele beschermingsuitrusting.  

� Structuur en organisatie van het door het directiecomité 

goedgekeurde crisisbeheer van de FOD 

DGH: 
� Dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) : Project 

AMBUREG : Opstart piloot registratie van 

activiteitgegevens binnen de DGH  (ziekenwagens) tegen 

december 2016.  

� Zenders ziekenwagens in eigen beheer van de 

ziekenwagendienst en  in concessie tegen eind 2016 

� In functie van de beleidsbeslissing : Effectieve werking 

structuur 112 opstarten in overleg met de partners : 

beheerscomité en operationeel comité  

� Programmatie van de PIT en het vastleggen van de 

basiskenmerken van de PIT voorstellen aan de IMC. 

� Opleveren van een geconsolideerd en bruikbaar advies 

omtrent de toekomst van de dringende geneeskundige 

hulpverlening tegen het voorjaar 2016 

2017 Rampenmanagement 
� professionalisering door uitgebreid lessenpakket DGH is 

gerealiseerd 

� Voorstel financiering Rode Kruis voor rampenwerking op 

basis van een protocolakkoord 

DGH: 
� Nieuwe financieringswijze van de ziekenwagendiensten 

DGH vertalen in regelgeving. 

� Hoofdindicator: ontwerpen van nieuwe erkennings – en 
programmatiecriteria voor ziekenwagendiensten DGH 
(mits door kabinet gevalideerd concept minstens 6 
maanden voor ontwerp van regelgeving overgemaakt 
wordt)  

� Toekomstvisie werking 100-centrales opgemaakt hebben: 
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werkingsprocedures, organisatorische invulling medische 

dispatching, technisch luik. 

2018 Rampenmanagement 
� Voorstel van een beleidsnota voor inkanteling DGH-

opleiding binnen regulier onderwijs 

� Ontwikkelen van D2-luik in het gemeenschappelijk en 

eenvormig informatieplatform voor crisisbeheer 

� Medische modules zijn conform WHO en EU guidelines 

� Voorstel van een conceptnota voor synergiën met andere 

entiteiten inzake crisisbeheer 

PHE: 
� Opstellen van een nationaal generiek 

gezondheidscrisisplan  

DGH: 

� Centra 100 : migraties/demigraties naar het nieuw 

technisch platform tegen eind 2018 

� Optimaliseren van mug- en pit-programmatie en 

financiering (aanpassingen ziekenhuisfinanciering) aan de 

programmatie van de dringende geneeskundige 

hulpverlening in overleg met de IMC 

� Analyse van de activiteiten van de DGH opleveren: 

ziekenwagen, PIT, MUG. 

2016-

2018 

Rampenmanagement 
� FOD VVVL is in staat om correct en met gepaste snelheid 

te reageren bij grootschalige incidenten in binnen- en 

buitenland. 

� Actualisatie MIP is doorgevoerd en MO PSIP wordt 

gepubliceerd 

� Gedegen opvolging via overzichtstabel van nat en int 

opleidingen en oefeningen 

PHE 
� Uitvoering van het internationaal gezondheidsreglement: 

doelstelling – verzekeren van een toereikend niveau van 

voorbereiding op internationale gezondheidscrisissen dat 

gelijkstaat met dat van de lidstaten en met die laatste 

samenwerken binnen de aangewezen instanties zoals het 

IHR. 

� % deelname van de FOD aan de vergaderingen van de 

internationale organen voor crisisbeheer (European 

Centre for Diseases Prevention and Control (ECDC), 

Health Security Committee (HSC), WHO International 

Health Regulation (IHR)) 

� Organisatie van en % deelname aan de vergaderingen van 

de nationale organen voor crisisbeheer (RMG en RAG) 

� Deelname aan de ontwikkeling van interdepartementale 

crisisplannen (Centre Gouvernemental de Coordination et 
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de Crise (CGCCR): nucleair plan, CBRN (Chimique, 

biologique, radio-nucléair), …) 

� % permanentie van de wachtdienst 

� Focal point IHR/EWRS (International Health Regulation/ 

Early Warning Respons System) 

� Bestaan van aankoopmechanismen / doeltreffende 

strategische voorraden om een antwoord te bieden op de 

voornaamste gezondheidsrisico’s  

� Gecoördineerd en tijdig antwoord op de internationale 

vragenlijsten over de voorbereiding op 

gezondheidscrisissen.  

DGH 
� Tijdige financiering ziekenwagendiensten DGH op 

einddatum vastlegging 

� Operationele ontplooiing van de DGH en de 

Psychosociale keten bij alarmering 

� Bewaking van de landsgrenzen door sanitaire agenten 

Saniport 

 

 

Transversale operationele 
doelstelling 
Internationale Betrekkingen (IBRI) 
 

In samenwerking met de Directoraten-generaal, zorgen voor de 
interface tussen de nationale en internationale beleidslijnen 
inzake gezondheid en veiligheid van de voedselketen 

Macroproces Beleidsvoorbereiding en wetgeving/ Coordinatie, Overleg en 

Netwerking 

Strategische doelstelling(en) FOD 
(SD) 

1, 2 

Risico’s  • Communautair conflict/politieke crisis (afwezigheid van 

regering of politieke beslissing),  

• Complexiteit van de materie, onvoldoende termijnen rekening 

houdend met de Belgische specificiteiten,  

• ICT-risico (archiveren van de elektronische correspondentie),  

• Niet-vertegenwoordiging van België en/of afwezigheid van de 

Minister/hooggeplaatste vertegenwoordigers op bepaalde 

belangrijke internationale gebeurtenissen zoals de 

Wereldgezondheidsvergadering, de EPSCO-Raad, een 

bijzondere zitting van de Algemene Vergadering Verenigde 

Naties, … 

• Niet-naleven van de internationale verbintenissen (niet-

betalen/laattijdig betalen van de verplichte bijdragen) 

• Geen budget voor toelagen voor internationale 

organisaties/projecten  

Kernprocessen • In nauw overleg met de deelgebieden, zorgen voor de 

uitwerking van een Belgisch gezondheidsstandpunt en de 
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vertegenwoordiging van België op internationale 

vergaderingen 

• Instaan voor de coördinatie van de omzetting van de Europese 

richtlijnen in Belgisch recht 

• Health in all policies en Environment in all policies (opvolging 

van de horizontale dossiers) 

• Opvolging van de bilaterale betrekkingen (sociale diplomatie) 

Belangrijkste projecten • Country Cooperation Strategy (CCS) 

• Opvolging van de IMC (protocolakkoord SANIPORT, Travel 

clinic, cross border health care) 

• … 

Resultaatsverbintenissen 
 
 
 

2016:  • Afsluiten van een “Country Cooperation Strategy” 

tussen België en de WHO 

2017:  • Bestaan van ontwerpen van protocolakkoorden 

SANIPORT en TRAVEL CLINIC 

2016-

2018: 

• Bestaan van een functioneel coördinatiesysteem (de 

dienst staat in voor het secretariaat van de IKW-

Internationale Aangelegenheden van de IMC). 

Doelstelling: organisatie van minstens één formele 
vergadering van de IKW-Internationale 
Aangelegenheden per jaar en % van de 
gecoördineerde standpunten van België.  

 

• Actieve deelname van de FOD/van België aan de 

internationale vergaderingen van de relevante 

internationale organisaties, in het bijzonder: 

o Groep gezondheid (Raad): % vertegenwoordiging 

via de PV 

o Horizontale Groep drugs (Raad): % gezamenlijke 

vertegenwoordiging FOD Volksgezondheid/FOD 

Justitie 

o Comitologiecomités (Commissie) 

o Expertengroepen van de Commissie 
 

• % deelname aan de vergaderingen van de 

bestuursorganen van de Europese en multilaterale 

gezondheidsinstellingen (Management Board van de 

ECDC, Regionaal Comité van de WHO EURO, 

Regionaal Bureau van de WHO EURO, 

Wereldgezondheidsvergadering, Uitvoerende Raad 

van de WHO, Programme, Budget en Administration 

Committee (PBAC) van de uitvoerende raad van de 

WHO, Comité gezondheid van de OESO) 
 

• % vertegenwoordiging van België op internationale 

high level vergaderingen inzake gezondheid 

(interministeriële conferentie)  
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• % vertegenwoordiging van de FOD op de DGE- 

(Algemene Directie Europese Zaken) en Coormulti-

vergaderingen die georganiseerd worden door de 

FOD Buitenlandse Zaken, en op de IEC’s 

(Interministeriele Economische Commissie) die 

georganiseerd worden door de FOD Economie en die 

betrekking hebben op dossiers in verband met de 

bevoegdheden van de FOD 
 

• Bijdrage van de FOD tot de globale doelstelling inzake 

beperking van het omzettingstekort van richtlijnen tot 

minder dan 1% (bestaande KPI’s voor de omzetting 

van richtlijnen) met als doel minder dan 3 richtlijnen 
omzettingsachterstand en geen enkele 
inbreukprocedure voor niet-conforme omzetting.  

 

• Gecoördineerd en tijdig antwoord op de 

internationale vragenlijsten (ad-hocvragenlijsten en 

terugkerende vragenlijsten zoals de ARQ-vragenlijst 

(Annual Reports Questionnaire) van de UNODC 

(United Nations Office on Drugs and Crime), de FCTC-

vragenlijsten (Framework Convention on Tobacco 

Control), de UNGASS AIDS-rapportage (United 

Nations General Assembly Special Session), de 

Belgische bijdrage tot de Joint monitoring WHO, 

OESO, EUROSTAT en bijdrage van de FOD tot de 

internationale verslagen inzake mensenrechten). 
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Transversale operationele 
doelstelling 
Communicatie  
 

De organisatie ondersteunen en begeleiden bij alle externe 
communicatie naar burgers, klanten en stakeholders en de 
kwaliteit van deze acties bewaken. 

Macroproces Beleidsvoorbereiding en wetgeving / Coordinatie, overleg & 

netwerking  

Strategische doelstelling(en) FOD 
(SD) 

2, 3, 4, 6, 8 

Risico’s  - Gebrek aan wil tot samenwerking tussen afdelingen of bij 

andere organisaties 

- Directeuren-generaal onderschrijven beleid en procedures 

externe communicatie maar passen ze niet toe in de praktijk. 

Kernprocessen - Ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van campagnes voor 

burgers en professionelen 

- Contacten met de media 

- Imago- en reputatiemanagement 

- Sociale media monitoren en beheren kanalen van de FOD 

- Beheer van het contact center van de FOD 

- Crisiscommunicatie in nationale en internationale context 

- Inhouse audiovisuele en grafische productie 

communicatiemateriaal 

- Internationale samenwerking en relaties met Health Security 

Committee, EU en WHO 

- Kwaliteitscontrole op alle externe communicatie 

Belangrijkste projecten - Globaal communicatieplan FOD 

- Nieuwe website FOD 

- Klantenbevraging nieuwe website 

- Schrijfbeleid voor de organisatie 

- Crisiscommunicatieplan, –procedures en kanalen 

- Goedgekeurde media- en informatiecampagnes 

Resultaatsverbintenissen 
 

2016:  Nieuwe website FOD operationeel 

2017:  Crisiscommunicatieplan, –procedures en -kanalen 

aangepast aan wettelijk kader EU (Cross border health 

threats) 

2018: Vernieuwd organisatie- en samenwerkingsmodel 

communicatie FOD 

2016-

2018: 

- Verbeteren kwaliteit taalgebruik in alle 

communicatie door de organisatie 

- Volledige review van de inhoud en diensten op 

de website 

- Nieuwe organisatiestructuur communicatie 

binnen de organisatie en nieuwe 

samenwerkingsverbanden. 

- Vernieuwde procedures  en kanalen 

crisiscommunicatie aanwezig en operationeel. 
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Artikel 26 - Engagementen inzake Beleidsdomein Gezondheidszorg 

Verantwoordelijke beleidsdomein: Directeur-generaal Gezondheidszorg 

 

Operationele doelstelling 
DGGS_1   

Het organiseren van het mechanisme van de IMC voor Volksgezondheid 

Macro-processen Coordinatie, overleg & netwerking 

Strategische 
doelstelling(en) FOD (SD) 

1, 6 

Risico’s  Geen politiek commitment; Onvoldoende commitment van de 

verschillende administraties of kabinetten; Geen doorstroming van 

informatie naar andere diensten 

Kernprocessen • Het verzorgen van het secretariaat van de verschillende IKW’s, de 

voorbereidende vergaderingen van de IMC en de IMC (opmaak 

agenda, uitnodigingen versturen, verslag opmaken, juridische 

adviezen en expertise/background, protocolakkoorden schrijven, 

enz…). 

• Waken over de correcte uitvoering van de beslissingen met respect 

voor ieders bevoegdheid, indien gemeenschappelijke 

teams/activiteiten/instrumenten worden georganiseerd. 

• De continuïteit van het werk tussen de verschillende legislaturen 

garanderen 

Belangrijkste projecten • IKW (interkabinetten werkgroep) Staatshervorming;  

• IKW chronische ziekten;  

• Taskforce geestelijke gezondheidszorg;  

• IKW Drugs; 

• IKW Gezondheidsongelijkheden; 

• IKW Ziekenhuizen;  

• IKW Gezondheidsberoepen;  

• IKW e-Gezondheid;  

• IKW health system-gezondheidsdoelstellingen; 

• IKW Internationaal  

 

2016-

2018 

• Hoofdindicator: het organiseren van gemiddeld  3 IMC’s op 
jaarbasis 

• Het kwalitatief organiseren van de verschillende IKW:  
o Indicatoren: 1) de agenda is tijdig beschikbaar 

(ja/neen); 2) de  documenten zijn overeenkomstig 

het Reglement van Orde (ja / neen) 

• Redactie van fiches, samenwerkingsakkoorden, protocollen, 

verklaringen en beslissingen. 

• DGGS wordt met het Toekomst Instituut (TI) uitgebouwd dat 

overlegde antwoorden moet bieden op de grote uitdagingen 

voor de toekomst. Het TI is een permanente groep die de 

verschillende IKW’s voedt. Tegen 1 april 2016 zal een nota 

worden uitgewerkt met het concept van het TI. Hierbij zal 
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rekening worden gehouden met de 

gezondheidsdoelstellingen die in het vooruitzicht worden 

gesteld met bijhorende acties, die mee de agenda bepalen 

voor het IT en de IMC.  De IMC kan opdrachten aan het 

Instituut geven. De rapporten worden aan de IMC 

voorgelegd. 

Projecten in 
samenwerking met 
diverse partners  

Het secretariaat van de IMC waakt er over dat de verschillende federale 

instellingen, ieder voor hun materie, nauw worden betrokken bij de 

werkzaamheden van de IMC (bv. het RIZIV, het KCE, e-Health, het FAGG, 

het FAVV, het WIV, enz.). 

 

Operationele doelstelling  
DGGS_2a 

Herziening van de beroepenwetgeving met het oog op de vaststelling 
van de erkenningsnormen van de beroepen  

Macro-processen Beleidsvoorbereiding 

Strategische doelstelling(en) 
FOD (SD) 

1, 6 

Risico’s  Geen politiek commitment. Onvoldoende draagvlak bij de 

stakeholders, waardoor het proces vertraging kan oplopen/Risico op 

eventuele beroepen; Niet tijdig advies ontvangen van de verplichte 

adviesorganen; Geen goede afstemming van de wet met de bestaande 

wetgeving (o.a. patiëntenrechtenwet) en andere ontwerpen wetgeving 

met betrekking tot generieke voorwaarden voor de zorgpraktijk; Te 

weinig of geen wetenschappelijke onderbouwing; Wetgeving niet 

toepasbaar op het terrein dus niet gevolgd/gerespecteerd door de 

beoefenaars. 

Kernprocessen • Bewaken van de kwaliteit van de zorgverlening van de individuele 

zorgverlener 

• Vastleggen van de erkenningsnormen van de 

gezondheidsberoepen 

• Het beheren van de verschillende adviesraden 

• Normeren en controleren van de stagediensten op basis van een 

ontwikkeld kwaliteitssysteem 

Belangrijkste projecten • Omzetting richtlijn DIR/2013/55/EU 

• Herziening KB 78 wordt opgenomen in Task Force belast met 

herziening ziekenhuisfinanciering en herziening nomenclatuur isw 

met RIZIV;  

• Wet van 29 april 1999 van niet conventionele praktijken evalueren 

en voorstel van ontwerp aanpassingen van deze wet voorleggen;  

• Uitvoering wet esthetische geneeskunde waaronder de oprichting 

van de Raad voor medische esthetiek en erkenningscriteria;  

• Creëren normen voor zorgberoepen geestelijke gezondheidszorg 

(GGZ) (wijziging en uitvoering van de wet van 4 april 2014) 

• Herziening erkenningsnormen medische specialismen; 

• Analyse impact 6
de

 staatshervorming op KB 78 om te komen tot 
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een duidelijke aflijning van de federale bevoegdheden 

• Herschrijving van de wet mbt geestelijke 

gezondheidszorgberoepen (GGZ) 

• Modernisering/herschrijving van oude KB mbt paramedici (podo, 

BOP, TLM,…) 

• Hervorming van erkenningscriteria voor verpleegkundigen en 

vroedvrouwen o.a. concept van “contractstages” 

Resultaatsverbintenissen 
 

2016 • Hoofdindicator : ontwerp tot wijziging van de wet op de 
uitoefening van de gezondheidzorgberoepen (oud KB 78) 
op basis van door het kabinet gevalideerd concept 
(gevalideerd concept ten laatste op 31 maart 2016 
beschikbaar)  

• Ontwerp van omzetting richtlijn DIR/2013/55/EU 

• Uitrol/ ontwerp wijziging  wet van 29/4/1999 van niet 

conventionele praktijken overeenkomstig concept 

Beleidscel 

• Voorstellen kwaliteit stagediensten in synergie met RIZIV 

voor eventuele weerslag op de ziekteverzekering 

• Uitwerken van maatregelen dubbele cohorte geneesheren 

in synergie met het RIZIV voor eventuele financiële 

weerslag op ziekteverzekering 

• Mits de wet van 4 april 2014 op de GGZ beroepen begin 

2016 gewijzigd is,  uitvoering van de wet onder meer door 

de creatie van de Federale Raad voor Geestelijke 

Gezondheidszorgberoepen.  

• Ontwerp van nieuw KB voor podologen 

• Ontwerp KB’s voor BOP 

• Concept nota’s en ontwerp KB’s voor verpleegkundigen en 

vroedvrouwen 

2017 • In voorkomend geval, wet tot hervorming KB 78 aanpassen 

aan advies raad van state 

• Uitvoering maatregelen dubbele cohorte 

• Uitvoering maatregelen kwaliteit stagediensten 

2018 • Begin van uitvoering wet esthetische geneeskunde (mits 

prioriteit voor kabinet) 

2017-

2018 

• In functie van de eventuele inwerkingtreding van de wet 

op de uitoefening gezondheidszorgberoepen starten met 

uitrol van de nieuwe wet 

2016-

2018 

• In overleg met beleidscel, normering van specialiteiten 

geneeskunde, ifv adviezen door de Hoge raad voor 

geneesheren-specialisten en huisartsen 

• Aflevering van erkenningen stagemeesters en 

stagediensten voor artsen, tandartsen en 

ziekenhuisapothekers, eventueel ook voor 

verpleegkundigen en vroedvrouwen 
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• Studie erkenningsnormen seksuologen 

 

 

Operationele doelstelling  
DGGS_2b 

Herziening van de beroepenwetgeving met het oog op de vaststelling 
van een contingentering voor zorgverstrekkers die beantwoordt aan 
de behoeften 

Macro-processen Beleidsvoorbereiding 

Strategische doelstelling(en) 
FOD (SD) 

1, 6 

Risico’s  Onvoldoende politiek commitment. Machtiging sectoriële commissie 

bescherming persoonlijke levenssfeer. Onvoldoende draagvlak bij de 

stakeholders, waardoor het proces vertraging kan oplopen/Risico op 

eventuele beroepen; Niet tijdig advies ontvangen van de verplichte 

adviesorganen;  Te weinig of geen wetenschappelijke onderbouwing;   

Kernprocessen • Vastleggen van de contingentering 

• Monitoring en planning van gezondheidsberoepen 

Belangrijkste projecten • Koppeling van gegevens 

• Dynamische statistieken kadaster beroepen 

• Ontwikkeling previsonele scenario’s 

• Analyse impact 6
de

 staatshervorming op KB 78 om te komen tot 

een duidelijke aflijning van de federale bevoegdheden 

Resultaatsverbintenissen 
 

2016 • Finalisatie noodzakelijke werkzaamheden voor de 

adviezen planningscommissie artsen en tandartsen op 

basis van dynamisch kadaster en scenario’s tegen eind 

2016;    

• Overmaking ontwerp van wetgeving die afdwingbaarheid 

van de contingentering op federaal niveau vergroot (via 

federaal sanctiesysteem).  

• Koppeling van gegevens vroedvrouwen 

2017 • Oplevering van kadaster, wiskundig model en scenario’s 

voor vroedvrouwen 

• Update koppeling van gegevens kinesitherapeuten 

2018 • Oplevering van kadaster, wiskundig model en scenario’s 

voor kinesitherapeuten 

• Update koppeling van gegevens geneesheren 

• Ontwikkeling van geïntegreerd dynamisch kadaster voor 

de verschillende beroepen (minimum dataset voor 2 

gezondheidsberoepen) 

2017- • In functie van de eventuele goedkeuring van de 
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2018 praktijkwet en van wijziging KB 78: start uitvoering van de 

wetgeving (artsen en tandartsen) 

2017-

2018 

• Hoofdindicator: Dynamisch kadaster uitbreiden met 1 à 2  
beroepen per jaar plus driejaarlijkse updating van 
kadaster voor 1 à 2 beroepen die reeds in het dynamisch 
kadaster zitten (kinesitherapeuten, verpleegkundigen en 
artsen)  

o Kadasters vroedvrouwen en 
kinesitherapeuten (updating) zijn tijdig 
beschikbaar (ja/nee) 

• Tijdige oplevering van wiskundig model en scenario’s 
voor gezondheidsberoepen 

o Scenario’s artsen, tandartsen en 
vroedvrouwen zijn tijdig beschikbaar (ja / 
nee) 

o Minimum dataset voor het geïntegreerd 
dynamisch kadaster voor 2 paramedische 
beroepen tijdig beschikbaar (ja/nee) 

• Aanmaak van statistieken vanuit kadaster 

• Oplevering planningsattesten binnen contingent 

 

Operationele doelstelling  
DGGS_2c 

Ontwerpen van wetgeving met het oog op een kwalitatieve medische 
praktijkvoering 

Macro-processen Beleidsvoorbereiding 

Strategische doelstelling(en) 
FOD (SD) 

1 

Risico’s  Onvoldoende politiek commitment. Onvoldoende draagvlak bij de 

stakeholders, waardoor het proces vertraging kan oplopen/Risico op 

eventuele beroepen; Niet tijdig advies ontvangen van de verplichte 

adviesorganen; Geen goede afstemming met de bestaande wetgeving 

(o.a. patiëntenrechtenwet) en andere ontwerpen wetgeving met 

betrekking tot generieke voorwaarden voor de geneeskundepraktijk; 

Te weinig of geen wetenschappelijke onderbouwing 

Kernprocessen • Bewaken van de kwaliteit van de zorgverlening van de individuele 

zorgverlener 

• Afleveren van visa en eventueel beperkende maatregelen 

• Organiseren van wachten 

Belangrijkste projecten • Creatie wettelijk kader om de praktijkvoering in de 

gezondheidszorg kwaliteitsvoller en veiliger te maken;  

• Hervorming professionele ordes; 

• Analyse impact 6
de

 staatshervorming om te komen tot een 

duidelijke aflijning van de federale bevoegdheden 

Resultaatsverbintenissen 
 

2016 • Hoofdindicator: Ontwerp van  wettelijk kader om de 
praktijkvoering in de gezondheidszorg kwaliteitsvoller en 
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veiliger te maken (sokkel of praktijkwet), op basis van 
door kabinet gevalideerd concept (concept ten laatste op 
31 maart 2016) 

• Conceptnota ivm transversale dimensie deontologie 

diverse medische beroepen ifv nog op te richten 

deontologische organen en eventuele hervorming 

bestaande organen  

• Aanpassing wetgeving visa ten einde automatische 

aflevering mogelijk te maken 

2017 • In voorkomend geval, aanpassing ontwerp van praktijkwet 

aan opmerkingen raad van state en overmaking aangepast 

ontwerp aan de Beleidscel.  

• Ontwerp van wetgeving deontologie diverse medische 

beroepen volgens door Beleidscel gevalideerd concept. 

2017-

2018 

• In functie van de eventuele goedkeuring van de 

praktijkwet, alsook van wetgeving deontologie medische 

beroepen, ontwerpen van uitvoeringsbesluiten wetgeving. 

2016-

2018 

• Aflevering van  « Licences to practice » voor alle 

professionelen (visa, procedure 49ter en bis) en eventueel 

beperkende maatregelen 

 

 

 Operationele doelstelling 
DGGS_3 

De bevordering en organisatie van een geïntegreerde zorg (algemeen) 

Macro-processen Beleidsvoorbereiding (in nauwe samenwerking met G/G en het RIZIV via 

de interadministratieve cel en de IKW van de IMC) 

Strategische 
doelstelling(en) FOD (SD) 

1 

Risico’s  Onvoldoende politiek commitment; Onvoldoende draagvlak bij de 

stakeholders, waardoor het proces vertraging kan oplopen/Risico op 

eventuele beroepen; Niet tijdig ontvangen van het advies van de 

verplichte adviesorganen; Onvoldoende respons op de oproep voor 

coaches voor het begeleiden van de pilootprojecten geïntegreerde zorg; 

Onvoldoende respons op de oproep voor pilootprojecten; Onvoldoende 

wetenschappelijke onderbouwing;  Niet voldoende rekening gehouden 

met de stem van de patiënt 

Kernprocessen • Akkoord binnen de IMC 

• Creatie van netwerken en zorgcircuits 

• Interadministratieve cel chronische zieken aansturen (VG-RIZIV-

Gemeenschappen/Gewesten - zie ook mechanisme van de IMC) 

• Opstellen van pilootprojecten 

• Wetenschappelijke ondersteuning  via diverse wetenschappelijke 

instellingen die deel zullen uitmaken van een raad die het project 

begeleidt 



 
 

40 

  

 

 

 

 

• Ondersteunen en verzekeren van de werking van de evaluatiecel 

palliatieve zorg die adviezen verstrekt in verband met de nieuwe 

invulling van het statuut palliatieve zorg met periodieke opvolging 

van 2016-2018 

Belangrijkste projecten • Ontwikkeling van geïntegreerde zorg voor chronische patiënten; 

bevordering van samenwerking rond de patiënt;  

• Bevorderen van zelfzorg en zelfmanagement door o.a. betere 

opleiding van de zorgverleners en ontwikkeling van nieuwe rollen; 

• Vermijden van onnodige ziekenhuisopnames en onnodig lange 

ziekenhuisverblijven met het aanbieden van alternatieve en 

goedkopere vormen van zorg;  

• Verankering van zorgcircuits in de regelgeving en financiering 

(evaluatie, opstellen, kwaliteitscriteria, controle) 

• Specifieke doelgroepen: vergrijzing gerelateerde aandoeningen in 

het bijzonder dementie met passende actie cfr het 

regeerakkoord/uitbouw van  zorgcircuits rond personen met een 

chronische aandoening/ kankerplan/aids en hepatitis C plan/ 

personen met een handicap/plan zeldzame aandoeningen/palliatieve 

zorg/hoogbeveiligde eenheid voor besmettelijke ziektes;  

• Integratie van bestaande projecten in een geïntegreerde visie over 

de zorg : projecten voor Parkinson-patiënten, MS/ALS-patiënten, 

Huntington-patiënten, diabetes-patiënten, chronische pijn, … 

• Observatorium chronische zieken affiliëren aan de IMC (cfr. OD DGGS 

1) 

Resultaatsverbintenissen 
 

2016 • Aanvullend protocolakkoord inzake pilootprojecten 

chronische zieken (Gids) en uitvoering plan chronische zieken 

met oproep projecten, coaching van kandidaten en 

wetenschappelijke ondersteuning 

• 20 lopende projecten geïntegreerde zorg chronische ziekten 

met duur van 4 jaar opstarten 

2017 • 20 lopende projecten geïntegreerde zorg chronische ziekten 

met duur van 4 jaar – follow-up 

2018 • Hoofdindicator: uitvoering en evaluatie van plan 
geïntegreerde zorg chronische zieken 

• De pilootprojecten worden uitgevoerd volgens 
vooropgestelde afgesproken tijdsplanning 

• Het proces met het oog op de evaluatie van de 
effecten van de pilootprojecten wordt binnen de 
vooropgestelde afgesproken tijdsplanning 
uitgevoerd 
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Operationele doelstelling 
DGGS_4 

De bevordering en organisatie van de geestelijke gezondheidszorg 
 

Macro-processen Beleidsvoorbereiding 

Strategische doelstelling(en) 
FOD (SD) 

1 

Risico’s  Onvoldoende politiek commitment; Onvoldoende draagvlak bij de 

stakeholders, waardoor het proces vertraging kan oplopen/Risico op 

eventuele beroepen; Niet tijdig ontvangen advies van de verplichte 

adviesorganen; Niet voldoende rekening gehouden met de stem van 

de patiënt 

Kernprocessen Creatie van zorgcircuits en -netwerken  

Belangrijkste projecten • Evaluatie, verdieping en verbreding van de hervorming GGZ voor 

volwassenen (project 107) met inbegrip van de verloning van 

psychiaters (ism het RIZIV). 

• Uitvoeren van de hervorming GGZ voor kinderen en jongeren 

(netwerk, netwerkcoördinatie, implementatie van crisiszorg, 

assertive care en liaison). 

• Uitbouw van een forensisch zorgcircuit. 

• Integratie van de verslavingszorg in de GGZ met respect voor 

eenieders expertise. 

• Verankering van zorgcircuits in de regelgeving en financiering, 

zowel voor de 107-netwerken als voor de netwerken kinderen en 

jongeren. 

• Uitbouw voorzieningen dubbele diagnose 

• Creëren van het statuut van GGZ zorgberoepen (wijziging en 

uitvoering van de wet van 4 april 2014); Synergie met het RIZIV 

voor financiering prestaties ambulante beroepen. 

Resultaatsverbintenissen 
 

2016 

t.e.m. 

2018 

Hoofdindicator: Op elke IMC Volksgezondheid wordt 
gerapporteerd over vooruitgang projecten volgens 
afspraken gemaakt in de IMC (ja/nee) : 

• De verdere uitrol van de hervorming GGZ voor kinderen 

en jongeren  

• De opvolging van de verdieping en verbreding van de 

zorgcircuits en -netwerken GGZ voor volwassenen 

(project 107)  

• De uitbouw van een forensisch zorgcircuit 

• De verankering van zorgcircuits en -netwerken, zowel 

naar financiering als op organisatorisch/wettelijk vlak. 

• De afstemming van de verslavingszorg met de GGZ 

• Realisatie uitbouw voorzieningen dubbele diagnose 

•  Formuleren van beleidsvoorstellen (i.s.m. het RIZIV) op 

basis van de twee volgende KCE-studies:  

- Het onderzoek naar de mogelijkheid om 

zorgcircuits te creëren voor ouderen 

- Het Plan “Penitentiaire gezondheidszorg” 
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Operationele doelstelling  
DGGS_5 

Herziening  van de financiering van de zorg met als doel een 
betaalbare, duurzame en kwalitatieve zorg met financieel leefbare 
ziekenhuizen 

Macro-processen Beleidsvoorbereiding / Transacties 

Strategische doelstelling(en) 
FOD (SD) 

1, 6 

Risico’s  Te weinig draagvlak bij de stakeholders; Niet tijdig de nodige adviezen 

ontvangen; Laattijdige of geen beslissingen inzake uitvoering roadmap 

hervorming ziekenhuisfinanciering; Niet kunnen beschikken over 

voldoende gedetailleerde correcte en tijdige gegevens 

Kernprocessen • Jaarlijks berekenen en toewijzen van ziekenhuisfinanciering (1/7 en 

1/1) 

• Uitvoeren van financiële simulaties ter ondersteuning van het beleid 

• Voorbereiding regelgevend kader 

• Globale evaluatie B4-gebruik 

• Parallel uitvoeren voor de interne en externe klanten, van de 

gewone taken in uitvoering van de ziekenhuiswetgeving :  

- Definitie van het budgettair en reglementair noodzakelijk voor de 

vaststelling van het budget van de ziekenhuizen ; 

- Audit inzake de gecollecteerde gegevens (financiële en MZG) en 

controle van de resultaten van de berekeningen ; 

- Controle van de ontvangsten en uitgaven (herziening van de 

ziekenhuisbudgetten);  

- Beheer van de financiële aspecten van de pilootprojecten, van 

financiële aangelegenheden inzake de hervorming van de GGZ, de 

vereffening van financiële middelen, enz. 

Belangrijkste projecten • Bepaling financieringscluster laagvariabele zorg 

• Bepaling financieringscluster medium variabele/middelmatig 

complexe zorg 

• Bepaling financieringscluster hoog complexe, niet 

standaardiseerbare zorg 

• Value based health care/pay for performance voorstellen 

uitwerken 

• Verpleegkundige zorgzwaarte in het BFM: verdere ontwikkeling van 

het NRG-financieringsmodel 

• Vereenvoudiging regelgeving BFM 

• Integratie geneesmiddelen, daghospitalisatie en BFM 

• Herallocatie van ziekenhuisfinanciering ten voordele van 

alternatieven op hospitalisatie 

• Aanpassing regelgeving financiering spoed 

• Globaal opvolgen en evalueren van B4-projecten 

Resultaatsverbintenissen 
 

2016 • Ontwerp KB tot wijziging van KB van 25 april 2002 met 

voorstellen vereenvoudiging BFM voorgesteld door de 

sector/administratie en aanvaard door de Beleidscel en 

technisch realiseerbaar (1
ste

 fase) 
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• Integratie in BFM van financiële incentives voor 

instellingen die een pilootproject realiseren in het kader 

van een contract B4 «  Experimenten Pay for 

Performance » 

• Ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 25 april 

2002 op basis van richtlijnen Beleidscel inzake 

reglementering NRG (na eerste correctie in 2015) 

• Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 25 april 2002 

op basis van richtlijnen van de Beleidscel inzake de 

financiering van de spoedgevallendiensten  

• Integratie in BFM van een specifieke financiering voor 

instellingen die een contract sluiten inzake 

pilootprojecten « alternatieven op hospitalisatie » met 

als indicator het aantal pilootprojecten/acties 

“alternatieven ziekenhuiszorg” die zijn opgestart 

• Prospectieve financiering laagvariabele zorg (honoraria) 

vanuit bevoegdheid Technische Cel FOD ism het RIZIV 

• Bundle payments  

• Concept netwerken 

• Doorlichting adviesorganen ziekenhuizen 

(basiskenmerken, programmatie, financiering) en 

suggesties voor optimalisering 

• Optimalisering taakverdeling en samenwerking RIZIV-

DGGS 

2017 • Ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 25 april 

2002 van eventuele vereenvoudigingen voorgesteld door 

de sector/administratie en aanvaard door de Beleidscel  

(2
de

 fase) 

• Ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 25 april 

2002 op basis van richtlijnen van de Beleidscel inzake de 

reglementering voor de medium variabele zorg met 

integratie daghospitalisatie en geneesmiddelen in BFM 

• Ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 25 april 

2002 op basis van richtlijnen van de Beleidscel inzake de 

reglementering Pay for Performance 

• Ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 25 april 

2002 op basis van richtlijnen van de Beleidscel inzake de 

reglementering voor spoedgevallenzorg  

• Regelgevend kader hoogvariabele zorg 

• Financieringsmodaliteiten voor hoog complexe, niet 

standaardiseerbare  zorg tegen eind 2017 

• Regelgevend kader netwerken 

• Aanpassing regelgeving adviesorganen ziekenhuizen in 

synergie met RIZIV 

• Verbetering en aanpassing regelgeving inzake 
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taakverdeling en samenwerking DGGS-RIZIV 

2018 • Ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 25 april 

2002 op basis van richtlijnen van de Beleidscel inzake de 

reglementering uitbreiding prospectieve financiering 

voor laag variable zorg 

• Implementatie regelgeving hoog variabele zorg 

2016-

2018 

• Audit (i.s.m. datamanagement) op gebruikte gegevens 

• Ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 25 april 2002 

met een sanctioneringsmechanisme in geval van niet 

correcte aanlevering gegevens. 

• Hoofdindicator : medewerking en verdere opvolging van 
de nieuwe financiering i.s.m. het KCE en het RIZIV onder 
leiding van het kabinet, waarbij men tijdig voldoet aan 
de gemaakte afspraken volgens de vooropgestelde 
planning (ja/nee) 

 

 

Operationele 
doelstelling 
DGGS_6   

Het herzien van het ziekenhuislandschap (in nauwe samenwerking met 
Gemeenschappen / Gewesten en het KCE) 

Macro-processen Beleidsvoorbereiding 

Strategische 
doelstelling(en) FOD 
(SD) 

1 

Risico’s  Geen politiek commitment; Onvoldoende draagvlak bij de sector; Onvoldoende 

samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten 

Kernprocessen • Aanpassen van het aanbod ziekenhuizen aan de behoeften 

• Uitwerken basiskenmerken voor ziekenhuizen, functies, programma’s 

• Ontwikkelen van programmatie voor zorgprogramma’s, diensten en zware 

apparatuur met een handhavingsbeleid 

• Concept van netwerken in regelgeving 

• Aanpassen beleidsinstrumenten (reconversieregels, eventuele recyclage, 

artikel 107,…) 

Belangrijkste 
projecten 

• Aanpassing regelgeving met betrekking tot het governance model van het 

algemeen ziekenhuis 

• Beperken van het aantal ziekenhuizen waar hoog gespecialiseerde zorg 

wordt aangeboden (programmatie) 

• Creatie van klinische netwerken met governance 

• Verbreden van het model van multidisciplinaire zorgtrajecten 

• Creëren van alternatieve op ziekenhuiszorg 

• Vastleggen van de methodiek voor het aanduiden van de Europese 

referentienetwerken conform artikel 12 van de “cross-border” richtlijn 

• Modernisering overleg tussen gezondheidsadministraties 
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2016 

 

• Ontwikkelen van het concept voor een regelgevend kader 

dat toelaat om met de implementatie van de 

reorganisatie van zorglandschap te starten tegen eind 

2016 

• Hoofdindicator: pilootprojecten acute zorg opstarten 
met transmuraal zorgpad in samenwerking met RIZIV. 
Het actieplan voor de opstart van de pilootprojecten 
acute zorg wordt binnen de vooropgestelde afgesproken 
planning uitgevoerd 

2017 • Hoofdindicator: Evaluatie van de pilootprojecten. Het 
proces met het oog op de evaluatie van de effecten van 
de pilootprojecten acute zorg wordt binnen de 
vooropgestelde afgesproken planning uitgevoerd 

• Ontwerpen van de regelgeving governance 

netwerken/ziekenhuizen 

2018 • In voorkomend geval, uitvoering regelgevend kader 

netwerken 

• Eindevaluatie pilootprojecten en eventuele voorbereiding 

regelgeving en veralgemening  

 

 

Operationele doelstelling  
DGGS_7 

Bijdragen aan het uitbouwen van een efficiënt kennissysteem door het 
verzamelen, controleren, verwerken, analyseren, koppelen en het ter 
beschikking stellen en uitwisselen van gegevens met als doel de 
beleidsvoorbereiding en het beleid inzake o.a. financiering, planning  en 
praktijkvoering (kwaliteit, innovatie, ...) te onderbouwen. 

Macro-processen Transacties 

Strategische 
doelstelling(en) FOD (SD) 

1, 6 

Risico’s  Onvoldoende ICT ondersteuning (budget en personeel) en dit thv de FOD, 

de instellingen en de individuele zorgverstrekkers; Geen 

Gemeenschappelijke aanpak op federaal niveau en met de G/G (afsluiten 

van protocol akkoord waarbij samenwerking en uitwisseling mogelijk is, is 

noodzakelijk); Onvoldoende betrokkenheid van de sector (instellingen en 

individuele zorgverstrekkers); Onderschatting op alle niveaus; Uitblijven 

van advies van adviesorganen en van dwingende wetgeving; De 

stakeholders zijn niet in staat tijdig data aan te leveren, onvoldoende 

inspanning (uitblijven sanctiebeleid); Onvoldoende gebruik van 

elektronisch patiëntendossier + standaardterminologie 

Kernprocessen • Verzamelen van gegevens gaande van concept tot uitvoering en audit 

(MZG, Ureg, Mugreg, Pitreg, Ambureg, Finhosta, enz..) 

• Terminologie, classificatie en groepering. 

• Beheer van de databank 

• Samenwerking uitbouw registers i.s.m. Health.data.be 

• Samenwerking met RIZIV, WIV, e-Health Platform 
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• Analyse, exploitatie en gebruik van de beschikbare gegevens voor de 

verschillende beleidsdoeleinden (financiering, programmatie, 

concepten, geneeskundepraktijk, enz…) 

Belangrijkste projecten • Overgang ICD-10-BE afronden 

• Analyses ter ondersteuning van de nieuwe ziekenhuisfinanciering: o.a. 

trends in de spoedgevallen 

• Aanpassen van de classificaties en groeperingen (DRG/NRG) in functie 

van de nieuwe financiering van de ziekenhuizen 

• Vereenvoudiging van de registraties rekening houdend met het only 

once principe en de werkzaamheden binnen healthdata.be 

• Uitbouw van het terminologiecentrum en invoeren van standaard-

terminologie (o.a. vertalingen, mappingen, opvolging usecases, enz). 

Voor technische interoperabiliteit i.s.m. e-Health. 

• De (semi) automatische afleiding vanuit het dossier naar de 

verschillende registraties/registers voorbereiden 

• Samen met healthdata.be (nieuwe) registers ondersteunen (vooral 

terminologie gerelateerd): vb. traumaregister. Samenwerking met RIZIV 

in bestuursorgaan. 

• Projecten in het kader van de roadmap e-gezondheid: o.a. gebruik van 

standaardtaal in EPD 

• BICC (Business Intelligence Competency Center) 

• Gemeenschappelijk portaal voor de gezondheidsprofessionelen en 

instellingen (e-cad, Cobrha+, eportal], samenwerking met e-Health, 

RIZIV en G/G. 

• Registratie van de activiteitsgegevens binnen de DGH 

• Analyses in het kader van de dubbele cohorte 

• Synergie met project UBIQUE van het RIZIV 

Resultaatsverbintenissen 
 

Registraties, coderen en audit 

 Hoofdindicator:  De inzameling en analyse van gegevens ivm 

gezondheidszorg ter ondersteuning van het beleid, verloopt 

correct en tijdig en met een minimum aan administratieve last. 

De acties voor de verschillende projecten verlopen volgens 

planning.  

2016 • ICD-10-BE binnen de MZG is operationeel 

2016 • In het kader van de nieuwe financiering is  er een voorstel 

van aanpassing van registratie, classificatie, groepering voor 

de laag variabele zorg 

2017 • De registraties zijn vereenvoudigd en de administratieve 

registratielast is verminderd (only once principe). 

2016 - 

2018 

• Audit op de gegevens is op schema volgens het nieuwe 

sanctiebeleid 

Terminologie 

 o Hoofdindicator:  Het terminologiecentrum is volledig 

operationeel, beschikt over de nodige tools voor mapping en 

vertaling en is in staat een Belgische release van SNOMED CT 
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te maken en te onderhouden. De release van de nationale 

versie van SNOMED CT volgt de internationale release 

2016 o De eerste resultaten van projecten die (semi) automatische 

afleiding vanuit het dossier mogelijk maken zijn bekend. 

2018 o Uitrol van SNOMED CT in het EPD wordt ondersteund 

evenals de (semi) automatische afleiding van codes 

Gemeenschappelijke databank en uniek portaal 

 • Hoofdindicator:  De gemeenschappelijke databank en het 

unieke portaal voor de gezondheidsprofessionelen, 

gezondheidszorginstellingen en medische apparatuur is 

operationeel, de gegevens worden gedeeld met de G/G in 

isw met RIZIV, e-Health, FANC enz (e-cad, IANUA, CoBRHA+). 

Operationeel maken van het portaal en databank volgt de 

vooropgestelde tijdsplanning. 

2016 • De eerste versie van het uniek loket voor 

Gezondheidsberoepen is operationeel 

2017 • CoBRHA+ is volledig operationeel 

2016 • Via het Kadaster voor de Medische beeldvorming apparatuur 

kunnen de gegevens gedeeld worden met RIZIV en FANC 

 

 

Operationele 
doelstelling  
DGGS_8 

Het borgen en financieren van kwaliteitsvolle en adequate wachtdiensten 
en 1733 aan de burger  

Macro-processen Beleidsvoorbereiding / Inspectie 

Strategische 
doelstelling(en) FOD (SD) 

1 

Risico’s  Geen overdracht radiopark; Te trage technologische evolutie; Laattijdig 

advies van adviesorganen; Gebrekkige samenwerking met de sector en de 

FOD Binnenlandse Zaken 

Kernprocessen • Organiseren van de wachtdiensten en de permanentie 

• Pro-actief toezicht op gezondheidszorgbeoefenaars 

Belangrijkste projecten • Beheer AED-databank hertekenen 

• Creëren kader uitrol 1733 i.s.m. FOD Biza en het RIZIV in kader van de 

wacht en de financiering ervan (personeel en uitbouw centrales 112 

voor 1733) 

Resultaatsverbintenissen 2016 

 

• Projectplan uitwerken aangaande optimalisatie van de AED-

registratie. 

• Opvolging uitrol project 1733: uniforme triageprocedures klaar 

hebben, invulling personeelsbehoefte en operationeel maken 

centrales voorbereiden 

• Uittesten triageprotocols huisartsgeneeskunde binnen 1733 

pilootproject 

2017 • Handboek medische triage versie 4 klaar hebben – integratie van 

de triageprotocols huisartsgeneeskunde binnen het handboek 
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• AED’s registratie optimalisatie gerealiseerd.  

• Pro-actief beleid aangaande toezicht op de beroepsuitoefening 

uittekenen 

2018 • 100% dekkingsgraad 1733 tegen eind 2018 binnen een 

geïntegreerd beleid tav dringende en spoedeisende hulpverlening 

(zowel m.b.t. de spoeddiensten als m.b.t. de wachtposten) 

 

 

Operationele 
doelstelling  
DGGS_9 

Het beschermen van de gezondheid van de bevolking, zowel in 
levensbedreigende als niet-levensbedreigende situaties 

Macro-processen Beleidsvoorbereiding 

Strategische 
doelstelling(en) FOD (SD) 

1, 7 

Risico’s Onvoldoende middelen om ongelijkheden weg te werken; Onvoldoende 

medewerking professionelen bij de reductie van AB, psychofarmaca, 

medische beeldvorming en bloed, empowerment van de patiënt en 

verhoging health literacy van de bevolking, EBP van de professionelen; 

Studie KCE m.b.t. organisatie en financiering zorg gedetineerden niet tijdig 

beschikbaar  

Kernprocessen • Opstellen van wetgeving, richtlijnen en adviezen m.b.t. voormelde 

thema’s 

• Wetenschappelijk inwinnen van advies 

• EBP: ontwikkelen van een coherent beleid, patient safety bevorderen, 

ontwikkeling en verspreiding van guidelines  

• Bestrijden van gezondheidsongelijkheden, eigen keuzes van de personen 

ondersteunen (wilsverklaringen) 

• Bestrijden van intrafamiliaal geweld in ziekenhuizen 

• Werking van sociale diensten in ziekenhuizen bevorderen 

• Realisatie van een netwerk voor Interculturele bemiddeling 

• De bevordering en organisatie van de  zorg voor gedetineerden 

• Verhoging van de health literacy van de bevolking 

Belangrijkste projecten • EBP : Opstellen en uitvoering van een nationale EBP plan i.s.m. RIZIV en 

KCE en later met de G/G 

• Creatie van interadministratieve cel “doelmatige zorg” i.s.m. het RIZIV 

• Intrafamiliaal geweld (partnergeweld, kindermishandeling, geweld 

tegenover bejaarden): Sensibilisatie, opleiding en bevordering van de 

opleiding (volgens het principe “Train the trainer”) van de 

gezondheidsbeoefenaars (aspecten i.v.m. fysiek geweld, psychologisch 

geweld, seksueel geweld) in de ziekenhuizen met als doel de registratie 

van de gevallen van intrafamiliaal geweld te verbeteren  

• Vrouwelijke Genitale Verminkingen (VGV’s): sensibilisatie, opleiding van 

vroedvrouwen, artsen en verpleegkundigen in de verzorgingstellingen 

met als doel de registratie van de gevallen van VGV’s te verbeteren 

• Zelfzorg en wilsverklaringen bevorderen 
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• Ontwikkelen van een integrale benadering van de antibiotica-

problematiek (samenwerking AMCRA en BAPCOC) met steun RIZIV voor 

campagnes en eventueel aangepast voorschrijfgedrag 

• Veilig gebruik medische beeldvorming:  

- Kadaster van zware medische apparatuur (cfr adviezen HGR) 

- Bescherming gebruik radioactieve stralingen  

- Met steun RIZIV voor campagnes en eventueel aangepast 

voorschrijfgedrag. RIZIV, FANC, G/G werken samen rond 

opbouw en controle kadaster.  

- Samenwerkingsprotocol maken met RIZIV/FANC/G/G 

• Gebruik van bloed en veiligheid gebruik (cfr. adviezen HGR en FAGG), 

samenwerking met RIZIV in BeQuint 

• Klinische farmacie bevorderen 

• Herziening mechanisme van de colleges: rol, samenstelling,… 

• Hoog beveiligde eenheid voor de behandeling van besmettelijke ziektes 

(cfr. advies ebola HGR) 

• Omkadering van experimenten op embryo’s 

• Implementatie van een systeem voor ICB via internet i.s.m. het RIZIV 

voor financiering 

• Beleid zorg t.a.v. gedetineerden vorm geven i.s.m. Justitie en RIZIV en 

komen tot globale nota 

• Bescherming van de bevolking tegen de risico’s gelinkt aan tatoeages 

door de evaluatie en herziening van KB 25/11/2005 en de uitvoering van 

de erkenning (Tattoo, piercing en permanente make up)   

Resultaatsverbintenissen 
 

2016 

 

• Opstart van een studie over health literacy 

• Kadaster medische beeldvorming en communicatie naar 

RIZIV, FANC en COBRHA+ met afspraken tussen partners 

onder de vorm van een protocol inzake de uitwisseling van 

gegevens en het toezicht 

• Analyse van volumes medische beeldvormingsonderzoeken in 

het kader van protocolakkoord medische beeldvorming en 

substitutie naar NMR 

• Ronde tafel EBP (isw met RIZIV en KCE en later met G/G) met 

het oog op de opmaak van een evidence based plan EBP  met 

inbegrip van richtlijnen van de colleges 

• Uitwerken van een voorstel van plan 

gezondheidsongelijkheden isw met het Federaal Instituut 

voor Duurzame Ontwikkeling 

2017 • Vorming zorgverleners m.b.t. tot het stimuleren van zelfzorg 

en zelfmanagement bij patiënten opgestart tegen eind 2017 

• Uitvoering van de conclusies van de ronde tafel en het EBP 

plan, nieuwe regelgeving voor externe toetsing van medische 

activiteit binnen de ziekenhuizen (huidige colleges) 

2018 • Hoog beveiligde eenheid voor de behandeling van 

besmettelijke ziektes   
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• Evaluatie en bijsturing van EBP plan  

• Opmaak van het plan zorg voor gedetineerden op basis van 

KCE-studie organisatie en financiering isw met het RIZIV 

2016-

2018 

• Ondersteunen en verzekeren van de werking van de Embryo- 

Commissie  

• Periodieke rapportage over het aantal wilsverklaringen inzake 

orgaandonatie en euthanasie 

• Hoofdindicator: De actieplannen  ter vermindering van het 

gebruik van antibiotica, psychofarmaca, bloed, 

gezondheidsongelijkheden (etc.) worden uitgevoerd volgens 

vooropgestelde afgesproken planning 

• Hoofdindicator  : Het proces met het oog op de evaluatie van 

de effecten van de campagnes worden binnen de 

vooropgestelde afgesproken planning uitgevoerd 

• Evaluatie en  herziening van KB 25/11/2005 en de uitvoering 

van de erkenning (Tattoo, piercing en permanente make up)   

 

Operationele doelstelling 
DGGS_10 

Uitvoering van de roadmap “e-health” in nauwe samenwerking met e-

Health en andere partners in de gezondheidszorg (cfr. protocol rond 

geactualiseerde roadmap e-Gezondheid) 

Macro-processen Beleidsvoorbereiding 

Strategische 
doelstelling(en) FOD (SD) 

1 

Risico’s  Onvoldoende gebruik van elektronisch patiëntendossier en 

standaardterminologie; Onvoldoende ICT ondersteuning (budget en 

personeel) en dit thv de FOD, de instellingen en de individuele 

zorgverstrekkers; Geen gemeenschappelijke aanpak op federaal niveau en 

met de G/G; Onvoldoende betrokkenheid van de sector (instellingen en 

individuele zorgverstrekkers); Niet voldoende gedragen door de bevolking 

(patiënten-geïnformeerde toestemming) 

Kernprocessen Het gebruik van e-gezondheid stimuleren met financiële en niet-financiële 

stimuli 

Belangrijkste projecten • Uitvoering van de roadmap e-gezondheid 2013-2018 i.s.m. Riziv, e-

Health, G/G, en de actoren op het terrein. 

• Het elektronisch dossier realiseren en het gemakkelijk toegankelijk 

maken voor de patiënt en de betrokken beroepsbeoefenaars; 

administratieve vereenvoudigingen door automatisering van 

registraties 

• Gemeenschappelijk portaal voor de gezondheidsprofessionelen en 

instellingen (e-cad, Cobrha+, eportal) i.s.m. RIZIV, e-Health en G/G. 

• Bijkomende ontwikkeling en verder uitrol van BelRAI i.s.m. Riziv, e-

Health en G/G. 

• DGGS vertegenwoordigt België op internationaal vlak inzake e-
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gezondheid materies i.s.m. e-Healthplatform en de beleidscel. 

• Het ondersteunen van de ziekenhuizen, de gezondheidsprofessionelen 

en de patiënten bij de implementatie van e-health 

Resultaatsverbintenissen 
 

2016 • Nieuwe technische omgeving voor BelRAI en verspreiding van 

“cookbook” voor leveranciers 

• Een accelerator programma wordt opgestart met als 

doelstelling dat alle ziekenhuizen een geïntegreerd EPD in 

productie hebben en het effectief gebruiken 

• Ontwerp van samenwerkingsakkoord e-Healthplatform.  

2017 • Opstellen van een referentiekader voor toegangsbeheer, 

toegang tot en aanvulling van gegevens door de patiënt en 

vertrouwpersoon / ouders 

• In productie stellen van het eHealth Addressbook, dat 

gegevens van zorgvertrekkers (zoals ze zich in CoBHRA 

bevinden), ter beschikking stelt van andere zorgverleners om 

de elektronische communicatie te bevorderen 

2018 • Alle ziekenhuizen hebben een geïntegreerd EPD in productie, 

het effectief gebruiken en delen tegen  eind 2018 van hun 

informatie (raadplegingsverslagen, ontslagbrieven, 

operatieverslagen of de overeenstemmende berichten en 

gegevens van een patiënt die zijn informed consent  heeft 

gegeven) via de Hub’s 

• Start van de uitrol voor toegang tot en aanvulling van gegevens 

door de patiënt in zijn eigen dossier 

• Hoofdindicator: Uitvoering van de roadmap e-gezondheid 

2015-2018) binnen de vooropgestelde afgesproken planning 
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Artikel 27 - Engagementen inzake Beleidsdomein Veiligheid van de Voedselketen  

Verantwoordelijke beleidsdomein: Directeur-generaal Veiligheid van de Voedselketen  
 

Operationele doelstelling  
DG4_1 
 

Het DG als centrale actor, organisator of deelnemer van overleg en 
afstemming binnen een netwerk van nationaal en internationaal 
gezondheidsgerelateerde administraties, met het oog op een 
geïntegreerde beleidsvoering inzake volksgezondheid, 
dierengezondheid, plantengezondheid en voedselveiligheid en met 
respect voor ieders bevoegdheid en huidige beslissingen (EU 
Commissie, EU Raad, gerelateerde organismen, Codex Alimentarius, 
WTO, EFSA, OIE, IPPC en EPPO). 

Macro-processen Coordinatie, overleg & netwerking / beleidsvoorbereiding en 

wetgeving 

Strategische doelstelling(en) 
FOD (SD) 

1, 2 

Voornaamste risico’s  • Voldoende personeel en kennis bij alle betrokken partners  

• Tegengestelde belangen 

Kernprocessen  • Wetenschappelijk advies 

• Actieve deelname aan de vergaderingen van de EU Commissie en 

Raad 

• Codex alimentarius: deelname aan de verschillende 

coördinatievergaderingen en aan de vergaderingen van de 

verschillende comités van de Codex en aan de Commissie van de 

Codex Alimentarius. 

• Actieve deelname aan de vergaderingen van de werkgroep EFSA en 

van het raadgevend Forum EFSA. 

• Actieve deelname aan de vergaderingen van COPHS (Chief Officers 

of Plant Health Services).  

• Actieve deelname aan de WTO vergaderingen. 

• Actieve deelname aan de OIE vergaderingen. 

• Organisatie van overlegvergaderingen op nationaal niveau. 

• Actief deelnemen aan de revisie van de General Food Law 

(178/2002) 

• Coördinatie van het federale en nationale reductieplan voor 

gewasbeschermingsmiddelen 

• Omzetting naar Belgisch recht van de internationale en Europese 

wetgeving, binnen de opgelegde termijnen 

Belangrijkste projecten • Actieve deelname aan de vergaderingen, innemen en vertolken 

van het Belgisch standpunt in overleg met kabinet, PV, FAVV en 

Gewesten met als doel de uitwerking nieuwe EU regelgeving in 

verband met de voedselketen, diergezondheid en 

plantengezondheid (5-pack) 

• Nieuw ontwerp van plan ter bestrijding van alcoholmisbruik. 

• De strijd tegen roken, rekening houdend met onder meer de 
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tabakrichtlijn 2014/40/EU van 03/04/2014 om de 

tabaksconsumptie te doen verminderen. 

• Opvolging van het bestaande reductieplan voor 

gewasbeschermingsmiddelen en uitwerken van een nieuw plan 

voor de toekomst 

• Omzetting of integratie van de beslissingen genomen door de 

verschillende internationale organisaties. 

• Beschikbaarheid van een nieuw reductieplan voor 

gewasbeschermingsmiddelen (periode 2018-2022) 

Resultaatsverbintenis 2016-

2018 

• 3-maandelijkse rapportering over de vooruitgang van 

de belangrijkste projecten en de deelname aan de 

belangrijke vergaderingen (zie boven) naar 

kabinetten (ja / neen).  

• 80% van de richtlijnen (waarvoor de FOD trekker is) 

omgezet binnen de limietdatum (KPI 1 BSC FOD).  

 

 

Operationele doelstelling  
DG4_2 
 

Het Belgisch beleid inzake dierengezondheid zal er onder meer over 
waken dat het (opnieuw) de kop opsteken van ziekten in België 
voorkomen wordt.  

Macro-processen Coordinatie, overleg & netwerking / beleidsvoorbereiding 

Strategische doelstelling(en) 
FOD (SD) 

1, 2 

Voornaamste risico’s  Tegengestelde belangen van de actoren 

Kernprocessen (recurrent) • Het internationaal opvolgen van de CVO vergaderingen met 

opvolging van de ontwikkeling van ziekten in de andere Lidstaten, 

en bescherming van ons land tegen het verschijnen van deze 

pathogenen.  

• Aandacht hebben voor de gezondheid van de bijen, in nauwe 

samenwerking met de federale partners (DG Leefmilieu, FAGG, 

FAVV) met het oog op de gevoeligheid van deze thematiek.  

• In samenwerking met het Contractueel Onderzoek van de FOD, 

projecten voorstellen en/of ondersteunen om de 

wetenschappelijke kennis te vergroten die nodig is voor de 

ontwikkeling van een doeltreffend beleid.  

• Bijzondere aandacht hebben voor het gebruik van antibiotica  
teneinde het gebruik ervan te verbeteren en zo bij te dragen tot de 

wereldwijde strijd tegen de bacteriële resistentie voor deze 

stoffen.  

• Bijdragen tot de realisatie van het systeem voor gegevensvergaring 

rond het gebruik van antimicrobiële stoffen bij dieren die 

voedingsmiddelen produceren.  

• Deelname van het fonds voor dierengezondheid aan de 

gezondheidsbewaking, onder meer door uitwerking en financiering 

van ad hoc gezondheidsprogramma’s 
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Belangrijkste projecten • Implementatie van de Europese verordening op gemedicineerde 

diervoeders. 

• Verderzetting van de initiatieven die onder meer worden genomen 

om te voorkomen dat er in rurale zones een tekort is aan 

beoefenaars en dat zo eventuele lacunes ontstaan inzake 

epidemiologische bewaking. (KB vacatures dierenartsen + kadaster 

Dierenartsen).  

• De erkenning van dierenartsen om hun toe te laten deel te nemen 

aan de officiële dierenziektenbestrijding. 

• Initiatieven ontwikkelen om de gezondheid van de bijen te 

beschermen en het publiek voor deze initiatieven sensibiliseren. 

• Wijziging KB 23/05/2000 geneesmiddelendepot en voorschrift en 

registratie om het volledig in overeenstemming te brengen met de 

Europese reglementering (30/06/2016) 

• Koninklijk besluit betreffende de identificatie en de encodering van 

de paardachtigen in een centrale gegevensbank (vervangt KB 

26/09/2013) 

• Ontwerp-wetgevingen opgesomd onder OD DG4 _ 5 

Resultaatsverbintenissen 2016-

2018 

 

• 3-maandelijkse rapportering naar kabinetten over de 

mate waarin de projecten (zie boven) de tijdsplanning 

respecteren (ja / neen) 

 

 

Operationele doelstelling  
DG4_3 
 

Het Belgisch beleid inzake plantengezondheid zal er onder meer over 
waken dat het (her)verschijnen van voor planten en plantaardige 
producten schadelijke organismen in België wordt vermeden. 

Macro-processen Coordinatie, overleg & netwerking / beleidsvoorbereiding 

Strategische doelstelling(en) 
FOD (SD) 

1, 2 

Voornaamste risico’s  • Medewerking externe actoren, tegengestelde belangen 

• Beschikbaarheid van middelen (wetenschappelijke kennis,...) 

Kernprocessen • Deelnemen aan en de Belgische positie verdedigen binnen de 

internationale werkgroepen van de IPPC (International Plant 

Protection Convention), de EPPO (European and Mediterranen 

Plant Protection organisation) alsook binnen de Europese 

werkgroepen om onder andere de fytosanitiare expertise te 

onderhouden en om te zorgen dat er in België een aangepast 

sanitair beleid kan worden uitgebouwd. 

• In samenwerking met het Contractueel Onderzoek van de FOD, 

projecten voorstellen en/of ondersteunen om de 

wetenschappelijke kennis te vergroten die nodig is voor de 

ontwikkeling van een doeltreffend beleid. 

Belangrijkste projecten • Organisatie van de werkgroep rond de fytosanitaire 

reglementering van de Europese en Mediterrane Organisatie voor 
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plantenbescherming (OEPP 13-14/7/2016) 

• Coördinatie van en deelname aan de Commissie voor fytosanitaire 

maatregelen CIPV/FAO (april/jaar) 

• Coördinatie van en deelname aan de vergaderingen van de Raad 

van de EPPO (september/jaar) 

• Actualisering website IPPC/IPP(International Phytosanitary Portal) 

12/2016 en EPPO global database (continu up tot date houden van 

het fytosanitair statuut) 

• Internationale projecten voorstellen en/of ondersteunen (via het 

onafhankelijk netwerk ‘self sustainable network’ Euphresco) om de 

wetenschappelijke kennis te vergroten die nodig is voor de 

ontwikkeling van een doeltreffend beleid (via EU Raad, EPPO, 

Cophs). 

Resultaatsverbintenissen 2016-

2018 

 

• 3-maandelijkse rapportering over de vooruitgang van de 

projecten en de deelname aan de belangrijke 

vergaderingen (zie boven) naar kabinet (ja / neen) 

 

 

 

Operationele doelstelling  
DG4_4 
 

Het Belgisch beleid inzake consumptieproducten zal er onder meer 
over waken dat de voedselveiligheid en de veiligheid van andere 
consumptieproducten (tabak, alcohol,…) op hetzelfde niveau wordt 
gehandhaafd of zelfs versterkt. 

Macro-processen beleidsvoorbereiding en wetgeving 

Strategische doelstelling(en) 
FOD (SD) 

1 

Voornaamste risico’s  Vertraging in het proces omwille van de noodzakelijke adviezen, 

validatie en interactie van externe actoren. 

Kernprocessen  • Er over waken dat de Belgische regelgevingen niet dwingender zijn 

dan de vereisten opgelegd door de Europese en internationale 

wetgeving.  

• Waken over de administratieve vereenvoudiging voor de bedrijven  

Belangrijkste projecten • Omzetting van de richtlijn 2014/40/EU betreffende tabak 

• Aanneming in Belgisch recht van het ontwerp van koninklijk besluit 

betreffende de planten (Projet Belfrit) 

• Aanneming in Belgisch recht van het ontwerp van koninklijk besliut 

betreffende de voedingsstoffen. 

• Aanneming in Belgisch recht van het ontwerp van koninklijk besluit 

betreffende de vernissen die in contact komen met 

voedingsmiddelen. 

• Aanneming in Belgisch recht van en ontwerp van koninklijk besluit 

betreffende andere stoffen die worden gebruikt in 

voedingssupplementen.  

Resultaatsverbintenissen 2016- • 3-maandelijkse rapportering over de vooruitgang 
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2018 

 

van de projecten (zie boven) naar kabinet (ja / 

neen) 

• Mate waarin de projecten de voorgestelde 

tijdsplanning volgen (boordtabel, 

beschikbaarheid ICT tools). 

  

Operationele doelstelling  
DG4_5 
 

Verderzetting van de herziening van de wetgeving en de processen 
met het oog op modernisering, digitalisering, vereenvoudiging en het 
vergemakkelijken van de toegang tot de verschillende diensten voor 
ondernemers en burgers. 

Macro-processen beleidsvoorbereiding en wetgeving / transacties 

Strategische doelstelling(en) 
FOD (SD) 

6 

Risico’s  Vertraging in het proces omwille van de noodzakelijke adviezen, 

validatie en interactie van externe actoren; Afhankelijkheid van ICT-

ondersteuning. 

Kernprocessen • Doorlopen van alle stappen van de procedure voor realisatie van 

ontwerp van wetgeving tot publicatie ervan, inclusief consultatie 

van alle betrokken partijen (stakeholders) 

• Waken over de naleving van de algemene beginselen van het 

regeerakkoord voor alle reglementeringen (no gold plating, only 

once, administratieve vereenvoudiging, resultaatsverbintenissen 

eerder dan gebruik van middelen, bijzondere aandacht voor de 

kleinste operatoren van de keten, …) 

• Digitalisering van aanvragen van dossiers 

• Verderzetting van de werkzaamheden rond de herziening van de 

wetgeving volgens de spreidingstabel FAVV - DG4 

Belangrijkste projecten • Administratieve vereenvoudiging van de besluiten in uitvoering van 

de dierengezondheidswet van 24/03/1987 en van de wet van 

28/08/1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde. 

• Herziening van het KB voor de toelating voor 

gewasbeschermingsmiddelen 

• PANAMA: ontwikkeling van een ICT-tool voor de behandeling van 

aanvragen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, 

gekoppeld aan een database van toelatingen en een interactieve 

website; 

• Phytodama: ontwikkeling van een nieuwe versie van een ICT-tool 

voor de behandeling van aanvragen voor een fytolicentie. 

• Novel Foods: geactualiseerde informatioe over de Novel Food 

status van producten en ingrediënten. 

Resultaatsverbintenissen 2016-

2018 

 

• 3-maandelijkse rapportering over de vooruitgang van de 

projecten (zie boven) naar kabinet (ja / neen) 

• Mate waarin de projecten de voorgestelde tijdsplanning 

volgen (boordtabel, beschikbaarheid ICT tools). 
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Operationele doelstelling  
DG4_6 
 

Het verder uitwerken en opvolgen van engagementen met de 

betrokken sectoren rond de vermindering van zout, toegevoegde 

suikers, verzadigde vetten en de grootte van de porties. Het uitwerken 

van een nieuw Federaal Plan voor Voeding en Gezondheid samen met 

de Gemeenschappen. 

Macro-processen Coordinatie, overleg & netwerking / Beleidsvoorbereiding 

Strategische doelstelling(en) 
FOD (SD) 

1 

Voornaamste risico’s  Onvoldoende medewerking van de actoren 

Kernprocessen • Negotiatie en communicatie over eigen initiatieven 

Belangrijkste projecten • Wetenschappelijk advies (HGR) 

• De uitwerking van een nieuw Federaal Plan voor Voeding en 

Gezondheid 

• Onderzoek en analyse van de uitvoering van nieuwe 

voedingsenquêtes om de monitoring en het wetenschappelijk 

onderzoek op het vlak van voeding te kunnen verzekeren 

• Analyse en evaluatie van de mogelijkheden om op te kunnen 

treden tegen het gebrek aan micronutriënten bij de algemene 

bevolking en bij specifieke doelgroepen. 

• Aanneming in Belgisch recht van het ontwerp van ministerieel 

besluit tot aanstelling van de leden van het expertcomité van het 

FVGP. 

• Voorstel van een nieuw operationeel plan betreffende het FVGP.  

• Vermindering van suikers en vetten in de voeding 

 

Resultaatsverbintenissen 2016-

2018 

 

• 3-maandelijkse rapportering over de vooruitgang van de 

projecten (zie boven) naar kabinet (ja / neen) 

Mate waarin de projecten de vooropgestelde 

tijdsplanning respecteren. 
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Operationele doelstelling  
DG4_7 
 

Het transparant, objectief, betrouwbaar en tijdig toepassen van 
processen in uitvoering van de wetgeving met betrekking tot de 
volksgezondheid, dierengezondheid, plantengezondheid, 
voedselveiligheid en de bescherming van het leefmilieu. 

Macro-processen Transacties 

Strategische doelstelling(en) 
FOD (SD) 

6 

Voornaamste risico’s  Gebrek aan coherentie in de afgeleverde adviezen. 

Gebrek aan impact op de hoeveelheden ontvangen aanvragen en 

effect daarvan op doorlooptijden en/of kwaliteit 

Kernprocessen  • Evaluatie van de dossiers met het oog op bescherming van de 

volksgezondheid, dierengezondheid, plantengezondheid, 

voedselveiligheid en de bescherming van het leefmilieu. 

• Ernaar streven ons voedselveiligheidsniveau te handhaven of zelfs 

te versterken om de gezondheid van de consumenten, de dieren 

en de planten te beschermen.  

• Analyse en gebruik van de adviezen (HGR, Bioveiligheidsraad …)  

Belangrijkste projecten • Evaluatie van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen en 

meststoffen en het opleggen van beschermende maatregelen als 

voorwaarde om deze op de markt te brengen 

• Verificatie van de notificaties van de voedingssupplementen om de 

consument optimaal te beschermen (composition et étiquetage 

des produits dans le but d’optimaliser la protection du 

consommateur). 

• Evaluatie van de specifieke aanvragen (GGO’s, Novel Foods, 

dienrenvoeders,…). 

• Het terug flexibel maken van het gebruik van de middelen van de 

begrotingsfondsen via overleg met de sectoren die bijdragen en 

voor wie de FOD via de Fondsen dienstverlening aanbiedt en het 

opmaken van voorstellen aan de bevoegde ministers voor 

mogelijke modernisering en aanpassing van de wetgeving. 

Resultaatsverbintenissen 2016-

2018 

Behandeling van de dossiers/aanvragen ontvangen vanwege 

burgers, bedrijven of de bevoegde minister, binnen de 

termijnen die door de wetgeving zijn opgelegd of intern zijn 

vastgelegd (KPI 3 van de BSC FOD) 
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Operationele doelstelling  
DG4_8 
 

Controle van de wetgeving met betrekking tot andere 

consumptieproducten (tabak, alcohol, cosmetica, tatoeages)  

Macro-processen Inspectie  

Strategische doelstelling(en) 
FOD (SD) 

5 

Voornaamste risico’s  • Demotivatie bij de controleurs omwille van zware agressie. 

• Opvolging door de parketten. 

Kernprocessen  • Controle alcoholwetgeving om na te gaan dat de reglementering 

nageleefd wordt en teneinde te voorkomen dat jongeren een 

drankprobleem krijgen 

• Controle tabakswetgeving om na te gaan dat de reglementering 

nageleefd wordt en teneinde het roken terug te dringen en de niet-

rokers te beschermen tegen passief mee-roken 

Belangrijkste projecten • Creëren en het verspreiden van een brochure rond het 

alcoholverbod gericht naar organisatoren van evenementen, 

fuiven, … waar minderjarigen de hoofddoelgroep zijn. 

• Evaluatie van de alcoholwetgeving (in samenwerking met BELSPO) 

• Project rond marktbewaking m.b.t. producten verkocht via het 

internet (op het normatief plan) 

Resultaatsverbintenissen 2016-

2018 

• 3-maandelijkse rapportering aan kabinet over: 

o aantal alcoholcontroles tov jaardoelstelling; 

o aantal rookcontroles tov jaardoelstelling; 

• Minstens jaarlijkse rapportering aan Minister over: 

o het aantal uitgevoerde controles t.o.v. het aantal 

geplande controles (KPI4 BSC FOD));  

o het overleg met de Parketten; 

o controleresultaten en eventuele voorstellen om 

de wetgeving te optimaliseren. 
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Artikel 28 - Engagementen inzake Beleidsdomein Leefmilieu 

Verantwoordelijke beleidsdomein: Directeur-generaal Leefmilieu  

 

Transitie 
Onze samenleving heeft te maken met snelle economische, milieugebonden en sociale veranderingen: 

mondialisering, technologische vernieuwingen, klimaatveranderingen, uitputting van de natuurlijke 

hulpbronnen waaronder de biodiversiteit. We moeten dan ook vanaf vandaag de fundamenten leggen 

voor een economie die de hulpbronnen beschermt en die begaan is met de principes van 

rechtvaardigheid en billijkheid, en met de noodzakelijke transitie naar een sobere, koolstofarme en 

billlijke maatschappij. In haar regeringsverklaring bevestigt de regering trouwens dat zij ‘(…) binnen de 

grenzen van haar bevoegdheden, duurzame ontwikkeling tot een kerndoelstelling van haar beleid (zal) 

maken’ (§11.2). 

 

Uiteraard engageert DG5 zich ertoe om ‘nuttig bij te dragen tot de uitvoering van de langetermijnvisie, 

gebaseerd op innovatie en tewerkstelling, die België heeft ontwikkeld met 2050 als horizon, tot de 

doelstellingen inzake duurzame ontwikkelling van het Programma ‘Horizon 2030’ van de Verenigde 

Naties, en tot de concrete doelstellingen van de strategieën en initiatieven die voor 2020 werden 

vastgelegd’ (brief van 23/1/15 van de Minister van Gezondheid aan de Voorzitter). 

 

Transversale operationele  
doelstelling  
DG5_1 
(alle diensten) 

 

Op internationaal, Europees, nationaal of interfederaal niveau 
transitiestrategieën ontwikkelen en ons beleid uitvoeren in lijn met 
de doelstellingen van de federale strategische langetermijnvisie voor 
duurzame ontwikkeling, in dialoog met onze overlegorganen en met 
al onze stakeholders. 

Macro-processen Coordinatie, overleg & netwerking / beleidsvoorbereiding en wetgeving 

Strategische doelstelling(en) 
FOD (SD) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

KSF 
Risico’s  

• KSF:  

Handhaven van een milieugunstige context op internationaal, 

Europees en nationaal niveau en met medewerking van de 

gefedereerde en federale entiteiten en van de stakeholders 

• Risico’s:  

Zwaardere federale verplichtingen ingevolge nieuwe internationale 

of Europese verbintenissen , en mogelijk onevenwicht in de spreiding 

van de coördinatietaken (met inbegrip van de aansturing) tussen het 

federale bestuursniveau en de Gewesten. 

Kernprocessen 
(voor heel DG5) 

1. De internationale en Europese verplichtingen en andere federale 

verbintenissen negotiëren en uitvoeren in samenwerking met de 

gefedereerde entiteiten en de andere federale departementen.  

2. De integratie van onze doelstellingen/prioriteiten in de 

beleidslijnen van de andere federale departementen (onder meer 

in het kader van het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling) en van 

de gefedereerde entiteiten bevorderen, wakend over coherentie 

en synergie, en gebruik makend van de instrumenten en de kennis 
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die op alle niveaus beschikbaar zijn.  

3. Instaan voor het secretariaat van het Coördinatiecomité voor 

Internationaal Milieubeleid (CCIM) en van de Interministeriële 

Conferentie Leefmilieu (ICL), het Comité voor Strategische Milieu-

evaluatie (SEA) en het Administratief en Wetenschappelijk Comité 

van het Federaal Milieurapport (FMR) beheren en coördineren, en 

bijdragen tot de werking van het secretariaat van de Nationale 

Klimaatcommissie  

4. Adviseren van de Ministers en hun Beleidscellen 

5. Fungeren als Focal Point voor het LIFE+ programma van de 

Europese Commissie en de verschillende Europese en federale 

financiële hefbomen onderzoeken teneinde projecten te promoten 

die ons beleid ondersteunen.  

6. Instaan voor de betaling van de internationale bijdragen en van de 

subsidies aan Belgische en internationale organisaties 

7. Instaan voor de communicatie overeenkomstig de verplichtingen 

van het Verdrag van Aarhus, zodat de doelgroepen (burgers en 

stakeholders) worden geïnformeerd over en gesensibiliseerd voor 

de verschillende materies die door het DG worden beheerd.  

Belangrijkste projecten 
 

• De actualisering en het gebruik van de indicatoren van de Federale 

Milieurapporten (FMR) faciliteren in de federale beleidscycli 

(indicatoren 2016 en FMR 2019). 

• De bepalingen van de federale procedure met betrekking tot de 

Strategische Milieu-evaluatie van plannen en programma’s (SEA) 

reviseren en verhelpen aan de eventuele lacunes daarin 

(aanpassing wet in 2016).  

Resultaatsverbintenissen 2016-

2018 

• Wetgeving & beleidsvoorbereiding: aantal (tijdig) 

beantwoorde parlementaire vragen en “groene nota’s”, 

aantal nota’s aan de Ministers en hun beleidscellen 

• Wetgeving & beleidsvoorbereiding: Vastlegging van alle 

beschikbare budgettaire middelen in de diensten 

 

 

Operationele doelstelling  
DG5_2 
Multilaterale en strategische 
zaken (AMSZ) 

Het ontwikkelen en uitvoeren van de internationale en Europese 
verplichtingen en andere federale verbintenissen die onder meer 
voortvloeien uit de Nationale Biodiversiteitsstrategie 2013-2020. 

Macro-processen Coordinatie, overleg & netwerking / beleidsvoorbereiding en wetgeving 

/ Transacties/Inspectie 

Strategische doelstelling(en) 
FOD (SD) 

1, 2, 4, 5, 6, 7 

KSF en risico’s . KSF: Op internationaal, Europees en nationaal niveau een 

milieugunstige context handhaven, en goed samenwerken met de 

gefedereerde en federale entitieten en stakeholders.  

. Risico’s: vermindering van de algemene politieke aandacht voor 
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Biodiversiteit, en vermindering van de middelen bij de onontbeerlijke 

federale en gewestelijke partners (douane, politie,..) 

Kernprocessen 1. Het federaal wettelijk kader toepassen inzake het beheer van niet 

inheemse soorten (beheer van de CITES- en EEE-

samenwerkingsakkoorden EU-Verordening 1143/2014).  

2. De federale maatregelen in verband met andere verbintenissen 

uitvoeren (waaronder het samenwerkingsakkoord ABS – EU 

Verordening 511/2014, promoten van federale pollinisatieacties, 

biodiversiteit gezondheid, verplaatsing van aanbod en vraag naar 

goederen en diensten).  

3. Binnen de verschillende internationale/Europese fora met 

betrekking tot de Biodiversiteit onderhandelen, zodat 

verbintenissen worden aangegaan die stroken met de Belgische 

belangen  

a. COP CITES 2016 (en ontwikkelingen in de strijd tegen 

criminaliteit en illegale trafiek in soorten)  

b. COP CBD/MOP ABS en Carthagena 2016 en 2018 

c. COP UNFCCC (REDD+ and LUS), tbd na COP21 Parijs 

d. Onderhandelingen ATCM/CCAMLR 2016, 2017 en 2018 

e. Onderhandelingen CBI 2016 en 2018 

f. Andere fora naargelang van de aan de gang zijnde 

ontwikkelingen 

4. Wetstontwerp betreffende de milieubescherming en de regulering 

van activiteiten die onder Belgische jurisdictie worden gevoerd in 

Antarctica (opheffing van de wet van 07/04/2005 en 

uitvoeringsbesluit tot vaststelling van de procedure voor het 

afleveren van de vergunningen) 

Belangrijkste projecten 1. Opzetten van een communicatiestrategie rond BIODIVERSITEIT 

(gefinancierd in 2015) voor de hele legislatuur  

2. Promoten van een project waarin de monitoring van de huisbij is 

vervat  

3. Verderzetting van de acties ondernomen in samenspraak met de 

publieke en private actoren (details gespecifieerd in de 

toekomstige bestuursplannen): 

o Om het aanbod van en/of de vraag naar goederen te 

verplaatsen zodat de ecosystemen worden gevrijwaard en 

de bevoorrading van natuurlijke hulpbronnen wordt 

verzekerd: ‘business and biodiversity’-engagement vanaf 

2016 

o Om de coherentie van het beleid inzake 

import/export/doorvoer van niet-inheemse soorten te 

vergroten: internationale conferentie in voorbereiding 

tegen 2017 

o Om de relaties tussen biodiversiteit en gezondheid in 

ogenschouw te nemen: adviesvraag aan de Hoge 

Gezondheidsraad in 2016, die de basis zal vormen voor 
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verdere ontwikkelingen  

4. Uitbouwen van een inspectie ‘soorten’ waarbij de inspecties die 

moeten worden uitgevoerd in het kader van CITES/ABS/EEE 

worden gegroepeerd (nieuwe activiteiten die bijkomende middelen 

vergen) 

Resultaatsverbintenissen 2016-

2018 

• Wetgeving & beleidsvoorbereiding: driemaandelijkse 

rapportering over de status van de door de Afdeling 

Multilaterale en Strategische Zaken (AMSZ) 

onderhandelde samenwerkingsakkoorden (opgestart, in 

onderhandeling, gevalideerd, gepubliceerd) 

• Transacties: aantal vergunningen en certificaten 

afgeleverd in het kader van CITES 

• Inspectie: aantal CITES inbeslagnamen  

• Coordinatie & overleg (SPOC): aantal mandaten en 

actieve lidmaatschappen van experts van AMSZ binnen de 

coördinatie- en onderhandelingsinstanties en –structuren 

op alle niveaus (evolutie van het aantal/percentage CCIM 

trekkers, issue leaders,...) 

 

 

Operationele doelstelling  
DG5_3 
Klimaatveranderingen 
 

Bijdragen tot en waken over de uitvoering van de door België 
aangegane internationale en Europese verbintenissen en akkoorden 
met de Gewesten en andere actoren, op het gebied van 
klimaatmitigatie en –adaptatie en de bescherming van de ozonlaag, in 
synergie met alle betrokken beleidsdomeinen, met respect voor de 
respectievelijke bevoegdheden van alle overheden en in transparante 
samenwerking met alle betrokken actoren. 

Macro-processen • Coordinatie, overleg & netwerking– internationaal niveau, met 

deelstaten, …), andere federale departementen en stakeholders 

• Beleidsvoorbereiding en Wetgeving 

• Transacties (Behandeling dossiers, certificaten, erkenningen, 

aankoop van emissierechten)  

• Inspectie 

Strategische doelstelling(en) 
FOD (SD) 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

KSF en Risico’s KSF: 

• Blijvende beschikbaarheid van een gemotiveerde staf van 

specialisten, die voldoende tijd en middelen krijgen om hun 

inhoudelijke taken op een kwaliteitsvolle manier te vervullen 

• Ondanks de aangekondigde afschaffing van het Grote Kyotofonds, 

zekerstellen dat de nog resterende geldreserves voor de Dienst en 

het federale klimaatbeleid beschikbaar blijven.  

• Samenwerking van alle betrokken actoren, met name andere 

federale departementen en gewesten, zowel op bestuurlijk als op 

politiek niveau is dus nodig. Dit stabiel klimaat moet er ook voor 
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zorgen dat het personeel met zijn expertise behouden blijft. 

• Optimaliseren van de werking van het multi-level governance 

binnen het federale België, zodat de rol van de federale overheid 

inzake klimaatbeleid erkend en gekend blijft. 

• Transparantie van beleid en besluitvorming 

Kernprocessen • Ontwikkelen en uitvoeren van het federaal en nationaal beleid  

• Integratie van het klimaatbeleid in andere beleidsdomeinen 

• De officiële rapporten voorbereiden, de nodige informatie 

verstrekken in het kader van de veschillende 

rapporteringsverplichtingen (UNFCCC – kaderovereenkomst 

Verenigde Naties) (National communications, biennial reports…) ; 

UE (Monitoring Mechanism, annual compliance cycle ESD) 

• Periodieke evaluatie van het gevoerde beleid (datums), dat zal 

worden bijgestuurd op resultaten.  

• Uitvoering van het EU-klimaatbeleid en omzetting van EU-

wetgeving naar Belgische recht; de coördinatie van deze 

activiteiten op Belgisch vlak  

• Ontwikkeling van een visie en strategie voor de transitie naar een 

koolstofarm België tegen 2050 conform de Lange Termijn Visie 

Duurzame Ontwikkeling. 

• Ondersteuning van de werking van de Nationale Klimaatcommissie, 

coördinatie van het permanente secretariaat van het Nationale 

Klimaatcommissie  

• Adviseren van de Minister en de Beleidscel 

• Communicatie en sensibilisering over klimaatverandering en 

klimaatbeleid 

• Verdere ontwikkeling en beheer van het Nationaal Register voor 

broeikasgassen 

• Bestrijding van fraude in het Register samen met politie en gerecht, 

Centrum Financiële Informatieverwerking en Europol 
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Belangrijkste projecten • Operationalisering van de Nationale lastenverdeling 2013-2020 

(2016 ?) 

• Uitvoering van de Europese lastenverdeling 2020-2030 (2017-2018) 

• Ontwikkeling van een Belgische Low Carbon Development Strategy 

/ Energievisie en –pact (2016-2017) 

• Uitvoering van het federaal Adaptatieplan (2016-2018) 

• Ontwikkeling en uitvoering van het Nationaal Klimaatplan 2015-

2020, m.i.v. federale maatregelen (2016-2018) 

• Ontwikkeling van methodologieën voor de opvolging en evaluatie 

van het federale klimaatbeleid  

• Operationalisering van een responsabiliseringsmechanisme 

klimaatverandering 

• Optimalisatie van de samenwerking binnen België, onder meer door 

de versterking van de rol en verbetering van de werking van de 

Nationale Klimaatcommissie (2016-2018) 

• Afsluiten van samenwerkingsverbanden met partners binnen en 

buiten het overheidsapparaat (2016-2018) 

• Nationaal Register voor broeikasgassen:  

o Automatiseren van de workflow voor eindgebruikers (2016-

2017) 

o Implementeren van de “Only Once” richtlijn: de Belgische 

Registry Management Application (REMA) verbinden met de 

databanken van het rijksregister en het strafregister (2016-

2017) 

o Actualiseren ISO-kwaliteitsproject, inclusief 

tevredenheidsenquête (2018) 

• Ontwikkeling en operationalisering van een verkoopregister 

gefluoreerde gassen (uitvoering van Europese Verordening EU 

517/2014) 

(Verdere specificaties over deze en overige – nu nog niet voorziene want 

functie van Europese, internationale en politieke ontwikkelingen - 

projecten zullen (met hun realisatietermijn) in de komende 

bestuursplannen toegevoegd worden) 

Resultaatsverbintenissen 2016 KB Register, en Samenwerkingsakkoord met de Gewesten 

2017 Register verbonden met het rijks- en strafregister 

2018 Goede tevredenheidsscore bij de klanten van het Register 

voor broeikasgassen 

2016-

2018 

• Aantal en kwaliteit van nota’s aan de Ministers en hun 

beleidscellen. 

• Aantal en kwaliteit van evaluatierapporten, studies, 

voorstellen tot wetgeving (wetten, 

samenwerkingsakkoorden, KBs, …), voorstellen van 

beleidsplannen, workshops, (bijdragen tot) 
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positiedocumenten  

• Goede werking van het Nationaal Register 

• Aantal en verslagen overlegvergaderingen 

• Communicatie met andere diensten, met het publiek, het 

middenveld en andere actoren (aantal info-sessies, 

stakeholderconsultaties, updates van de websites, 

persberichten, enquêtes, studies, presentaties, … 

• Aangekochte emissiekredieten (CDM/ESD), afhankelijk van 

de lastenverdeling  

 

Operationele 
doelstelling  
DG5_4 

Klimaatveranderingen 

 

Voorbereiden en coördineren van de Belgische aanwezigheid op het 
internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak, met het 
oog op een ambitieuze, effectieve en realistische internationale 
samenwerking en beleid inzake klimaatmitigatie en –adaptatie en de 
bescherming van de ozonlaag, waarbij inspanningen en gevolgen op een 
rechtvaardige en billijke manier worden verdeeld, met oog voor 
klimaatrechtvaardigheid en met aandacht voor de meest kwetsbaren. 

Macro-processen Coordinatie, overleg & netwerking (internationaal niveau, met deelstaten, … ); 

Beleidsvoorbereiding en Wetgeving; Transacties (Behandeling dossiers, 

certificaten, erkenningen, ...) 

Strategische 
doelstelling(en) FOD 
(SD) 

1, 2, 4, 6, 7, 8 

KSF en Risico’s KSF: 

• Blijvende beschikbaarheid van een gemotiveerde staf van specialisten, die 

voldoende tijd en middelen krijgen om hun inhoudelijke taken op een 

kwaliteitsvolle manier te vervullen 

• Ondanks de aangekondigde afschaffing van het Grote Kyotofonds, 

zekerstellen dat de nog resterende geldreserves voor de Dienst en het 

federale klimaatbeleid beschikbaar blijven.  

• Samenwerking van alle betrokken actoren, met name andere federale 

departementen en gewesten, zowel op bestuurlijk als op politiek niveau is 

dus nodig. Dit stabiel klimaat moet er ook voor zorgen dat het personeel 

met zijn expertise behouden blijft. 

• Optimaliseren van de werking van het multi-level governance binnen het 

federale België 

• Transparantie van beleid en besluitvorming 

Kernprocessen • Voorzitterschap en secretariaat van de CCIM-CGBKE 

• Belgisch woordvoerder op EU en internationaal niveau/coördinatie van de 

Belgische posities en delegaties 

• Pilotage van EU-dossiers 

• Actieve deelname aan de internationale onderhandelingen in het kader van 

de Verenigde Naties (UNFCCC) en andere internationale organisaties (zoals 

de OESO) 

• Opvolging van de werkzaamheden van de IPCC (Intergovernmental Panel 



 
 

67 

  

on Climate Change) 

• Coördinatie van en input aan diverse Belgische verplichte en andere 

rapporten aan VN, EU, OESO etc… 

• Actieve deelname in de werkzaamheden van de Raad (Milieu) van de EU, 

WPIEI(CC) en WP ENV, Europese Raad en andere raadsformaties zoals 

ECOFIN et. al. 

• Voorbereiden van en deelname aan DGE-coördinaties 

• Initiatieven voor internationale samenwerking initiëren en beheren die de 

principes van duurzame ontwikkeling respecteren en de versterking van de 

eigen capaciteiten en technologieën in derde landen ondersteunen. 

• Actieve deelname aan internationale partnerships 

• Organisatie van internationale workshops 

• Opvolging van de werkzaamheden van het EU Climate Change Committee 

en zijn WG en van het EU Monitoring Committee 

• Internationale samenwerking voor harmonisering met de andere nationale 

registers voor broeikasgassen 

• Communicatie en sensibilisering over mondiale klimaatverandering en het 

internationale beleid inzake de bescherming van het klimaat en de 

ozonlaag 

Belangrijkste 
projecten 

• UNFCCC COP.22 (2016), COP.23 (2017) en COP.24 (2018) en intersessionele 

vergaderingen 

• EU-onderhandelingen, m.i.v. voorbereiding van de omzetting van het EU-

klimaat- en energiekader 2030 (2016-2017) 

• Ontwikkeling en implementatie van Nationally Appropriate Mitigation 

Actions (2016-2018) 

• Bijdragen aan de ontwikkeling van een Belgische Climate Finance Roadmap 

(2016-2018) 

• Opvolging en ondersteuning van het Mitigation/MRV partnership (2016-

2018) 

• Versterken van de Europese Emissiehandel om tot een coherent 

prijssignaal te komen dat leidt tot de noodzakelijke investeringen naar een 

koolstofarme industrie- en energiesector (2016-2017) 

• Pilootprojecten in enkele partnerlanden van de BE 

ontwikkelingssamenwerking (2016-2018) 

• … 

(Verdere specificaties over deze en andere – nu nog niet te voorziene want 

functie van Europese, internationale en politieke ontwikkelingen- projecten 

zullen (met hun realisatietermijn) in de komende bestuursplannen toegevoegd 

worden) 

Resultaats-
verbintenissen 

2016-

2018 

• Aantal missies en tijdige indieningen van rapporten 

• Actieve mandaten en lidmaatschappen van coördinatie- en 

onderhandelingsinstanties en -structuren 

• Aantal Belgische coördinatievergaderingen 

• Aantal en kwaliteit van nota’s aan de Ministers en hun 

beleidscellen. 
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• Aantal en kwaliteit van studies, workshops, (bijdragen tot) 

positiedocumenten  

• Aantal en kwaliteit van internationale rapporten. 

• Aantal stakeholders-consultaties en (internationale) workshops 

• Actieve deelname aan Europese en internationale vergaderingen 

• Geloofwaardigheid van België als loyale en constructieve 

Europese en internationale partner 

• Deelname in het centrale EU-onderhandelingsteam (aantal leden, 

frequentie van de vergaderingen) 

• Communicatie met andere diensten, met het publiek, het 

middenveld en andere actoren (aantal info-sessies, 

stakeholderconsultaties, updates van de websites, persberichten, 

enquêtes, studies, presentaties 

• Resultaten en verslagen pilootprojecten in uitvoering 

 

Operationele doelstelling  
DG5_5 - DPPC 
 

De maatschappelijke transitie ondersteunen door bij te dragen tot 
duurzame productie- en consumptieprocessen teneinde de impact van 
chemische stoffen, producten en diensten op het milieu en op de 
gezondheid te verminderen zonder de performantie van bedrijven uit het 
oog te verliezen. De wetgeving zal dienen als belangrijkste hefboom van 
het overheidsoptreden.  

Macro-processen Coordinatie, overleg & netwerking / Beleidsvoorbereiding en Wetgeving / 

Inspectie 

Strategische 

doelstelling(en) FOD (SD) 

1, 2, 4, 5, 6, 7 

KSF-risico’s KSF: 

• Deel blijven uitmaken van de groep EU-lidstaten die in deze transitie 

pionieren, onder andere omwille van het gebrek aan EU-beslissingen 

rond de luchtkwaliteit, de efficiëntie van hulpbronnen en de 

kringloopeconomie  

• Waken over een goed evenwicht tussen de voorgestelde acties en de 

terreinwerkelijkheid (toepasbaarheid van oplossingen)  

• Ondersteund worden door een coherent beleid inzake marktcontrole 

• Goede samenwerking met de andere federale departementen, 

inzonderheid Economie, Douane en Tewerkstelling 

• Goede samenwerking met de Gewesten (kringloopeconomie, 

productnormen,…) 

Kernprocessen 
1. De dienst informeert zowel de burgers als de economische wereld 

over nieuwe reglementaire bepalingen en over duurzame productie- en 

consumptieprocessen  

2. Naar aanleiding van de onderhandelingen rond producten en chemische 

stoffen met inbegrip van biociden op zowel internationaal als Europees 

niveau, zal de dienst na het nodige overleg België vertegenwoordigen 
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in de ad hoc fora (CCIM, DGE, AC REACH). Hij zal bijzonder aandachtig 

zijn voor multilaterale synergieën (OESO, SAICM, SDG, UNEA) en voor 

‘cross-legislation’ in de chemische sector. Ook de EU-strategieën zoals 

het duurzaam gebruik van biociden en ‘Ressource efficiency’ zullen alle 

aandacht krijgen.  

In het kader van de uitvoering van internationale en Belgische 

beslissingen zal de dienst erover waken dat alle nodige overleg wordt 
gepleegd teneinde de bevoegdheden van elke overheid alsook de 

technische en economische toepasbaarheid van de voorgestelde 

oplossingen te respecteren. 

De uitvoering impliceert ook de opvolging van het op de markt brengen 

van alle producten en stoffen. Dit vereist de uitbouw, het beheer en de 
aanpassing van elektronische databanken waarvan de kwaliteit en de 
veiligheid regelmatig zullen worden geherevalueerd.  

3. Naast deze regelgevende acties zal het engagement van de 

producenten worden aangemoedigd, onder andere via vrijwillige 
initiatieven zoals de toekenning van het Ecolabel en sectoriële 
akkoorden (hout, detergenten,…) 

4. Acties 2 en 3 zijn het voorwerp van controles: het komt erop aan de 

markt te kennen, inspecties voor te bereiden, specifieke campagnes te 

ontwikkelen en gevolg te geven aan klachten.  

5. Op een dynamische manier het grondstoffenfonds en de 

theraurierekening van AC REACH beheren om de middelen te voorzien 

om de Belgische en Europese chemiewetgevingen uit te voeren. 

Belangrijkste projecten 
 

1. De dienst zal binnen België de volgende Europese onderhandelingen 

verderzetten: 

• Ratificatie/omzetting Minamata (Kwik) – termijn: eind 2017 

• Ratificatie/omzetting Göteborg (luchtkwaliteit) - termijn: eind 2018 

 

2. Op het vlak van de impactvermindering op het milieu en de 

volksgezondheid zal de dienst werk maken van:  

• De uitvoering van het Programma Lucht 2015 -2020; 

• De uitvoering van het Biocidereductieprogramma (termijn: 2018); 

• De verbetering van de waterkwaliteit via de beperking van het 

gebruik van stoffen die schadelijk zijn voor het aquatisch milieu. Het 

accent zal inzonderheid worden gelegd op micro-plastics (termijn: 

2017); 

• De ondersteuning van de Belgische KMO’s in het kader van het EU-

project voor de berekening en de vermindering van de ecologische 

voetafdruk van producten (detergenten, bieren, ..) (termijn: 2018), 

• De vermindering van ‘nieuwe’ risico’s zoals lawaai, golven, 

nanomaterialen, endocrineverstorende stoffen, en stoffen die 
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zorgwekkend zijn voor het leefmilieu (PBT: persistent, 

bioaccumuleerbaar en toxisch) (termijnen: van 2016 tot 2018 – zie 

bestuurplan). 

 

3. De dienst zal de federale roadmap ‘kringloopeconomie’ uitvoeren tegen 

eind 2018 

 

4. Wat de marktcontrole betreft zal de ontwikkeling van procedures 

en specifieke instrumenten worden verdergezet, onder andere:  

a. e_commerce: objectivering van het probleem en opzetten 

van procedures (termijn: 2018) 

b. Intrafederale protocolakkoorden (Douanen, WASO, 

MINECO, Mobiliteit) (termijn: 2018) 

Resultaatsverbintenissen • Wat de internationale onderhandelingen betreft, het aantal mandaten 

en het aantal door de afdeling Productbeleid en Chemische Stoffen 

aangestuurde dossiers, alsook het aantal dossiers waartoe de dienst 

bijdraagt  

• Wat de uitvoering betreft: resultaatsverbintenis ten aanzien van onze 

EU-partners, ECHA, CION (deelname aan de ECHA instanties en naleving 

van de werkkalender inzake presentatie van dossiers rond chemische 

stoffen als rapporteur of als co-rapporteur) en ten aanzien van de 

federale ministers, de gewesten en onze stakeholders.  

• Database producten: kwaliteit en ICT-veiligheid 

• Biociden: binnenkomende dossiers die moeten worden behandeld 

volgens de termijnen van het KB, opvolging van de backlog 

• Ecolabel: statistieken 

Voor de projecten, zie de termijnen in het hoofdstuk projecten 

 

Operationele 
doelstelling  
DG5_6 - Inspectie 

Uitvoeren van het Jaarlijks inspectieplan ter handhaving van de Wet 
Productnormen, zijn uitvoeringsbesluiten en de Europese Verordeningen 
die zijn opgenomen in bijlage 1 van de Wet. 

Macro-processen Inspectie 

Strategische 
doelstelling(en) FOD (SD) 

1, 2, 3, 5, 6, 7 

KSF & Risico’s  KSF: 

• Handhaven of uitbreiden van het thans voorhanden zijnde 

personeelsbestand met vervanging van de medewerkers die op 

pensioen gaan of die de dienst verlaten  

• Voor het uitvoeren van bepaalde controles is samenwerking met andere 

inspectie-eenheden (Economische Zaken, WASO, Financiën, FAVV, 

Gewesten) een must.  

• Streven naar een evenwicht tussen ‘diepgang’ en ‘oppervlakkigheid’ van 

de uit te voeren inspecties (in functie van de sectoren). In het eerste 

geval worden een beperkt aantal sectoren vergaand gecontroleerd, in 

het tweede geval wordt eerder geopteerd voor een algemeen 
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marktondezoek zonder echter in detail te kunnen gaan. 

Risico’s: 

• Diversiteit en complexiteit van de wetgeving: het niet voorhanden zijn 

van expertise: de te handhaven wetgeving is omvangrijk en soms zeer 

complex. Het gaat om 38 controledomeinen waaronder 71 KB en MB 

evenals 15 Europese Verordeningen 

Naar de toekomst toe zal de te controleren wetgeving gestadig 

toenemen (bv. bouwproducten, nanomaterialen, diverse ecodesign 

richtlijnen,…) 

• Het aantal niet voorziene activiteiten neemt gestadig toe. Het betreft 

inspecties die uitgevoerd dienen te worden ten gevolge van crisissen, 

RAPEX (Rapid Alert System for dangerous non food products) en ICSMS 

(Information and Communication System on Market Surveillance) 

meldingen en klachten 

• Verplichtingen qua samenwerking en rapportering op Europees vlak: de 

geloofwaardigheid van de dienst inspectie en het vertrouwen van de 

andere Europese handhavingseenheden om op Europees vlak, in het 

bijzonder voor de ons omringende landen, te komen tot een ‘level 

playing field’. Samenwerking en rapportering is voorzien in het kader van bepaalde 

REACH inspecties evenals inspecties die voorzien worden in het kader van CLEEN 

(Chemical Legislation European Enforcement Network) en RoHS ADCO (Registration of 

Hazardous Substances). 

kernprocessen • Het Jaarlijks InspectiePlan (JIP) is het fundamenteel proces van de dienst 

Inspectie en is een activiteitenprogramma dat door de beleidsdiensten 

en de dienst inspectie in onderling overleg wordt uitgewerkt om, via 

markttoezicht, tot een optimale inzet van het voorhanden zijnde 

personeel te komen. Volgende punten komen aan bod: 

o Aandacht voor permanente opleiding en bijscholing voor alle 

leden van de dienst om de expertise in de verschillende 

vakgebieden verder uit te bouwen.  

o Overleg met de collega’s van beleid voor de opmaak van het JIP 

(september – november).  

o Overmaken van het voorstel van JIP aan de hiërarchie en de 

politieke verantwoordelijke (december) 

o Uitvoering en/of eventuele bijsturing van het JIP (continu) 

o Interne rapportering van de resultaten van de campagnes en 

wederkerende taken (o.a. samenwerking met andere 

handhavingseenheden) (continu) en externe rapportering van 

de resulaten naar de stakeholders (bedrijven en federaties).  

• Overleg met de centraal juridische dienst voor het opvolgen van het 

systeem van administratieve boetes en opvolgen van de inkomsten die 

via de opgemaakte PV (preventief en curatief) worden gegenereerd. 

•  
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Belangrijkste projecten 
 

In het JIP komen zoals hierboven beschreven, naast de terugkerende 

taken, ook ieder jaar specifieke projecten voor, met name ad hoc 

campagnes in verschillende sectoren. 

• Deze kunnen worden opgesplitst in voorziene (bij benadering 75% van 

het totaal aantal inspecties) en niet voorziene (crisissen, RAPEX en 

ICSMS - bij benadering 25% van het totaal aantal inspecties) taken.  

• Het ontwikkelen van software om de activiteiten “online” op te volgen . 

Deze software wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met de 

collega’s van DG4 en heeft als doelstelling de rapportering van de 

uitgevoerde activiteiten te verbeteren, rekening houdende met de 

rapporteringseisen die ondermeer vanuit Europa worden opgelegd. 

Tevens is het de bedoeling dat het systeem van administratieve boetes 

via deze weg beter kan worden opgevolgd en de samenwerking met de 

centraal juridische dienst verder wordt gestroomlijnd en verbeterd.  

• Uitwerking van een nieuw samenwerkingsakkoord met het FAVV i.v.m. 

de meeste optimale veredeling van de inspecties 

Resultaatsverbintenissen 
2016 - 2018 

Opmaak, opvolging en uitvoering van het Jaarlijks inspectieplan (JIP)  

• Jaarlijkse opmaak en communicatie van het plan aan de Minister 

• Jaarlijkse rapportering van het aantal uitgevoerde inspectie’s ten 

opzichte het aantal geplande inspecties (KPI4 BSC FOD) 

• Trimesteriële melding van het aantal opgestelde PV’s, het aantal 

uitgeschreven waarschuwingen en andere handhavingsmaatregelen 

• Maandelijkse opvolging van de interne KPI via het bestuursplan 

• Feedback van de uitgevoerde activiteiten naar de betrokken 

stakeholders 

Alle bestaande gedetailleerde KPIs voor Inspectie zullen via het bestuursplan 

opgevolgd worden. 

 

Operationele doelstelling  

DG5_7 
Mariene milieu 
 

Marien Milieubeleid 
inclusief het luik “Handhaving” (toezicht, controle en pollutiebestrijding). 

Macro-processen Coördinatie, overleg & netwerking / beleidsvoorbereiding en wetgeving/ 

inspectie 

Strategische 
doelstelling(en) FOD (SD) 

1, 2, 4, 5, 6, 7 
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KSF en Risico’s  KSF: 

• Beschikbaarheid/aanwezigheid van de juiste profielen met de juiste 

competenties 

• Tijdige omzettingen en succesvolle uitvoering (positieve evaluatie van 

Europa m.b.t. de uitvoeringsmaatregelen van relevante EU Richtlijnen). 

• Succesvolle samenwerking met andere departementen (Civiele 

Bescherming, Defensie, Douane, SPN, BMM).  

Risico’s:  

• Geen geschikte ondersteuning voor de ontplooiing van ons materiaal 

tegen olieverontreiniging (restructuraties bij de Civiele bescherming). 

• Ontoereikende inspanningen t.o.v. de verwachtingen van onze 

kustwacht-partners betreffende de toezicht & controle op zee. 

• Afwezigheid of ontoereikende maatregelen i.v.m. Zeevisserij (Vlaamse 

bevoegdheid). 

Kernprocessen • Uitvoering van de definitieve Mariene strategie (een 20-tal acties te 

ondernemen tijdens de periode 2016-2021) na openbare enquête, 

inclusief de communicatie en sensibiliseringsacties. 

• Uitvoering van de beleidsplannen voor marien beschermde gebieden 

(2016-2021tbc) inclusief communicatie en sensibilisering. 

• Nationale processen: Voorbereiding, deelname en rapportage naar 

CCIM vergaderingen, Noordzee-overleg, Kustwacht-vergaderingen. 

• Internationale processen: Voorbereiding, deelname, rapportage naar 

EU (MSFD, MRP, Natura 2000, WFD, Water& Marine Directors) en 

internationale (OSPAR, ASCOBANS, verschillende UN-processen, 

Schelde, Maas) instellingen. 

• Uitvoering onderhoud- en investeringsplan voor de instandhouding van 

onze mariene pollutiebestrijdingscapaciteit (materiaal), inclusief 

oefeningen. 

• Uitvoering van de eerste planning voor toezicht en controle, naar 

aanleiding van een brede prioritisatieoefening gevoerd in 2015 

(prioriteiten te laten bekrachtigen door de bevoegde minister). 

• Milieutoezicht en controle organiseren en uitvoeren i.s.m. andere 

departementen 

• Goed gebruik van het leefmilieufonds (jaarlijkse doelstellingen in het 

‘aanbestedingsplan’ en van de budgettaire enveloppe). 

Belangrijkste projecten • Publicatie van de Belgische Mariene strategie (maart 2016)- hopelijk 

inclusief de Visserijmaatregelen internationaal onderhandeld in 2015-

2016. 

• Ontwikkeling beleidsplannen voor marien beschermde gebieden 

(2016…) 

• Afwerking en Uitvoering van onze protocolakkoorden met de andere 

departementen (Civiele Bescherming, Defensie, Douane, SPN, BMM) – 

i.v.m. Handhaving (toezicht & controle). 

• Finalisatie van een brede prioritisatieoefening begonnen in 2015 

(prioriteiten laten bekrachtigen door de bevoegde minister). 
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Resultaatsverbintenissen 2016 Afwerking KB Procedure N2K & Voorbereiding beleidsplannen voor 

marien beschermde gebieden. 

Rapportage naar Europa van- en Uitvoering van- Mariene Strategie 

inclusief Visserijmaatregelen internationaal onderhandeld in 2015. 

2017 Uitvoering mariene strategie volgens planning* 

Uitvoering beleidsplannen voor MPA 

2018 Uitvoering mariene strategie volgens planning*  

Uitvoering beleidsplannen voor MPA* 

Uitvoering van andere milieu-maatregelen afkomend van de 

review van het MRP* 

* inclusief communicatie & sensibilisering 

2016-

2018 

• Coordinatie & overleg (SPOC): aantal mandaten en actieve 

lidmaatschappen van de experten van de dienst Marien Milieu in 

coördinatie- en onderhandelingsinstanties en -structuren op alle 

niveaus. 

• Jaarlijkse rapportage over activiteiten inzake toezicht, controle 

en pollutiebestrijding, in functie van de prioriteiten voor actie 

bevestigd door de bevoegde Minister. 

 

 

Operationele 

doelstelling  

DG5_8 
Mariene milieu 

Marien Ruimtelijke Planning (MRP) 

Macro-processen Coördinatie, overleg & netwerking / beleidsvoorbereiding en wetgeving  

Strategische 
doelstelling(en) FOD (SD) 

1, 2, 4, 5, 6, 7 

Kritische success 
factoren en Risico’s  

KSF: 

• Efficiënte samenwerking met de andere departementen (FODs en 

Vlaams Gewest). De huidige goede sfeer moet behouden worden. 

• Compatibiliteit van het Belgisch MRP en de EU Verordening 

Kernprocessen • Vergaderingen van de Raadgevende Commissie 

• Communicatie en sensibilisering rond het MRP 

• Concrete uitvoering (zie andere fiche voor het leefmilieu-luik) 

Belangrijkste projecten • Mid term review MRP (2017) en permanente monitoring om alle 

openbare acteurs in staat te houden op de hoogte te zijn van 

relevante activiteiten op zee en om tijdig de nodige actiepunten te 

laten agenderen op de vergaderingen van de Kustwacht. 

Resultaatsverbintenissen 2016 Opvolging en monitoring MRP via Raadgevende Commissie (RC) 

& voorbereiding procedure voor Mid-term review (2 

vergaderingen RC, verslagen binnen 15 dagen na vergadering). 

2017 Mid-term review van het MRP (Vooradvies, advies, openbare 
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raadpleging, SEA, publicatie in Belgisch Staatsblad). Twee of 

meerdere vergaderingen van de Raadgevende Commissie (in 

functie van de complexiteit van de inhoudelijk debat); 

verslaggeving binnen de 15 dagen. 

2018 Opvolging en monitoring MRP via Raadgevende Commissie (2 

vergaderingen RC, verslagen binnen 15 dagen). 
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Artikel 29 - Engagementen inzake Medische Expertise (Medex) 

Verantwoordelijke beleidsdomein: Directeur Medische Expertise  

 

Operationele doelstelling  
Medex_1 
  

Gemotiveerd en met kennis van zaken kwaliteitsvolle medische 
expertises aanbieden ten dienste van onze klanten, waarbij objectiviteit 
en efficiëntie worden gegarandeerd en waarbij de wetgeving en de 
deontologie met betrekking tot het ziekteabsenteïsme van de federale 
ambtenaren worden nageleefd  

Macro-processen Transacties 

Strategische 
doelstelling(en) FOD (SD) 

6 

Risico’s – gerangschikt 
volgens impact 

1. Tekort aan controleartsen in sommige regio’s 

2. Seizoensfactor buiten controle (epidemie) die een toename van taken 

veroorzaakt (gegevensinvoer, controles,...) met ricico op besmetting 

van het personeel van Medex zelf. 

3. Vertraging in de ICT-ontwikkelingen te wijten aan externe elementen 

(nieuwe prioriteiten bij de ICT-dienst, tekort aan externe experts, 

nieuwe veiligheidsnormen, …) 

4. Federale administraties die in hun verplichtingen te weinig reactief zijn. 

(actualisering van informatie over het personeel, tijdige invoer van 

afwezigheden, …) 

5. Nieuwe klachten over termijnen en/of niet uitgevoerde opdrachten. 

Kernprocessen • Medische onderzoeken verrichten bij federale ambtenaren die 

afwezig zijn wegens medische redenen  

• Aanvragen voor deeltijdse werkhervattingen beantwoorden 

• Medische attesten invoeren en ontvangstmeldingen versturen 

belangrijkste projecten • Een procedure creëren om de criteria en jaardoelstellingen inzake 

controles van de ziekteafwezigheid te parametreren.  

• De naleving van de administratieve procedures die worden gebruikt in 

het kader van de ziekteafwezigheid van federale ambtenaren 

verbeteren. 

• De geografische dekking van de controlegeneesheren uitbreiden 

• De medische expertise aanpassen aan de Back To Work (BTW)-

hervorming in samenwerking met de FOD P&O en Empreva  

• De ‘Back to Work’-plannen intensifiëren door meer 

tewerkstellingsmogelijkheden met verminderde prestaties wegens 

medische redenen aan te bieden (‘mobiliteit’) 

• Actief deelnemen aan het tot stand brengen van een preventiecultuur 

binnen de federale administraties, in samenwerking met de FOD P&O 

en Empreva  

Resultaatsverbintenissen Recurrent (vanaf 2016) 

- 1 driemaandelijkse BSC (Balanced Scorecard) + 1 maandelijkse 

boordtabel:  

• Controleren van de werkvolumes ten aanzien van de doelstellingen 

(controle van 30% van de afwezigheden van één dag, en van 20% 
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van de afwezigheden van meerdere dagen, met maximum 45.000 

controles) 

• Nazicht van de verschillende verwerkingstermijnen 

- Eén studie per jaar over het absenteïsme van federale ambtenaren 

- Aanleveren van maandelijkse rapporten aan de federale 

administraties 

 

Projecten 
- Vanaf 2016 wordt er een analyserapport opgesteld over de criteria en 

de jaardoelstellingen die zijn vastgesteld inzake controle van de 

afwezigheden wegens medische redenen van de federale 

ambtenaren, met eventuele aanpassingsvoorstellen. 

- In 2016 wordt er een actieplan opgesteld om de goede 

administratieve praktijken die federale ambtenaren en administraties 

op het vlak van ziekteafwezigheid moeten naleven, te analyseren, te 

(her)definiëren en te verspreiden.  

- Vanaf 2017 worden er maandelijkse rapporten gegenereerd over de 

naleving van de goede administratieve praktijken door federale 

ambtenaren en administraties  

- Vanaf 2016 worden er in de opvolgingstabel absenteïsme 

maandelijkse rapporten gegenereerd over het gebruik van het 

elektronisch ziekteattest door de artsen van de federale ambtenaren 

(eMediAtt). 

- Vanaf 2017 zijn alle gemeenten gedekt door minstens 1 

controlegeneesheer.  

- 1 lid van Medex neemt deel aan het stuurcomité van het project ‘Back 

to Work’, dat de doelstellingen zal bepalen die moeten worden 

vertaald in indicatoren 

- 1 lid van Medex neemt deel aan het stuurcomité van het project 

‘preventie’, dat de doelstellingen zal bepalen die moeten worden 

vertaald in indicatoren 

 

  



 
 

78 

  

 

Operationele doelstelling  
Medex_2 
  

Gemotiveerd en met kennis van zaken kwaliteitsvolle medische 
expertises aanbieden ten dienste van onze klanten, waarbij 
objectiviteit en efficiëntie worden gegarandeerd en waarbij de 
wetgeving en de deontologie die eigen is aan de Gerechtelijk 
Geneeskundige Dienst (GGD) worden nageleefd. 

Macro-processen Transacties 

Strategische doelstelling(en) 
FOD (SD) 

6 

Risico’s – dans l’ordre d’impact 

le plus important 

1) Tekort aan artsen (te weinig attractiviteit van Medex en van 

het federaal openbaar ambt voor de aanwerving van artsen) 

2) Vertraging in de ICT-ontwikkelingen te wijten aan externe 

elementen (nieuwe prioriteiten bij de ICT-dienst, tekort aan 

externe experts, nieuwe veiligheidsnormen, …) 

3) Niet-aanpassing van de wetgevingen met het oog op 

administratieve vereenvoudiging, voor de wetgeving die niet 

afhangt van de minister van Volksgezondheid.  

4) Toename van klachten over termijnen en/of niet uitgevoerde 

opdrachten. 

Kernprocessen • De gerechtelijk-geneeskundige gevolgen van 

arbeidsongevallen waarvan politiemensen het slachtoffer zijn 

medisch evalueren. 

• De gerechtelijk-geneeskundige gevolgen medisch evalueren in 

het kader van de traditionele opdrachten van de Gerechtelijk 

Geneeskundige Dienst. 

belangrijkste projecten • De vigerende wetgeving in het kader van arbeidsongevallen bij 

de politie aanpassen aan de wetgeving die geldt voor de 

overheidsadministraties die onder de bevoegdheid van Medex 

vallen 

Resultaatsverbintenissen Recurrent 
- 1 driemaandelijkse BSC (Balanced Scorecard) 

• Controle van de volumes (norm = gemiddeld 530 

onderzoeken per maand) 

• Nazicht van de verschillende verwerkingstermijnen  

Projecten (over de periode 2016-2017) 
- Vergaderingen en opvolging met de betrokken 

politiediensten. 

- Opzetten van één enkele procedure voor alle ongevallen die 

door Medex worden behandeld 
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Operationele doelstelling  
Medex_3 
  

Gemotiveerd en met kennis van zaken kwaliteitsvolle medische 
expertises aanbieden ten dienste van onze klanten, waarbij 
objectiviteit en efficiëntie worden gegarandeerd en waarbij de 
wetgeving en de deontologie worden nageleefd voor de opdrachten die 
rechtstreeks door of onder toezicht van de ambtenaren-geneesheren 
van Medex worden uitgevoerd.  
Overeenkomstig de vigerende wetgeving de medische kosten 
terugbetalen die het gevolg zijn van arbeidsongevallen  

Macro-processen Transacties 

Strategische 
doelstelling(en) FOD (SD) 

6 

Risico’s – dans l’ordre 

d’impact le plus important 

1) Tekort aan artsen (te weinig attractiviteit van Medex en van het 

federaal openbaar ambt voor de aanwerving van artsen) 

2) Ongunstige leeftijdspyramide (vergrijzing) en aanzienlijke turnover 

van het personeel. 

3) Vertraging in de ICT-ontwikkelingen te wijten aan externe elementen 

(nieuwe prioriteiten bij de ICT-dienst, tekort aan externe experts, 

nieuwe veiligheidsnormen, …) 

4) Niet-aanpassing van de wetgevingen met het oog op administratieve 

vereenvoudiging, voor de wetgeving die niet afhangt van de minister 

van Volksgezondheid 

5) Toename van klachten over termijnen en/of niet uitgevoerde 

opdrachten. 

Kernprocessen - De gerechtelijk-geneeskundige gevolgen van arbeidsongevallen 

waarvan Belgische ambtenaren (buiten de politie) het slachtoffer zijn 

en waarvoor Medex bevoegd is, medisch evalueren. 

- Beslissen over de gedeeltelijke of gehele, tijdelijke of definitieve 

arbeidsgeschiktheid van ambtenaren die moeten verschijnen voor de 

provinciale Pensioencommissies die in de schoot van Medex zijn 

gevestigd.  

- Beslissen over de vereiste medische geschiktheid die is vereist in het 

kader van de transportveiligheid (Chauffeurs, piloten en schippers) 

belangrijkste projecten - De medische resources vergroten om te kunnen inspelen op de 

noden, en de aanwezige resources behouden 

- Het onderzoek met het RIZIV verderzetten rond de overbrenging naar 

het Ziekte en InvaliditeitsVerzekering (ZIV)-systeem van de gevallen 

van definitieve ongeschiktheid wegens medische redenen 

- Actieplannen transportveiligheid 

- Uitbouwen van elektronische communicatie-instrumenten 

- Rationalisering van de medische centra van Medex naargelang van de 

activiteitsgraad, om de werkingskosten te verminderen en een 

dienstverlening dichtbij de klanten te garanderen. 

Resultaatsverbintenissen Recurrent (vanaf 2016) 
- 5 driemaandelijkse BSC (Balanced Scorecard):  

• Controle van de volumes (200 onderzoeken/maand/arts en 1100 
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supervisies/maand) 

• Nazicht van de verschillende verwerkingstermijnen  

- Een analyse van de klantentevredenheid tijdens de looptijd van de 

bestuursovereenkomst: 1 tevredenheidsenquête per jaar 

Projecten 
- In de periode 2016-2018: rationalisering van de medische centra van 

Medex naargelang van de activiteitsgraad, om de werkingskosten te 

verminderen en een dienstverlening dichtbij de klanten te 

garanderen 

- In 2016: opstellen van een actieplan met het oog op de revalorisatie 

van het statuut van de geneesheren. In 2017 en 2018: opvolging van 

dit plan. 

- Aantal expertises door externe geneesheren (600 onderzoeken 

chauffeurs)  

- In 2016: toevoeging van een KPI in de verschillende BSC’s voor de 

gevraagde en niet uitgevoerde opdrachten wegens gebrek aan 

medische resources. De doelstelling is dat aan alle aanvragen wordt 

voldaan. 

- In 2016 worden in de bestaande BSC’s de KPI’s in verband met de 

behandelingstermijnen aangepast zodat de vertragingen te wijten 

aan een tekort aan geneesheren kunnen worden gedifferentiëerd van 

de vertragingen die te wijten zijn aan andere oorzaken.  

- In de periode 2016-2018 wordt de dekkingsgraad verhoogd via 

synergie met het RIZIV 

- Vanaf 2016 neemt 1 lid van Medex deel aan het stuurcomité van het 

project Vervanging Vervroegde Pensioenen door RIZIV 

schadeloosstellingen, dat de doelstellingen zal bepalen die moeten 

worden vertaald in indicatoren. Er zal een proefproject worden 

gedaan voor de federale ambtenaren.  

- In 2016 vindt er minstens 1 vergadering plaats met de FOD Mobiliteit 

+ vergaderingen alcoholproblematiek 

- In de periode 2016-2018 worden de papieren dossiers afgeschaft en 

wordt het elektronisch medisch dossier gebruikt 

- In de periode 2016-2018 worden beslissingen en inlichtingen 

elektronisch uitgewisseld en verstuurd. Er wordt maandelijks een 

rapport over de uitgewisselde volumes gegenereerd.  

- In de periode 2016-2018 wordt er een elektronische front office 

gecreëerd. Er wordt maandelijks een rapport over het gebruik 

daarvan gegenereerd. 

- In 2016 wordt er een rapport opgesteld over de spreiding van de 

klanten van Medex volgens hun woonplaats en de medische centra 

van Medex. In 2017 wordt er een voorstel tot verbetering van de 

proximiteit van de medische onderzoekslokalen geformuleerd, 

gekoppeld aan een actieplan. Vanaf 2018 wordt het actieplan 

opgevolgd. 
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Operationele doelstelling  
Medex_4 
 

In zijn hoedanigheid van medisch kennis- en expertisecentrum voor de 
openbare sector en op het vlak van transportveiligheid, verzamelt en 
analyseert Medex gegevens, suggereert het beleidsbeslissingen in 
verband met zijn processen, en neemt het deel aan de uitvoering ervan.  

Macro-processen Beleidsvoorbereiding 

Strategische 
doelstelling(en) FOD (SD) 

1 

Risico’s – in volgorde van 
impact 

1) Gebrek aan betrouwbaarheid, controle en beheer van de gegevens. 

2) Onaangepast reporting systeem (SAS) en gebrekkige kennis ervan 

3) Gebrek aan medewerking van de partners 

Kernprocessen Deze doelstelling slaat op alle opdrachten van Medex rond het medisch 

absenteïsme van de federale ambtenaren; arbeidsongevallen in de 

Belgische openbare sector; ziekteafwezigheden van lange duur met 

eventuele vroegtijdige pensioneringen in de Belgische openbare sector; 

controle van medische criteria in de transportsector (wegverkeer, 

luchtverkeer en verkeer op de binnenwateren) 

belangrijkste projecten - Betere ontsluiting van de verworven kennis, publicatie en grotere 

zichtbaarheid 

- Opleiding van stagiaires in de verzekeringsgeneeskunde en medische 

expertise 

- Opzetten van partnerschappen, contacten en gegevensuitwisseling met 

universiteiten en wetenschappelijke verenigingen op het vlak van 

verzekeringsgeneeskunde  

- Deelname aan het nationaal college voor verzekeringsgeneeskunde 

inzake arbeidsongeschiktheid 

- De onderzoeken naar ziekteafwezigheid verfijnen met het oog op 

specifieke Back to Work actieplannen 

Resultaatsverbintenissen Recurrent (vanaf 2016) :  
- 1 globale absenteïsmestudie per jaar  

- 1 studie rond arbeidsongevallen 

- 1 studie rond langdurige ziekteafwezigheid. 

Op vraag, in de periode 2016-2018: studies, rapporten, deelname aan 

technische en/of managementwerkgroepen.  

- Aantal publicaties, studies, rapporten 

- Deelname aan werkgroepen met het oog op beleidsverbeteringen. 

- Voortgangsrapport en evolutie van de hervormingen, projecten, … 

waaraan Medex deelneemt 

- Specifieke studie over burn out en stress 

- Specifieke studie over chronische ziekten 

Opmerking: rapporten en publicaties worden onderworpen aan een 

kwalitatieve evaluatie van een opvolgingscomité. 

Voor de stagiaires: aantal ingeschrevenen, aantal afgestudeerden en 

zichtbaarheidsacties.  
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Artikel 30 – Engagementen van de ondersteunende diensten  

Verantwoordelijke beleidsdomein: Voorzitter en de Stafdirecteurs ieder voor wat hem betreft 

 

Operationele doelstelling  
Ondersteunende diensten_1 

De stafdiensten treden op als gealigneerde business partner voor de 

kerndepartementen en ondersteunen hen op professionele wijze bij 

het optimale beheer van menselijke, financiële en technologische 

middelen en processen met het oog op een maximale 

bedrijfszekerheid, een gegarandeerde compliance en een 

voortdurende focus op de FOD doelstellingen. 

Macroproces Transacties 

Strategische doelstelling(en) 
FOD (SD) 

4, 6  

Risico’s - Tijdig en kwaliteitsvol adopteren van technologische ondersteuning 

voor digitalisatie 

- Tijdige en duidelijke communicatie, richtlijnen en betrokkenheid FOD 

B&Bc, P&O, Fedict en de Kanselarij 

Kernprocessen - Opmaak, uitvoering (vastlegging en vereffening) en opvolging 

begroting en zijn boekhouding 

- Het aantrekken en behouden van medewerkers, en het voorbereiden 

van een vervangingsbeleid 

- IT, juridische, administratieve en facility services leveren ter 

ondersteuning van de business  

- Verzorgen van (actieve en reactieve) interne communicatie 

- Garanderen van informatieveiligheid 

Belangrijkste projecten - Het finaliseren van de uitrol van loopbaanbegeleiding 

- In samenwerking met de FOD P&O, deelname aan project PersoPoint 

(Federaal Sociaal Secretariaat ) en FEDOCLEAN 

Resultaatsverbintenissen 2016 -2018 • Omzendbrieven van minister van begroting en 

ambtenarenzaken worden gerespecteerd (ja / neen) 

• Minstens jaarlijkse rapportage over de voortgang van 

de projecten (zie lijst) naar het kabinet (ja / neen) 

• Minstens jaarlijkse rapportage over kerncijfers
5
 naar 

kabinetten (ja / neen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 Nog te preciseren: FED20, indicatoren nota college van voorzitter, ICT (major incidents, etc)… 
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Operationele doelstelling  
Ondersteunende 
diensten_2 

Het voorbereiden van een intern beleidskader en het optimaal begeleiden 

van medewerkers en leidinggevenden in een continu veranderings- en 

verbeteringsproces, teneinde een cultuur te creëren van voortdurende 

evolutie naar een steeds efficiëntere, duurzamere, slagvaardigere, 

innovatievere en klantvriendelijkere overheidsdienst met personeelsleden 

die de motor en de belangrijkste schakel vormen in de realisatie van onze 

missie en visie en die gewapend zijn om de snelle evoluties aan te kunnen. 

Macro-processen (interne) Beleidsvoorbereiding 

Strategische 
doelstelling(en) FOD (SD) 

4, 6  

Risico’s Afhankelijkheid van roll-outs van andere (federale) instellingen, zoals FOD 

B&B, FOD P&O, FEDICT, Smals.  

Kernprocessen - Voeren en continu optimaliseren van een interne controle-systeem, 

beheerscontrole en performantiemanagement 

- Voorbereiden en implementeren beleid inzake organisatieontwikkeling 

(kwaliteit, kennisbeheer, veranderingsbeheer, plaats en tijdonafhankelijk 

werken…) 

- Het uitwerken van een IT Servicestrategie, - ontwerp en –transitie  

- Optreden als Preferred Partner voor de business in kader van IT projecten  

- Het verder ondersteunen van de FOD met het toepassen van 

procesverbeterende methodieken (o.a. Lean) 

Belangrijkste projecten - De verdere uitrol van de beheerscyclus en uitwerken van een koppeling 

naar de beleidscyclus binnen de FOD VVVL tegen eind 2016 

- De analytische boekhouding aanwenden als managementtool en 

rapportering (on demand). Verderzetting ICT, P&O en opstart e-CAD in 

2016.  

- Meewerken aan het project eBMC van de FOD B&Bc 

- Het implementeren van e-invoice/e-facturatie/scanning 

facturen/interfaces in functie van de uitrol en timing van de FOD B&Bc 

- Implementatie van laatste fase van de evaluatiecyclus via Crescendo 

tegen eind 2016 

- Verdere uitrol van het digitaliseren van personeelsdossiers (100 % tegen 

eind 2018) 

- Beschrijven van ICT Service Level Agreements (SLA) voor de Business 

Services (60% tegen eind 2016 – 100% tegen eind 2017) 

- Invoeren van een verbeterde Asset Management (zie uitsplitising 

projecten binnen bestuurplannen, met vooropgestelde deadlines). 

- Tegen eind 2018 is het maturiteitsniveau inzake interne controle 

verhoogd, op basis van een nulmeting via de maturiteitsmatrix van het 

Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO). 

Resultaatsverbintenissen 2016-

2018 

• Minstens 6-maandelijkse rapportage over de voortgang van 

de projecten (zie lijst zonder deadline) naar het kabinet (ja / 

neen) 

• Projecten (zie lijst hierboven met deadline) worden 

opgeleverd binnen de deadline met een maximale marge van 

15%  
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• Actieve participatie aan transversale projecten geïnitieerd 

door de FOD B&B, P&O, FEDICT (ja / neen) 

 

Operationele doelstelling  
Directiecomité 

Het directiecomité voert een organisatiebeleid dat er op gericht is dat fitte, 

geëngageerde medewerkers de opdrachten van de FOD realiseren, waarbij 

de FOD een toonbeeld is van een “gezonde” organisatie die zich vlot 

aanpast aan wisselende prioriteiten en behoeften van politiek en van 

stakeholders 

Macroproces Beleidsvoorbereiding 

Strategische 
doelstelling(en) FOD (SD) 

4, 6 

Kernprocessen - De ontwikkeling van personeelsleden ondersteunen en begeleiden 

- Het aantrekken en behouden van geëngageerde medewerkers 

ondersteunen 

- De inzetbaarheid van de medewerkers verhogen, rekening houdend met 

hun talenten en de behoeften van de organisatie 

- Inspirerend leiderschap in de FOD versterken / bewaken 

- Innovatie en zin in verandering bij de personeelsleden versterken 

- Waardengedrevenheid van de FOD versterken 

- Projectmatig werken in de FOD versterken 

- Flexibel toekennen van mensen en middelen in functie van besliste 

prioriteiten en projecten 

- Beslissingsmodel inzake prioriteiten stellen in samenspraak met politiek 

en stakeholders 

- Een cultuur installeren die voortdurend gericht is op verbetering, 

verandering en aanpassing in functie van prioriteiten politiek en klanten 

- Voorbereiden en implementeren Diversiteitsbeleid  

- Voorbereiden en implementeren Welzijnsbeleid 

- Het onderhouden van een samenwerkingsplatform Organisational 

Excellence tussen de stafdiensten 

Belangrijkste projecten - Programma Darwin (durability, autonomy, results, wellbeing, innovation, 

network), m.a.w. een nieuwe manier van werken en samenwerken 

binnen de organisatie invoeren  

- Het uitvoeren van innoverende ICT projecten: G-cloud en Office365, 

Business Intelligence, Big Data and Analytics 

- Uitvoeren van project Cohabitat: delen van huisvesting buitendiensten 

RIZIV – FOD (afgerond tegen eind 2018) 

- Verder uitbouwen van netwerken “Talent Coachen”, “Change Agents” 

- Het efficiënter maken van de ondersteunende functies via Project SUP 90 

(- 14% op FTE tegen eind 2016) 

- Uitvoeren van projecten in kader van Change Agenda (zie suppra) 

- Herdenken van het luik personeelsplanning, met aandacht voor Mobility 

Board – Interne Markt (tegen eind 2016) 

- Het uitvoeren en opvolgen van een personeelstevredenheids- en 

Welzijnsenquête 

Risico’s - onvoldoende leiderschap bij midden en topmanagement 
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- Tijdig en kwaliteitsvol adopteren van technologische ondersteuning voor 

vernieuwingsprojecten 

- Onvoldoende turnover / nieuwe medewerkers 

- Geen gedragen visie op verandering 

- Silowerking tussen diensten en departementen 

Resultaatsverbintenissen 2016 - 

2018 

• Minstens 6-maandelijkse rapportage over de voortgang van 

de projecten (zie lijst zonder deadline) naar het kabinet (ja / 

neen) 

• Projecten (zie lijst hierboven met deadline) worden 

opgeleverd binnen de deadline met een maximale marge van 

15% 
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Deel 5: Engagementen inzake de interne werking en het beheer van de 

FOD 

 

Onderstaand hoofdstuk heeft betrekking op de verbetering van de interne werking en het beheer van de 

FOD, zoals aangegeven in het KB van 04/04/2014, artikel 11bis § 2. De onderscheiden domeinen 

beantwoorden aan de doelstellingen vervat in het regeerakkoord en vertolken de leidende principes die 

op hun beurt een emanatie zijn van de gemeenschappelijk gedragen strategische assen integratie en 

coördinatie van de dienstverlening, kostenefficiëntie, klantgerichtheid, innovatie, vereenvoudiging, 

digitalisering, en - bij uitbreiding - informatieveiligheid. 

Artikel 31 - Algemene bepaling 

De FOD verbindt zich ertoe om, waar mogelijk en waar gevraagd, periodiek data aan te leveren met 

betrekking tot de indicatoren zoals geformuleerd in de nota aan de ministerraad van 12 mei 2015 

“Bestuursovereenkomsten 2016-2018: Voorstel van gemeenschappelijke doelstellingen”.  

Artikel 32 - Efficiëntieverbetering, administratieve vereenvoudiging en 

klantgerichtheid 

Voor wat betreft efficiëntieverbetering en kostenreductie streeft de FOD naar: 

• een goed beheer en optimalisatie van zijn processen en projecten en het borgen van de 

kwaliteit ervan om te komen tot een grotere maturiteit. 

• een verdere digitalisering van de processen, onder meer omtrent het beheer en het 

ontwikkelen van het personeel en het beheer van kosten.  

 

Voor wat betreft administratieve vereenvoudiging engageert de FOD zich om: 

• de effecten van geplande of nieuwe regelgeving in kaart brengen via een vroegtijdige 

impactanalyse (RIA) 

• de administratieve lasten opgelegd aan burgers, ondernemingen en verenigingen te beperken 

• actief bij te dragen tot de digitalisering van de dienstverlening en het verminderen van de 

papierstroom (paperless administration). 

 

Voor wat betreft klantgerichtheid of verbetering van de relatie met de gebruiker/burger verbindt de 

FOD zich ertoe zijn beleid en dienstverlening optimaal af te stemmen op de noden en de verwachtingen 

van de gebruikers door regelmatig poolshoogte te nemen bij deze gebruikers en desgewenst de 

dienstverlening bij te sturen. 

 

Bovenstaande doelstellingen zitten vervat in de strategische doelstelling 6 van de FOD en worden 

verder vertaald in de operationele doelstellingen en resultaatsverbintenissen. Key Performance 

Indicatoren met betrekking tot deze doelstelling zullen opgenomen worden in de strategische Balanced 

Scorecard. 
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Artikel 33 - Interne controle 

Op het vlak van interne controle engageert de FOD zich om tegen het einde van de 

bestuursovereenkomst het maturiteitsniveau inzake interne controle te verhogen, op basis van een 

nulmeting door middel van de maturiteitsmatrix van het ACFO.  

Deze doelstelling zit vervat in de operationele doelstellingen van de ondersteunende diensten (zie 

artikel 30) en zal opgevolgd worden door middel van het bijhorende bestuursplan van de 

ondersteunende diensten.  

Artikel 34 - Informatieveiligheid 

Op het vlak van informatieveiligheid engageert de FOD zich ertoe, de vertrouwelijkheid, de integriteit 

en de beschikbaarheid van de informatie waarvoor hij verantwoordelijk is te waarborgen. Daartoe zet 

hij de middelen, structuren en instrumenten in die nodig zijn om te garanderen dat de 

veiligheidsdoelstellingen op strategisch en operationeel niveau worden gedefinieerd en gerealiseerd, op 

basis van een gedocumenteerde methodologie en in een streven naar constante verbetering. Er wordt 

werk gemaakt van een beheersstructuur voor informatieveiligheid met onder andere een 

veiligheidsadviseur, een stuurgroep informatieveiligheid en een policy rond informatieveiligheid.  

De FOD zal regelmatig de maturiteit van het beheer inzake informatieveiligheid meten, met niveau 3 als 

streefdoel (volgens COBIT en IAVA): de veiligheidsmaatregelen worden gestandaardiseerd, 

gedocumenteerd, gecommuniceerd en uitgevoerd. 

 

Deze doelstelling zit vervat in de operationele doelstellingen van de ondersteunende diensten (zie 

artikel 30) en zal opgevolgd worden door middel van het bijhorende bestuursplan van de 

ondersteunende diensten.  

Artikel 35 - Dienstoverschrijdende samenwerking 

Op vlak van dienstoverschrijdende samenwerking engageert de FOD zich om mee te werken aan 

federale initiatieven (andere dan de redesign van het federale landschap, zie artikel 16) zoals: 

• de totstandkoming van een gemeenschappelijk instrument voor de werklastmeting 

• het meewerken aan de uitbouw van een federale loopbaanbegeleiding  

• het bijdragen aan het federaal efficiëntieprogramma in opvolging van OPTIFED 

 

De FOD engageert zich eveneens om de nodige beheersdata6
 in kaart te brengen, te professionaliseren 

en voor de betrokken actoren en stakeholders digitaal ter beschikking te stellen.  

 

Deze doelstellingen zitten vervat in de operationele doelstellingen van de ondersteunende diensten (zie 

artikel 30) en zullen opgevolgd worden door middel van het bijhorende bestuursplan van de 

ondersteunende diensten.  

                                                             
6
 Werklastmetingen; data aanleveren in kader van FED-20, PData, de Quick Scan en de Duurzame Sociale Balans 
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Artikel 36 - Bevordering gelijke kansen, het welzijn & de organisatiecultuur 

Op het vlak van het diversiteitsmanagement, engageert de FOD zich om een inclusief HR-beleid te 

voeren dat een gelijke toegang tot het openbaar ambt voor elke burger van dit land mogelijk maakt en 

om de federale diversiteit bevorderende initiatieven te ondersteunen
7
.  

 

Met betrekking tot gender mainstreaming engageert de FOD zich ertoe het actuele beleid inzake gender 

mainstreaming uit te voeren en te intensifiëren
8
. De FOD zal rekening houden met de verschillende 

situatie van vrouwen en mannen (integratie van de genderdimensie of gender mainstreaming) in al haar 

acties, programma’s en projecten, en in het bijzonder in de activiteiten die ze in het kader van de 

huidige overeenkomst zal uitvoeren. Voor de uitvoering hiervan zal de FOD steunen op de interne 

coördinatiegroep en het actieplan gender mainstreaming. 

 

Voor wat betreft armoedebestrijding zal de FOD bijdragen tot realisatie van grondrechten zoals onder 

meer geformuleerd in artikel 23 van de Belgische Grondwet door zich te engageren in een federaal 

inclusief en transversaal armoedebestrijdingsbeleid. De in de instelling aangeduide federale 

armoedeambtenaar zal in samenwerking met het federale coördinatiemechanisme opgericht bij de POD 

Maatschappelijke Integratie de ontwikkeling en verspreiding van een gemeenschappelijke visie en 

aanpak inzake armoedebeleid stimuleren. 

 

Voor wat betreft organisatiecultuur verbindt de FOD zich ertoe om de nodige acties te ondernemen om 

de bedrijfscultuur verder te doen evolueren zodat: 

a. het welzijn van de medewerkers wordt bevorderd; 

b. het evenwicht tussen werk en privéleven wordt gerespecteerd; 

c. de medewerkers meer autonomie krijgen en geresponsabiliseerd worden; 

d. een mensgericht leiderschap centraal komt te staan, zowel bij het top als 

middelmanagement. 

 

Bovenstaande doelstellingen zitten grotendeels vervat in de strategische doelstelling 4 van de FOD en 

worden verder vertaald in de operationele doelstellingen en resultaatsverbintenissen. Key Performance 

Indicatoren met betrekking tot deze doelstelling zullen opgenomen worden in de strategische Balanced 

Scorecard. 

                                                             
7
 Mogelijke initiatieven mbt diversiteit zijn: de verdere integratie van de genderdimensie in het geheel van de 

activiteiten; het participeren in specifieke acties in het kader van de tewerkstelling van de specifieke categorieën 

personen; het streven naar binnen de gestelde termijnen de effectieve invulling en naleving van de 

gehandicaptenquota van 3% van het personeelsbestand en hiervoor alle maatregelen te nemen om de 

arbeidsposten aan te passen en een specifiek onthaal hiervoor te ontwikkelen; meewerken aan initiatieven die als 

doelstelling hebben een leeftijdsbewust personeelsbeleid te ontwikkelen (bvb. het verlengd inzetten van 

competenties op de werkvloer).  
8
 overeenkomstig de bepalingen van de ‘wet gender mainstreaming’ van 12 januari 2007 en van haar 

uitvoeringsbesluiten 
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Artikel 37 - Duurzame ontwikkeling 

De engagementen van de FOD omtrent Duurzame Ontwikkeling (DO) zitten eveneens vervat in de 

strategische doelstellingen van de FOD (zie SD 7). Duurzame ontwikkeling gaat over de manier waarop 

de economische, sociale en milieugebonden aspecten in overweging worden genomen in: 

• de voorbereiding van de strategie en van het beleid van de FOD ;  

• de interne werking van de FOD ( beheer), 

waarbij we de vooropgestelde perspectieven op korte, middellange en lange termijn voor ogen blijven 

houden.  

 

Zowel op internationaal, Europees, nationaal als interfederaal niveau zal de FOD duurzame ontwikkeling 

promoten, onder andere en voornamelijk door ons beleid te ontwikkelen en op te zetten in lijn met de 

doelstellingen van het Programma ‘Horizon 2030’ van de Verenigde Naties, en met de doelstellingen van 

de federale strategische langetermijnvisie (2050) voor duurzame ontwikkeling.  

 

De strategische en operationele doelstellingen inzake Duurzame Ontwikkeling van deze 

bestuursovereenkomst zijn geconcipieerd als één coherent geheel, en ze vereisen een globale, 

gemeenschappelijke en geïntegreerde uitvoering. Om deze doelstellingen te bereiken moeten alle 

beschikbare instrumenten worden gemobiliseerd en is er nauwe en transversale samenwerking nodig 

tussen alle directoraten-generaal en hun diensten, alle ondersteunende diensten en alle 

personeelsleden. Deze mobilisatie via een netwerk van ieders kennis en expertise zal gebeuren voor de 

hele FOD
9
. 

Het K.B. van 9 oktober 2014 tot wijziging van het K.B. van 22 september 2004 houdende oprichting van 

de cellen duurzame ontwikkeling, verruimt hun opdrachten en herbevestigt hun rol in de uitwerking en 

uitvoering van de strategische en operationele doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling
1011

.  

 

Na evaluatie van alle reeds vervulde en nog te vervullen verplichtingen zal de FOD de structuur, het 

mandaat en de werking van de cel Duurzame Ontwikkeling aanpassen en formaliseren.  

 

Op strategisch niveau heeft de FOD (via zijn cel Duurzame Ontwikkeling) de opdracht om bij te dragen 

tot een transversaal beleid inzake duurzame ontwikkeling via onder meer: 

 

 

                                                             
9
 De integratie van de strategische en operationele doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling in de bestuursovereenkomst wordt 

voorgeschreven door het koninklijk besluit van 04/04/2014 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 

betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale 

overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de 

staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, art. 11bis, §2, 5° d). 
10

 Brief van minister Marghem vann 01/06/2015 gericht aan alle FOD’s 
11

 K.B. van 9 oktober 2014 houdende wijziging van het K.B. van 22 september 2004 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in 

de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en het Ministerie van Landsverdediging (BS van 27/05/2015) 
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1) de voorbereiding van de bijdrage van de dienst tot het beleid inzake duurzame ontwikkeling
12

. De 

wijze(n) waarop de overheidsdienst zijn beleid kadert en de link legt met de uitdagingen en 

doelstellingen die zijn geformuleerd in de langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling en van 

het Programma Horizon 2030 van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals). 

2) de coördinatie van de bijdrage van de FOD tot de uitvoering van het federaal beleid inzake 

duurzame ontwikkeling, waaronder de uitvoering van de maatregelen van het Federaal Plan 

Duurzame Ontwikkeling die aan onze FOD werden toevertrouwd, (vertegenwoordiger van de FOD in 

de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO), ondersteuning van de cel), 

de realisatie van de doelstellingen van de Langetermijnvisie duurzame ontwikkeling en van het 

Programma van de Verenigde Naties ‘Horizon 2030’ (Sustainable Development Goals). 

3) het ter beschikking stellen van expertise met betrekking tot de opdrachten van de FOD, waaronder 

a. de vertegenwoordiging van de FOD in de ICDO (FOD-vertegenwoordiger in de ICDO, ad hoc 

ondersteuning door experts) en haar werkgroepen (FOD-vertegenwoordiger in de ICDO, 

experts ad hoc, leden van de cel, …)  

b. de deelname aan het netwerkoverleg van de DO-cellen (FOD-vertegenwoordiger in de ICDO 

als celcoördinator, ondersteuning van de leden van de cel)  

c. de ondersteuning en de opvolging bij de uitvoering van de Regelgevingsimpactanalyse RIA
13

 

voor de aspecten i.v.m. Duurzame Ontwikkeling 

 

Hierbij engageert de FOD zich tot volgende resultaatsverbintenissen:  

1. De ontwikkeling en de implementatie van opvolgings- en rapporteringstools voor de strategische en 

operationele doelstellingen,…. (ja/neen) 

2. Aantal projecten/acties tussen meerdere overheidsdiensten waarbij de dienst betrokken is op het 

vlak van Duurzame Ontwikkeling.  

• Het bestaan van een lijst maatregelen van het lopende Federaal Plan voor duurzame 

ontwikkeling, waarvan de uitvoering werd toevertrouwd aan de FOD, en de manier waarop deze 

maatregelen werden uitgevoerd (opvolging via het beheersplan). (ja/neen) 

• Het bestaan van een lijst maatregelen inzake duurzame ontwikkeling die de dienst in het kader 

van de langetermijnvisie rond duurzame ontwikkeling zal uitvoeren in de loop van het 

betreffende kalenderjaar (opvolging via het beheersplan). (ja/neen) 

• Het bestaan van een lijst maatregelen inzake duurzame ontwikkeling die de dienst in het kader 

van de uitvoering van het Programma van de Verenigde Naties ‘Horizon 2030’ (Sustainable 

Development Goals) zal realiseren in de loop van het betreffende kalenderjaar. (opvolging via 

het beheersplan). (ja/neen) 

3. De bijdrage van de overheidsdienst tot het hoofdstuk duurzame ontwikkeling dat de ministers en 

staatssecretarissen moeten opnemen in hun beleidsnota (ja/neen) 

4. Het aantal impactanalyses die zo vroeg mogelijk in het beleidsvoorbereidend proces werden 

uitgevoerd (het totaal aantal uitgevoerde impactanalyses)  

                                                             
12

 Het K.B. betreffende de cellen duurzame ontwikkeling voorziet dat indien er verplichte elementen van het jaaractieplan in de 

bestuursovereenkomst en in het beheersplan van de FOD zijn opgenomen, er geen plan moet worden opgesteld. 
13

 http://www.simplification.be/fr/content/analyse-d-impact 
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5. Aantal deelnames van vertegenwoordigers van de FOD aan vergaderingen van de 

Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling en haar werkgroepen. ( aantal deelnames 

aan de plenaires van de ICDO + aantal werkgroepen ICDO + aantal verschillende vertegenwoordigers 

/experts) 

 

Op operationeel niveau zal de FOD (via de cel duurzame ontwikkeling): 

1. Instaan voor de opvolging en de uitvoering van het beleid rond de voorbeeldfunctie van de federale 

overheidsdiensten, via de integratie van duurzame ontwikkeling in de dagelijkse werking van de 

FOD. Dit wordt bewerkstelligd door onder meer:  
 

• het intern milieubeheer (behoud van de EMAS certificatie, ...),  

• de duurzame mobiliteit van het personeel (reglementaire conformiteit, mobiliteitsplan, …),  

• duurzame overheidsopdrachten (ecologische en sociale criteria, opvolging, rapportering,…),  

• de sensibilisering van het personeel voor duurzame ontwikkeling (news, info’s, DO-dag,….) 

 

Hierbij engageert de FOD zich tot volgende resultaatsverbintenissen: 

1. Behoud van het milieubeheerssysteem volgens de EMAS Verordening. (ja/neen)  

2. Vernieuwing van de Certificering van het EMAS-beheerssysteem. (ja/neen)  

3. Rapportering over de uitvoering van de omzendbrief duurzame overheidsopdrachten 

volgens een procedure die is opgezet door FIDO/ICDO 

4. Lijst van sensibiliseringsacties rond duurzame ontwikkeling tegenover het personeel. 

 
2. Tegen het einde van deze bestuursovereenkomst 2016-2018, de fundamenten hebben gelegd voor 

een operationeel beheerssysteem dat is uitgebouwd volgens de richtlijnen van de internationale 

norm met betrekking tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid (ISO 26000)
14

 
15

 en dat er op 

gericht is de bijdrage van de organisatie tot duurzame ontwikkeling te maximaliseren. Zodra het 

systeem op poten staat zal de FOD om de twee jaar rapporteren over haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, op basis van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI)
1617

. 
 

• Ontwikkeling en opzetten van een beheerssysteem overeenkomstig de norm ISO 26000 met 

het oog op een certificering; 

• Ontwikkeling van een actieplan gebaseerd op de in het kader van het beheerssysteem 

uitgevoerde analyses  

• Opzetten van een opvolgingssysteem van het actieplan  

• Opzetten van een regelmatige en kwalitatieve dialoog met zijn stakeholders over de werking 

en over het beleid inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ; 

• Tweejaarlijkse publicatie van het GRI-rapport zodra het systeem op poten staat 
 

                                                             
14

 http://fido.belgium.be/nl/inhoud/pilootproject-iso-26000 
15

 http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm   
16

 http://fido.belgium.be/nl/inhoud/pilootproject-duurzaamheidsverslaggeving-gri  
17

 https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx 
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Hierbij engageert de FOD zich tot volgende resultaatsverbintenissen: 

• Het bestaan van een beheerssysteem gebaseerd op ISO 26000 tegen eind 2018 (ex. IQNet 

SR 10, MVO-prestatieschaal en andere) (ja/neen) 

• Het bestaan van een actieplan ISO 26000 tegen eind 2018 (ja/neen) 

• Voortgangsrapport over de integratie van de ISO 26000 richtlijnen in het operationeel 

beheerssysteem van de FOD (ja/neen) 

• Invoeren van een proces voor de organisatie van een tweejaarlijkse dialoog met de 

stakeholders, gebaseerd op de AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) 

(ja/neen) 

• Communicatie over de wijze waarop de overheidsdienst de resultaten van de dialoog en de 

aanbevelingen van de stakeholders zal oppikken (ja/neen) 

• De tweejaarlijkse publicatie van het GRI-rapport (ja/neen) 
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Deel 6: Engagementen inzake rapportering en opvolging 

 

Elke lijn- en stafdienst staat nu voor de uitdaging om de bestuursovereenkomst en de bestuursplannen 

(en desgevallende de eraan gekoppelde BSC) als sturingsinstrument te gebruiken, en op die manier een 

geëigende beheerscyclus op te starten. Het is dank zij het goed gebruik van het bestuursplan dat de 

DG’s en Stafdiensten de meerwaarde zullen ontdekken, nl. het gericht en proactief sturen op ontvangen 

signalen. Het invoeren van een beheerscyclus op maat van elke DG en Stafdienst zal tenslotte ook 

bijdragen tot een verbeterde dialoog in de DG’s en stafdiensten alsook tussen de verschillende niveaus 

en resulteert uiteindelijk in een transparantere besluitvorming. 

 

De beheerscyclus kan worden gedefinieerd als “een proces dat de organisatie in staat moet stellen 

d.m.v. het goed gebruik van beschikbare beheersinstrumenten en het maken van afspraken hieromtrent 

haar doelstellingen maximaal en op een performante manier te realiseren.” Dit proces en dus ook de 

beheerscyclus speelt zich af op verschillende niveaus binnen een organisatie en kan dus per niveau 

worden uitgewerkt. In tegenstelling tot de strategische planning, waar meestal een beperkt aantal 

topmanagers aan deelnemen, is de hele organisatie betrokken bij het beheerscontroleproces. 

 

In concreto betekent dit dat er binnen de FOD VVVL een beheerscyclus FOD VVVL kan worden 

onderscheiden naast een beheerscyclus per DG of Stafdienst. Het spreekt voor zich dat de verschillende 

beheerscycli op elkaar afgestemd moeten worden en één geheel vormen. 

 

Op het niveau van de DG’s/Stafdiensten zal er gewerkt worden met een [uniform] opvolgingsinstrument 

waarin de operationele doelstellingen zijn opgenomen, inclusief de acties gepland in de tijd alsook de 

eventuele indicatoren (KPI’s). Dit document wordt periodiek aangevuld met de actuele stand van zaken 

en mogelijke oorzaken alsook acties op eventuele rode signalen worden in het opvolgingsinstrument 

geïntegreerd.  

 

Op het niveau van het Directiecomité (trimestriële evaluatievergadering in april, juli, oktober en januari) 

zal er met een strategische Balanced Score Card als opvolgingsinstrument gewerkt worden. De 

voorbereiding van dit instrument zal gebeuren door het team Organisatiebeheersing. 

 

De opvolging zal gebeuren volgens het principe van ‘management by exception’: zolang de operationele 

resultaten binnen vooraf bepaalde normen blijven, dienen deze niet besproken te worden. Het hoger 

management springt enkel 'bij uitzondering' in, als er uitzonderlijk dringende problemen of uitzonderlijk 

goede punten zijn. 

 

De opvolgingsinstrumenten zullen zo eenvoudig mogelijk worden gehouden teneinde de administratieve 

last van de betrokkenen tot het minimum te herleiden.  
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De FOD VVVL verbindt zich ertoe om elke zes maanden (in augustus en februari) een duidelijk verslag 

over de realisatie van de doelstellingen te bezorgen aan de bevoegde Minister.  

 

Agenda: 

Evaluatievergadering 1
e
 trimester ten laatste op 30 april 

Evaluatievergadering 2
e
 trimester ten laatste op 30 juli 

Verslag aan Kabinet 1
e
 semester ten laatste op 31 augustus 

Evaluatievergadering 3
e
 trimester ten laatste op 31 oktober 

Evaluatievergadering 4
e
 trimester op 31 januari 

Verslag aan Kabinet 2
e
 semester ten laatste op 28 februari 
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Deel 7: Middelenschema: financiële engagementen 

 

k€ vastleggingskredieten vereffeningskredieten 

Staatsbegroting18 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

TOTAAL           136.602         133.359         131.005         136.799         133.552         131.191   

PERSONEEL             49.984           48.696           47.757           49.988           48.700           47.760   

WERKING             30.723           29.686           29.104           30.960           29.899           29.313   

INVESTERING              1.784            1.648            1.658            1.802            1.685            1.694   

OPDRACHT             54.111           53.329           52.486           54.049           53.268           52.424   

 

k€ vastleggingskredieten Vereffeningskredieten 

Staatsbegroting 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

DVZ       1.607         1.578         1.548         1.610         1.582         1.552   

WERKING       1.232         1.208         1.182         1.235         1.212         1.186   

OPDRACHT         375           370           366           375           370           366   

P&O       3.654         3.564         3.425         3.664         3.574         3.434   

WERKING       3.399         3.314         3.180         3.408         3.323         3.188   

INVESTERING         255           250           245           256           251           246   

PERSONEEL      49.984        48.696        47.757        49.988        48.700        47.760   

PERSONEEL      49.984        48.696        47.757        49.988        48.700        47.760   

ICT      10.001         9.312         9.126        10.077         9.386         9.198   

WERKING       9.391         8.714         8.540         9.466         8.787         8.611   

INVESTERING         610           598           586           611           599           587   

B&B          84            82            81            84            82            81   

WERKING          80            78            77            80            78            77   

OPDRACHT           4             4             4             4             4             4   

SOC       3.914         3.836         3.760         3.914         3.836         3.759   

OPDRACHT       3.914         3.836         3.760         3.914         3.836         3.759   

DGGS      38.525        38.040        37.480        38.487        38.002        37.443   

WERKING 

 

8.364         8.199         8.031         8.363         8.198         8.030   

INVESTERING         293           287           281           293           287           281   

OPDRACHT      29.868        29.554        29.168        29.831        29.517        29.132   

MEDEX      14.652        14.358        14.071        14.656        14.362        14.075   

WERKING 

 

3.023         2.962         2.903         3.027         2.966         2.907   

OPDRACHT      11.629        11.396        11.168        11.629        11.396        11.168   

                                                             
18

 Bron: Algemene Uitgavenbegroting 2016 ingediend bij de Belgische Kamer op 13/11/2015. 

De cijfers van de staatsbegroting zijn exclusief de dotaties aan het FAVV en het FAGG en het staatsbudget van het 

WIV en het CODA. 
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DG4       1.117         1.105         1.092         1.116         1.104         1.091   

WERKING         453           444           435           453           444           435   

OPDRACHT         664           661           657           663           660           656   

DG5       6.307         6.167         6.175         6.483         6.339         6.345   

WERKING       4.550         4.541         4.535         4.697         4.665         4.658   

INVESTERING         626           513           546           642           548           580   

OPDRACHT       1.131         1.113         1.094         1.144         1.126         1.107   

CO       3.898         3.819         3.744         3.873         3.795         3.719   

WERKING          40            39            38            40            39            38   

OPDRACHT       3.858         3.780         3.706         3.833         3.756         3.681   

FWO       2.664         2.611         2.559         2.652         2.599         2.547   

OPDRACHT       2.664         2.611         2.559         2.652         2.599         2.547   

HGR         195           191           187           195           191           187   

WERKING         191           187           183           191           187           183   

OPDRACHT           4             4             4             4             4             4   

Eindtotaal     136.602       133.359     131.005       136.799      133.552       131.191   

 

k€                                 vastleggingskrediet      vereffeningskrediet 

Fondsen toegevoegd 

aan begroting FAVV 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Grondstoffenfonds     8.710       8.700       8.710       8.710       8.700       8.710   

PERSONEEL     4.937       4.937       4.937       4.937       4.937       4.937   

WERKING       980         980         980         980         980         980   

INVESTERING        30          30          30          30          30          30   

OPDRACHT     2.763       2.753       2.763       2.763       2.753       2.763   

Plantenfonds        57          57          57          57          57          57   

PERSONEEL        51          51          51          51          51          51   

WERKING         3           3           3           3           3           3   

OPDRACHT         3           3           3           3           3           3   

Sanitair fonds    15.765      15.765      15.765      15.765      15.765      15.765   

PERSONEEL       146         146         146         146         146         146   

WERKING       198         198         198         198         198         198   

OPDRACHT    15.421      15.421      15.421      15.421      15.421      15.421   

TOTAAL   24.532     24.522     24.532     24.532     24.522     24.532   

 

De projecties voor de volgende jaren zullen het onderwerp uitmaken van in de toekomst genomen 

budgettaire beslissingen.  
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Deel 8: Verbintenissen van de ondertekende partijen 
 

 

Opgemaakt te Brussel op 30 november 2015 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Afkortingen 

Afkorting   

AED Automatic external defibrillators 

AFCN Agence Fédérale de Controle Nucléaire 

AFMPS Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 

AFSCA Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire 

ALS Amyotrofische Laterale Sclerose 

Ambureg Ambulante registratie 

AMCRA Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals 

AMI Assurance maladie-invalidité 

AMU Aide médicale urgente 

AR arrêté royal 

B&Bc  Stafdienst Budget en Beheerscontrole 

BAPCOM Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee 

BELMIP Belgian Medical Imaging Platform 

BelPEP Belgian Psychotropics Expert Platform 

BelRAI Belgian Resident Assessment Instrument 

BELSPO Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid 

BeQuinT Belgian Quality in Transfusion 

B-FAST  Belgium First Aid and Support Team 

BFM Budget Financiële Middelen van de ziekenhuizen 

BICC Business Intelligence Competency Center 

Biza FOD Binnenlandse Zaken 

BMF Budget des Moyens Financiers des hôpitaux 

BOP Bandagisten, orthopedisten en prothesisten 

BSC Balanced Scorecard 

C/R Communautés/Régions 

CAF Gemeenschappelijk evaluatiekader / Cadre d'évaluation commun 

CCIM Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid 

CCPIE Comité de coordination de la politique internationale de l'environnement  

CEBAM Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine / Centre belge pour l'Evidence-Based 

Medicine 

CEMA Centre d'expertise de médecine aéronautique 

CERVA Centre d'Etudes et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques 

CGCCR  Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering / Centre Gouvernemental de 

Coordination et de Crise 

CIM Conférence interministérielle 

CIPV Convention internationale pour la protection des végétaux 
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Afkorting   

CITES Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en 

plantensoorten / Convention sur le commerce international des espèces de faune et de 

flore sauvages menacées d'extinction 

CLP Indeling, Etikettering en Verpakking van stoffen en mengsels / Classification, 

labelisation et Emballage de produits chimiques 

CM Circulaire ministérielle 

CNC Commission Nationale Climat 

CNEH Conseil national des établissements hospitaliers 

COBRHA Common Base Registry for HealthCare Actor 

CODA Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie 

COMEOS Federatie van de handel en diensten in België 

COPHS Chief Officers of Plant Health Services 

CPI  Crisis Performance Improvement 

CR Croix-Rouge 

CSS Conseil Supérieur de la Santé 

CVO Chief Veterinary Officer 

D2  Discipline 2 

DG Directoraat-generaal / Direction générale 

DG GS DG Gezondheidszorg / DG Soins de santé 

DG4 DG Dier, Plant en Voeding / DG Animaux, végétaux et alimentation 

DG5 DG Leefmilieu / DG Environnement 

DGH  Dringende Geneeskundige Hulpverlening 

DHM Données Hospitalières Minimales 

DMG Dringende Medische Hulp 

DRG Diagnosis related group 

DVZ Diensten van de Voorzitter 

e CAD Electronisch Kadaster 

EBP Evidence based practice 

ECLG Expertisecentrum voor Luchtvaartgeneeskunde 

EFSA European Food Safety Authority / Autorité européenne de sécurité des aliments 

EMAS Milieu en audit managementsysteem 

EMAS Système de Management Environnemental et d'Audit  

EPD Elektronisch patiëntendossier 

EPPO European and Mediterranen Plant Protection organization 

ETP équivalent temps plein 

EU Europese Unie 

Eusanh European Science Advisory Network for health 

FAGG federaal agentschap geneesmiddelen en gezondheidsproducten 

FANC Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 

FAO Food and Agriculture Organization  

FAVV Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen 
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Afkorting   

FIDO Federale Instituut voor Duurzame Ontwikkeling 

Finhosta Financiële statistieken 

FLEGT Wetshandhaving, bestuur en handel in de bosbouw / Applications des réglementations 

forestières, Gouvernance et Echanges commerciaux 

FOD VVVL Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu 

FPVG Federaal Plan voor Voeding en Gezondheid 

FVO Food and Veterinary Office - EU DG Sanco 

FWA Fédération Wallonne de l’Agriculture 

G/G Gemeenschappen/Gewesten 

GGO genetisch gewijzigde organismen 

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 

GICLG Gemengde Interministeriële Conferentie Leefmilieu- Gezondheid 

GUM Groupe d'urgence mobile 

HGR Hoge Gezondheidsraad 

HRS Health Research System 

IANUA Uniek loket 

ICB Interculturele bemiddeling 

ICD-10 10th revision of the International Classification of Diseases  

ICT Informatie en Communicatie Technologie 

IFDD Insitut Fédéral pour le Développement Durable 

IKW Interkabinetten werkgroep 

IMC Interministeriële conferentie 

INAMI Institut national d'assurance maladie - invalidité 

IPP International Phytosanitary Portal 

IPPC International Plant Protection Convention 

ISP Institut Scientifique de Santé Publique 

KB Koninklijk besluit 

KCE Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg / Centre Fédéral d'expertise en Soins 

de santé 

KPI  Key Performance Indicator 

LNP Loi Normes de produits 

MAAN Mesures d'atténuation appropriées au niveau national 

MAVIM Methodische Aanpak voor Informatie Management (processen) / Approche 

méthodique pour la gestion de l'information (processus) 

MEDEX Bestuur van de medische expertise / Administration de l'expertise médicale 

MIP  Medisch Interventie Plan 

MO Management Office 

MO  Ministeriële omzendbrief 

MPG Minimale Psychiatrische Gegevens 
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Afkorting   

MRS Maison de Repos et de Soins 

MS Multiple sclerose 

MSP Maison de Soins Psychiatriques 

MSPO Management Support Program Office 

MUG Mobiele Urgentie Groep 

Mugreg Mobiele Urgentie Groep Registratie 

MZG Minimale Ziekenhuisgegevens 

NAMAs Nationally Appropriate Mitigation Actions 

NKC Nationale Klimaat-commissie 

NMR Nuclear magnetic resonance 

NRG Nursing Related Groups / Verpleegkundig zorgprofiel 

NRZV Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen  

NU Nations Unies 

NWOW-CP  New World of Working- Collaborative Platform 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques  

OEPP Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la protection des plantes 

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

OGM Organismes génétiquement modifiés 

OIE World Organisation for Animal Health 

OMC Organisation mondiale du Commerce 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

OS Objectifs stratégiques 

P&O  Stafdienst Personeel & Organisatie / Service d'encadrement Personnel et Organisation 

PFNS Plan Fédéral Nutrition Santé 

PHE Public Health Emergency 

PIC Verordening over voorafgaande geïnformeerde toestemming / Règlement sur le 

consentement préalable informé 

PIM Plan d'intervention médicale 

PIPS Plan d'intervention psychosocial 

PIT Paramedical Intervention Team 

Pitreg Paramedisch Interventie Team Registratie 

PMO Portfolio Office Management 

Podo Podologen 

POP Persistente Organische Verontreinigende Stoffen / Polluants organiques persistants 

POP Planned & Ongoing Projects 

PSIP  PsychoSociaal Interventie Plan 

PVH Psychiatrische verzorgingstehuizen 

RAE Rapport d'auto-évaluation 
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Afkorting   

REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen / Enregistrement, 

évaluation et autorisation des produits chimiques 

REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation 

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invalidatiteitsverzekering 

RK  Rode Kruis 

RPM Registres de Données psychiatriques minimales 

RVH Rust- en verzorgingstehuizen 

SCCS   Scientific Committee on Consumer Safety 

SCHER Scientific Committee on Health and Environmental Risks 

SCENIHR Scientific committee on Emerging and Newly Identified Health Risks 

SD Stafdiensten 

SD Strategische doelstellingen 

SDP Services du Président 

SE Services d'encadrement 

SEP Sclerose en plaques 

SLA Sclérose Latérale Amyotrophique 

SMART specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden / spécifique, 

mesurable, acceptable, réaliste et lié dans le temps 

SMUR services médicaux urgents 

SNOMED CT Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms 

SPF SPSCAE Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Env. 

SPOC Single Point of Contact 

SSM Soins de santé mentale 

SUMEHR Summarized Electronic Health Record 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats-analyse 

TIC Technologies de l'information et de la communication 

TLM Technologen medische beeldvorming en medisch laboratoriumtechnologen 

UE Union Européenne 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

Ureg Urgentie Registratie 

VG Volksgezondheid 

VGV Vrouwelijke Genitale Verminkingen  

VN  Verenigde Naties 

VTE Voltijdequivalenten 

WGO Wereldgezondheidsorganisatie 

WIV Wetenschappelijke Instituut Volksgezondheid 

WPN Wet Productnormen 

WTO World Trade Organisation 

ZER  Zelfevaluatierapport 

ZIV Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
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Bijlage 2: Overzicht stakeholders19 

 

Beknopt overzicht van de stakeholders van DG Gezondheidzorg 

RIZIV, KCE, eHealth, WIV, Coda, FAGG, FAVV, FANC, FIDO, de 

andere FOD’s en Belspo 

Partners op federal niveau 

De Gemeenschappen en de Gewesten Partners op de andere 

beleidsniveaus 

De verschillende internationale instellingen, waaronder de 

Europese Commissie, de WGO, de OECD, de Raad van Europa en 

de VN 

Partners op internationaal niveau 

de ziekenhuizen en ziekenhuiskoepels, de organisaties van de 

verschillende gezondheidsprofessionelen (de 

beroepsorganisaties), de patiëntenorganisaties en de patiënt, de 

burger 

De klanten 

 

Overzicht van de stakeholders van DG Veiligheid van de Voedselketen, dieren en 

planten 

Andere lidstaten Partner 

Kabinet landbouw Autoriteit 

Kabinet volksgezondheid Autoriteit 

Kabinet leefmilieu Autoriteit 

EU Commissie - DG SANTE Partner 

EU Commissie - DG ENTERPRISES Partner 

Gewesten-landbouw Partner 

Gewesten-leefmilieu Partner 

Gemeenschappen Partner 

Raad van State  Autoriteit 

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) Partner 

DG5-Inspectie Partner 

Federaal Agenschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) Partner 

PW-ICLB Partner 

European Food Safety Authority (EFSA) Partner 

Eurostat Partner 

Food and Veterinary Office (FVO) Autoriteit 

Hoge Gezondheidsraad (HGR) Partner 

Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) Partner 

                                                             
19

 Opgelet: niet exhaustive lijst, gebaseerd op de best beschikbare actuele kennis.  
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Overzicht van de stakeholders van DG Veiligheid van de Voedselketen, dieren en 

planten 

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA-CERVA) Partner 

Codex Alimentarius Partner 

SPS akkoord (WHO) Partner 

World Organisation for Animal Health (OMSA, vroeger OIE) Partner 

European and Mediterranen Plant Protection organization (EPPO) Partner 

International Plant Protection Convention (IPPC) Partner 

Chief Officers of Plant Health Services (COPHS) Partner 

Gemeenten Partner 

Politiediensten Partner 

Justitie Partner 

Boerenbond Burger/klant 

Algemeen Boerensyndicaat Burger/klant 

Fédération Wallonne de l'Agriculture Burger/klant 

Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten (BEMEFA) Burger/klant 

Vlaamse Dierenartsen Vereniging (VDV) Burger/klant 

IVDB (Dierenartsenbelangen) Burger/klant 

Union Professionnelle Vétérinaire (UPV) Burger/klant 

Orde van dierenartsen Burger/klant 

Centre de Recherche Agronomique (CRA)  Burger/klant 

Federatie Voedingsindustrie (FEVIA) Burger/klant 

Belgian Federation for Food supplements, dietary and organic products (NAREDI) Burger/klant 

Belgische federatie voor de handel en diensten (COMEOS vzw) Burger/klant 

ESSENSCIA Burger/klant 

Testaankoop Burger/klant 

Adviesraad voedingsbeleid Burger/klant 

Raden begrotingsfondsen en zijn vertegenwoordigers  Burger/klant 

Werkgroepen Sanitair fonds dieren Burger/klant 

Andere werkgroepen  Burger/klant 

Werkgroep Fonds aardappelen  Burger/klant 

Personeel DG4 Personeel 

Conseil de l'Europe Partner 

IVP-COATING (industrie van verven, etc) Burger/klant 

Belgian Association of the Consumer Health Care Industry (BACHI) Burger/klant 

Belgisch Verpakkingsinstituut (BVI) - L’Institut Belge de l’Emballage (IBE) Burger/klant 

AGORIA Burger/klant 

FEBELHOUT Burger/klant 

FEDERPLAST Burger/klant 
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Overzicht van de stakeholders van DG Veiligheid van de Voedselketen, dieren en 

planten 

FEBELGRA Burger/klant 

FETRA Burger/klant 

FEBEM Burger/klant 

Stafdienst Personeel & Organisatie Leverancier 

Stafdienst ICT Leverancier 

Stafdienst Budget & Beheerscontrole Leverancier 

Interne organisatie, Voorzitter, DG,… Leverancier 

Burgers blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen (omstaanders, omwonenden, 

werkers, consumenten) Burger/klant 

Burgers bezorgd om de effecten op het leefmiilieu en de volksgezondheid Burger/klant 

Groene NGO's Burger/klant 

Aanvragers van toelatingen voor het op de markt brengen van producten 

(gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen) Burger/klant 

Aanvragers van toelatingen voor het gebruik, de verkoop en de voorlichting van 

gewasbeschermingsmiddelen (fytolicentie) Burger/klant 

PHYTOFAR Burger/klant 

Belfertil Burger/klant 

Belform Burger/klant 

Belgische Potgrond Federatie (BPF) Burger/klant 

Ferab Burger/klant 

Belgische blenders Burger/klant 

European Federation of Food Banks (FEBA) Burger/klant 

Union des Grossistes en Engrais Chimiques (UNGREN) / Vereniging der 

Groothandelaars in Meststoffen (VEGROM) Burger/klant 

VLACO Partner 

La Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) Partner 

Bioforum Burger/klant 

Belgische beroepsvereniging van kwekers, instandhouders en mandatarissen van 

cultivars en handelaars-bereiders in zaaizaden (vzw) (Semzabel) Burger/klant 

Belgaqua Partner 

Antigifcentrum Partner 

Erkenningscomité gewasbeschermingsmiddelen Autoriteit 

Comité meststoffen Autoriteit 

Adviesraad reductieprogramma Autoriteit 

NAPAN Task Force Autoriteit 
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Overzicht van de stakeholders van DG Leefmilieu  

Minister en beleidscellen Autorité Fédéral 

Belgische parlementen Autorité Fédéral 

Institut fédéral pour le Développement durable (IFDD) Autorité Fédéral 

Commission interdépartementale pour le développement durable 

(CIDD) 

Autorité Fédéral 

Bureau Fédéral du Plan Autorité Fédéral 

Conseil fédéral pour le Développement durable (CFDD) Autorité Fédéral 

DGCD-DGOS (Directoraat-generaal OntwikkelingsSamenwerking) Autorité Fédéral 

SPP Politique scientifique: Autorité Fédéral 

      plate-forme biodiversité  Autorité Fédéral 

      Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRScNB) Autorité Fédéral 

      UGMM-BMM (Beheerseenheid van het Mathematisch Model van 

de Noordzee en het Schelde-estuarium) 

Autorité Fédéral 

      Point focal Intergovernmental Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services (IPBES) 

Autorité Fédéral 

SPF Mobilité – DG Marine Autorité Fédéral 

SPF Mobilité Autorité Fédéral 

Chancellerie, le SPF Affaires étrangères, y compris la DGCD, le SPF 

Mobilité, la DG Energie, le SPF Finances, la SNCB, la Régie des 

Bâtiments, l’IFDD, BTC, BIO, Ducroire, …  

Autorité Fédéral 

SPF Affaires Etrangères Autorité Fédéral 

SPP Intégration sociale Autorité Fédéral 

DG Energie du SPF Economie Autorité Fédéral 

SPF Economie Autorité Fédéral 

SPF Economie, Emploi/Travail Autorité Fédéral 

SPF Finances Autorité Fédéral 

Service des douanes du SPF Finances, avec la police et avec la justice  Autorité Fédéral 

Ministère de la Défense Nationale  Autorité Fédéral 

SPF Affaires Economiques Autorité Fédéral 

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) Autorité Fédéral 

Bureau Fédéral du Plan Autorité Fédéral 

Europese en internationale instanties (Europese Commissie / 

Europees Parlement / Raad van de Europese Unie / OESO / IEA / 

Verenigde Naties (UNFCCC, UNEP, IPCC, …) 

Autorité International 

Andere landen Autorité International 

Ambassades Autorité international 

Provinces (West-Vlaanderen)  Autorité Provincial 

Régions (INBO/VMM/LNE/ANB, …) Autorité Régional 
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Overzicht van de stakeholders van DG Leefmilieu  

fédérations d’ONG environnementales internationales (EEB)  Partenaire international 

Autres ONG internationales Partenaire international 

Fédérations d’ONG environnementales belges (BBL/IEW/IEB/BRAL)  Partenaire national 

Autres ONG belges Partenaire national 

Noord-Zuidbeweging en hun koepels (11.11.11, Oxfam, CNCD, ,…) Partenaire national 

Werkgeversorganisaties Partenaire national 

entreprises invitées au stakeholder’s dialogue du CCPIE Partenaire national 

Essenscia Partenaire national 

DETIC Partenaire national 

BioPLus Phytophar Partenaire national 

Agoria Partenaire national 

Fedustria Partenaire national 

Syndicats Partenaire national 

Adviesraden (FRDO, SERV, CWEDD, MiNa-Raad, Centrale Raad voor 

het Bedrijfsleven,…) 

Partenaire national 

Universiteiten, studiebureaus (Climact, VITO, …) en 

wetenschappelijke instellingen (KMI, …)  

Partenaire national 

De consumenten Burger/klant national 

De burger  Burger/klant national 

Onderwijsinstellingen (Universiteiten, Scholen / leerkrachten) Partenaire national 

Bedrijven  Partenaire / 

klant 

national / 

international 

Journalisten Partenaire national / 

international 

 

 

Overzicht van de stakeholders van Medex 

personeel Federale overheid  burger/klant 

personeel Gemeenschappen (Onderwijs,…) burger/klant 

personeel Gewesten burger/klant 

personeel lokale besturen burger/klant 

personeel politie burger/klant 

werkgevers/personeelsdienten Federale overheid burger/klant 

werkgevers/personeelsdienten Gemeenschappen (Onderwijs,…) burger/klant 

werkgevers/personeelsdienten Gewesten burger/klant 

werkgevers/personeelsdienten lokale besturen burger/klant 

werkgevers/personeelsdienten politie burger/klant 

schippers burger/klant 
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Overzicht van de stakeholders van Medex 

piloten burger/klant 

chauffeurs burger/klant 

militairen burger/klant 

oorlogsslachtoffers burger/klant 

slachtoffers opzettelijk geweld burger/klant 

FOD VVVL: P&O, ICT, B&Bc partners 

Fonds voor ArbeidsOngevallen (FAO) partners 

Fonds voor de BeroepsZiekten (FBZ) partners 

advocaten partners 

herverzekeraars partners 

externe artsen partners 

regie der gebouwen partners 

beheerraden gebouwen partners 

PensioenDienst voor de OverheidsSector (PDOS) partners 

FOD VVVL: Juridische dienst partners 

FOD VVVL: Dircom, voorzitter,  Autoriteiten 

Ministers: volksgezondheid, ambtenarenzaken, financien, begroting. Autoriteiten 

Autoriteit die personeesstatuut opsteld (FOD Personeel & Organisatie) Autoriteiten 

Minsiters: justitie, mobiliteit, pensioenen.  Autoriteiten 

FOD Binnenlandse Zaken Autoriteiten 

Rekenhof Autoriteiten 

Federale ombudsman Autoriteiten 

Europa (EC, EP) Autoriteiten 

Orde der geneesheren Autoriteiten 

e-Health partners 

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS) partners 

Commission de réforme des pensions 2020-2040 partners 

syndicats (Comité A, Police) partners 

SPF Justice partners 

Associations patriotiques partners 

Institut National des Invalides de Guerre (Institut des vétérans) (INIG) partners 

Service des victimes civiles de la guerre partners 

Ecoles de pilotage partners 

Autorités aéronautiques (belge et européenne) Autoriteiten 
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Overzicht van de stakeholders van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 

Ministre de la Santé publique Autoriteit 

Ministre de la Santé publique Burger/klant 

Ministre de l'environnement Burger/klant 

Ministres des entités fédérées (santé, environnement) Burger/klant 

Citoyens Burger/klant 

Institutions scientifiques de gestion et de contrôle du risque (ex: AFCN, AFSCA, 

AFMPS, etc.) 

Klant 

Institutions scientifiques d'analyse (ISP, KCE) et de gestion et de contrôle du risque 

(ex: AFSCA, AFMPS) 

Partner 

Autres organes d’avis fédéraux officiels (CCBB, CNEH, Plateformes fédérales de…, 

BAPCOC, CBIP, CEBAM, etc.) 

Burger/klant 

Coordinatrice HRS Partner 

Président SPF Autoriteit 

DG du SPF Santé publique (et si le projet est inter-DG, le président du SPF) ainsi que 

toutes les administrations dépendantes des Cabinets cités plus haut 

Burger/klant 

Professionnels et acteurs de la Santé au travers des projets d’initiative propre de 

notre réseau d’experts ou lors des appels à projets 

Burger/klant 

Professionnels de la Santé surtout au travers de leurs associations professionnelles et 

scientifiques (médecins spécialistes, médecin généralistes, infirmiers, etc.)  

Burger/klant 

Commission Européenne, agences et réseaux européens au travers des 

administrations belges (EFSA, EuSANH, EuPHA, Comités scientifiques EU – SCCS, 

SCENIHR, SCHER, etc.) ou lors d’Open Consultation d’experts du réseau sur draft 

d’avis par exemple  

Burger/klant 

Cabinet des ministres fédéraux et des entités fédérées (Energie, Développement 

durable, Mer du Nord) + éventuellement autres ministères en fonction des sujets 

traités (ex: Consommateurs, Agriculture, Affaires sociales, Politique scientifique, 

Pauvreté, Egalités des chances, Personnes handicapées, Défense, etc.) 

Burger/klant 

Parlementen Burger/klant 

Gestion de crise (RMG) SPF Partner / 

Burger/klant 

Administrations des entités fédérées Burger/klant 

Universités et Hautes écoles Burger/klant 

Hôpitaux et institutions de soins Burger/klant 

Réseau d'experts du CSS Personeel 

Secrétariat administratif du CSS Personeel 

Associations de consommateur Burger/klant 

Association de défense des patients 

 

Burger/klant 
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Overzicht van de stakeholders van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 

Secteurs privés impliqués par les avis du Conseil (ex: alimentation, compléments 

alimentaires, etc. - FEVIA, NAREDI ; médicaments, vaccins, produits chimiques, 

cosmétiques, etc. - ESSENTIA ; tabac et produits dérivés – CIMABEL ; Environnement, 

Energie – FEGE, technologies médicales ; UNAMEC)  

Burger/klant 

Abonnés aux news Burger/klant 

Groupes cibles spécifiques en fct de la teneur de l'avis Burger/klant 

Presse scientifique et spécialisée Burger/klant 

Presse grand public Burger/klant 

 

Overzicht van de stakeholders van de dienst Internationale Betrekkingen 

 COORDINATION NATIONALE   

Comité de concertation Partner 

Les conférences interministérielles Autoriteit 

La Conférence interministérielle de la santé publique (CISP) Autoriteit 

Les groupes de travail inter-cabinets dépendant de la CISP (GTI): en partie le GTI 

International  Partner 

La Conférence Interministérielle Mixte Environnement-Santé (CIMES). Partner 

COORMULTI, Coordination D.G.E. et groupe “traités mixtes” (SPF Affaires étrangères) Partner 

La Cellule nationale Environnement-Santé Burger/klant 

Cellule générale de Politique en matière de Drogues Partner 

 Commission économique interministérielle (CEI – IEC) Partner 

Centre gouvernemental de Coordination et de Crise (C.G.C.C.R.) Partner 

 Groupe de direction fédéral Santé – Environnement et Cellule permanente de 

coordination Santé - Environnement. Partner 

Coordination administrative - Dossiers horizontaux (CEI ) Partner 

Coordination administrative fédérale - Service Relations internationales Partner 

Coordination administrative fédérale avec les agences (AFMPS et AFSCA) Partner 

Coordination administrative fédérale avec les Instituts scientifiques (ISP, CERVA et 

CSS) Partner 

Coordination administrative fédérale - Inter-DG drogues Partner 

Coordination administrative fédérale - Inami  Partner 

Coordination RMG - RAG Autoriteit 

Vigilance sanitaire  Burger/klant 

Cabinets, régions et communautés  Autoriteit 

REPRÉSENTATION PERMANENTE AUPRÈS DE L’UNION EUROPÉENNE et EU   

Le Conseil Autoriteit 

Conseil informel Autoriteit 

Le Conseil Européen Autoriteit 

Le Conseil des ministres de l’Union européenne, Autoriteit 
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Overzicht van de stakeholders van de dienst Internationale Betrekkingen 

 REPRÉSENTATION PERMANENTE AUPRÈS DE L’UNION EUROPÉENNE et EU   

 Autres formations du Conseil pertinentes dans le contexte des compétences du SPF 

SPSCAE Autoriteit 

EPSCO: Conseil des ministres européens du travail, de la santé publique, des affaires 

sociales et de la protection du consommateur Autoriteit 

Groupe Pharma Partner 

Groupe Santé au Senior Level  Partner 

Le Comité des Représentants permanents (COREPER) Partner 

La Commission Partner 

les comités consultatifs Partner 

Groupes de travail du Conseil – « Filière verticale » Partner 

Groupe santé (Consilium) – Public Health Working Party (PHWP) Partner 

Comité de protection sociale (CPS) – Social Protection Committee (SPC) Partner 

Groupes de travail du Conseil – « Filière horizontale » Partner 

Les « Amis de la Présidence » Partner 

Groupe Horizontal Drogue (HDG) – Horizontal Working Party on Drugs Partner 

Autres groupes de travail du Conseil Partner 

Commission européenne - DG SANTE ET SECURITE ALIMENTAIRE  Partner 

Comitologie Partner 

Groupes d’experts dépendant de la Commission Partner 

Le Public Health Program (2014-2020) Partner 

Agences de l’Union européenne Partner 

Joint Actions  Partner 

Chief medical Officers meeting (CMO) Partner 

Council of Chief Dental Officers (CDO) Partner 

Chief nursing officers (CNO) Partner 

EU’s National Drug Coordinators (NDC) Partner 

Forum Gastein Partner 

European Environment and Health Committee (EEHC) Autoriteit 

Directives européennes  Autoriteit 

HSC Autoriteit 

crossborder health treats  Autoriteit 

e health Partner 

Data protection Partner 

DIRECTIVES EUROPEENNES    

Europese Commissie Autoriteit 

Europese Hof van Justitie Autoriteit 

Buitenlandse Zaken (coördinator BE voor omzetting) - DGE Partner 

Andere administraties Partner 



 
 

112 

  

Overzicht van de stakeholders van de dienst Internationale Betrekkingen 

 DIRECTIVES EUROPEENNES   

Experten DG's Partner 

Permanente vertegenwoordiging Partner 

Voorzitter van het Directiecomité Autoriteit 

Kabinetten ministers Autoriteit 

Ministerraad Autoriteit 

ECDC (MB, External Evaluation, AF)  Partner 

EFSA (Focal Point)  partner 

CONSEIL DE L EUROPE    

Comité directeur pour la Bioéthique (CDBI) autoriteit 

Groupe POMPIDOU partner 

Medicrime partner 

Torture partner 

NATIONS UNIES   

Le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID) Partner 

Le Programme commun des Nations Unies contre le VIH/SIDA (ONUSIDA -UNAIDS) Partner 

Le PNUE Partner 

UNDC Partner 

Violence  Partner 

UNESCO Partner 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (OMS)   

 L’Assemblée mondiale Partner 

Le Conseil exécutif Partner 

Le Comité régional (Assemblée régionale de la santé) Partner 

Bureau Régional (Comité permanent du Comité régional) Partner 

Violence Prevention Alliance (VPA) Partner 

Centres collaborateurs de l’O.M.S. / les bureaux décentralisés Partner 

La « Tobacco Free Initiative » (T.F.I.) Partner 

La Convention « FCTC » Partner 

Le Règlement sanitaire international (R.S.I. / I.H.R.) Autoriteit 

En matière de nutrition et de lutte contre la surcharge pondérale Partner 

En matière de lutte contre l’alcool Partner 

WHO Health for All – Aspect statistiques Partner 

Expert Committee on biological standardisation Partner 

Country Cooperation Strategy Partner 

RSI Autoriteit 

ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (OCDE)   

Comité Santé de l’OCDE Partner 

OTAN Partner 
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ACCORD BILIATERAUX (Benelux, Chine, RDC, Bresil, etc) Autoriteit 

CONFERENCES ET FORA  Partner 

 

Overzicht van de stakeholders van de cel Crisisbeheer 

Gemeenten (veiligheidscellen)  

Provinciale diensten Noodplanning  

Defensie: Medische Component (NOH, VET)  

FOD Economie   

FOD Binnenlandse Zaken: KCCE BiZa, CGCCR, ADCV  

Universitaire ziekenhuizen, Tropisch Instituut  

Universiteiten, Vlaamse Universiteiten en Hoge Scholen Raad (VLUHR)  

SCK Mol   

FANC  

FAVV  

Rode Kruis  

NV Astrid  

E-doceo  

Assistentia / MUTAS  

BAC (Brussels Airport Company)  

BRC  

ERC  

UN OCHA: UNDAC/ INSARAG)  

Europese Raad / ERCC / PROCIV/ EMM WG  

WHO FMT  

Interne stakeholders: DGGS, IBRI, Communicatie, WIV, DG Leefmilieu, Dienst Marine 

Milieu, FAGG  

 

 

  

 

 

 

 

 


