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Lijst met afkortingen 

 
 
BVR Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 tot 

uitvoering van het decreet van 26 juni 1991 houdende 
erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk 
opbouwwerk (versie geldend vóór 1 januari 2004) 

CAO Collectieve arbeidsovereenkomst 
Decreet Decreet van 26 juni 1991 betreffende de erkenning en 

subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk 

Kwaliteitsdecreet Decreet van 29 april 1997 inzake de kwaliteit van de 
welzijnsvoorzieningen 

Omzendbrief Ministeriële omzendbrief van 19 november 2001 be-
treffende de meerjarenplanning voor het maatschap-
pelijk opbouwwerk, de integratiecentra en het auto-
noom algemeen welzijnswerk 

RISO Regionaal instituut voor samenlevingsopbouw 
VIBOSO Vlaams instituut ter bevordering en ondersteuning van 

de samenlevingsopbouw 
Wijzigingsbesluit Besluit van 20 februari 2004 tot wijziging van het be-

sluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 
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Bestuurlijke boodschap 

 
Het Rekenhof heeft de subsidiëring van het maatschappelijk opbouw-
werk onderzocht. Het evalueerde de uitvoering van het decreet op het 
maatschappelijk opbouwwerk, onderzocht de rechtmatigheid van de 
toegekende subsidies en ging na in hoeverre de organisatie van de ad-
ministratie beantwoordt aan de normen voor een effectief intern contro-
lesysteem. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat de regelgeving op een aantal punten ondui-
delijk is of leemten vertoont. Zo bestaan geen objectieve criteria om de 
subsidiabele personeelsformatie te bepalen, zodat in de praktijk de his-
torisch gegroeide werking en personeelsbezetting is bekrachtigd. De 
meerjaren- en jaarplannen en de inhoudelijke en financiële jaarversla-
gen die de voorzieningen indienen, zijn soms weinig kwalitatief en wor-
den door de administratie onvoldoende gecontroleerd, wat een opvol-
ging van het doelbereik bemoeilijkt. Zeker in het nieuwe systeem van 
enveloppenfinanciering houdt een dergelijke handelswijze risico’s op 
misbruiken in.  
 
Het Rekenhof dringt erop aan dat de administratie de inhoud en de uit-
voering van de meerjaren- en jaarplannen grondiger inspecteert. De 
controleaccenten dienen te verschuiven naar financiële controle en eva-
luatie van de bereikte resultaten.  
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Samenvatting 

 
Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd naar de subsidiëring van 
de voorzieningen erkend in het kader van het decreet maatschappelijk 
opbouwwerk door de afdeling Welzijnszorg van de administratie Gezin 
en Maatschappelijk Welzijn, departement Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Aangezien 
het onderzoek plaatsvond voor de hervorming in het kader van beter 
bestuurlijk beleid hanteert dit verslag nog de oude benamingen van de 
departementen en administraties.  
 
De doelstelling van het onderzoek over de subsidiestroom maatschap-
pelijk opbouwwerk bestond erin een globaal inzicht te verwerven in de 
rechtmatigheid van de verstrekte subsidies en een algemene uitspraak 
te doen over het al dan niet aanwezig zijn van structurele tekortkomin-
gen in het beheer van de subsidies. Het Rekenhof is bijgevolg niet al-
leen nagegaan of de subsidies werden verstrekt in overeenstemming 
met de decreten en uitvoeringsbesluiten die erop van toepassing zijn, 
maar ook of de overheid op het vlak van regelgeving en van administra-
tieve organisatie afdoende voorwaarden heeft gecreëerd voor een 
rechtmatige verstrekking. 
 
Evaluatie van de regelgeving 
 
In toepassing van het decreet maatschappelijk opbouwwerk diende de 
Vlaamse Regering een aantal erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden 
uit te werken. Zij heeft enkele decretale bepalingen echter niet correct 
uitgevoerd.  
 
Andere uitvoeringsmaatregelen zijn in strijd met de beginselen van be-
hoorlijke regelgeving. Zo is vrijwel alle reglementering met terugwerken-
de kracht ingevoerd. Bovendien is de erkenningsprocedure grotendeels 
vastgelegd in een ministeriële omzendbrief, hoewel de minister daartoe 
niet gemachtigd is door het BVR. De omzendbrief bevat bepalingen die 
het niveau van bijkomstige en aanvullende detailmaatregelen overstij-
gen. De bekendmakingsvereiste voor besluiten met een algemene 
draagwijdte is niet altijd nageleefd.  
 
De regelgeving is op sommige punten onduidelijk en vertoont leemten. 
Zo zijn er geen criteria om erkenningsaanvragen en meerjarenplannen 
te evalueren. De erkenning van de voorzieningen geldt voor onbepaalde 
duur, terwijl ze steunt op een meerjarenplan dat voor zes jaar geldig is. 
Het BVR voorziet niet in de actualisering en bijsturing van het meerja-
renplan, zoals aangekondigd in het erkenningsbesluit, en sommige be-
palingen over de inhoud van dat plan zijn tegenstrijdig. Noch het de-
creet, noch het uitvoeringsbesluit leggen objectieve criteria vast voor het 
bepalen van de subsidiabele personeelsformatie, waardoor die in de 
praktijk steunt op de historisch gegroeide werking en personeelsbezet-
ting. Het meerjarenplan is overeenkomstig het BVR gebaseerd op de 
nodig geachte personeelsformatie en niet op het beschikbare personeel, 
wat de realiteitswaarde van het plan aantast. De reglementering voorziet 
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niet in sancties als de voorzieningen een aantal verplichtingen niet nale-
ven. 
 
De reglementering bepaalt dat de voorzieningen voor het eerste jaar van 
een meerjarenplan enkel de begroting met postgewijze toelichting moe-
ten indienen. Bijgevolg ontbreken in de meerjarenplannen 2003-2008 
voor 2003 essentiële gegevens, zoals het jaarplan met concrete projec-
ten en een overzicht van de personeelsleden met de taakverdeling en 
tijdsbesteding. De administratie heeft daardoor in de praktijk pas post 
factum, bij de voorlegging van het jaarverslag, kennis gekregen van de 
projecten voor dat werkingsjaar.  
 
Rechtmatigheid van de erkenning en subsidiëring 
 
Sommige adviezen van de administratie bevatten ernstige kritiek op de 
meerjarenplannen. Toch wordt telkens een voornemen tot erkenning 
geformuleerd.  
 
Hoewel de erkenning afhangt van een goedgekeurd meerjarenplan, pas-
ten twee voorzieningen het lopende meerjarenplan aan, zonder dat de 
minister het gewijzigde plan goedkeurde. Hoewel een aantal meerjaren-
plannen voor de periode 2003-2008 in strijd met de reglementering geen 
programma’s en projecten bevatten, zijn ze zonder meer goedgekeurd.  
 
De meerjarenplannen hebben betrekking op de totale werking van de 
organisaties, ook op de activiteiten gefinancierd via andere kanalen. 
Daardoor is de financiering van de voorzieningen en de aanwending van 
hun middelen niet transparant: het is niet duidelijk welke activiteiten de 
voorzieningen precies met de subsidie voor maatschappelijk opbouw-
werk zullen realiseren.  
 
De operationele doelstellingen en de effect- en prestatie-indicatoren in 
de meerjarenplannen zijn soms op een vage en niet meetbare wijze ge-
formuleerd, wat een opvolging van het doelbereik bemoeilijkt. De uit-
splitsing van kosten op het niveau van de operationele doelstellingen 
ontbreekt bij het merendeel van de organisaties, hoewel de regelgeving 
dat oplegt. 
 
Het Rekenhof stelde in sommige dossiers onrechtmatigheden vast inza-
ke de samenstelling van de subsidiabele personeelsformatie, de in 
aanmerking genomen anciënniteit en de berekening van de subsidie 
wetsverzekering. Verschillende voorzieningen hebben wijzigingen in de 
invulling van de personeelsformatie laattijdig gemeld, zonder dat de ad-
ministratie de subsidie heeft aangepast.  
 
Ter verantwoording van de werkingskosten leggen de voorzieningen 
doorgaans geen stavingsstukken voor. Op basis van de resultatenreke-
ning is niet steeds uit te maken wat ze precies als werkingskosten be-
schouwen en of de uitsplitsing per activiteitencentrum realistisch is. Bo-
vendien zijn een aantal financieel belangrijke rubrieken in sommige re-
keningen erg vaag. Het is niet uitgesloten dat ze de gesubsidieerde kos-
ten ook voor andere subsidies ter verantwoording inbrengen. In een 
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aantal dossiers blijken uit de jaarrekening minder werkingskosten dan 
gesubsidieerd. 
 
Wijzigingen in de begroting of in het jaarprogramma dienen de voorzie-
ningen onmiddellijk schriftelijk mee te delen. Als ze een project stopzet-
ten of de planning ervan grondig wijzigen, dienen ze dat te verantwoor-
den. Nochtans komt het voor dat ze de stopzetting van projecten pas in 
het jaarverslag melden. Soms voeren ze projecten uit waarin het jaar-
plan niet voorziet, zonder de administratie daarvan op de hoogte te 
brengen. 
 
De kwaliteit van de verslagen laat soms te wensen over. Het inhoudelijk 
jaarverslag is in veel gevallen erg summier over de beschrijving van de 
niet-decretale opdrachten tegenover de decretale. Financieel belangrijke 
rubrieken uit de afrekening zijn soms erg vaag omschreven. Aangezien 
de resultatenrekening vrijwel het enige stuk is dat de voorziening voor-
legt ter verantwoording van de werkingstoelage, kan deze handelswijze 
en het gebrek aan controle erop door de administratie leiden tot afwen-
ding van de subsidies. 
 
Administratieve organisatie en interne controle 
 
De erkenning en subsidiëring van de voorzieningen in de sector maat-
schappelijk opbouwwerk wordt behandeld door één ambtenaar van de 
afdeling Algemeen Welzijnsbeleid. Dat betekent dat er geen functie-
scheiding is, nochtans een essentieel element van een behoorlijke inter-
ne controle. Er zijn evenmin procedurebeschrijvingen en taakomschrij-
vingen, wat risico’s inhoudt bij langdurige afwezigheid van de betrokken 
ambtenaar. Een ander gevolg is dat niet alle aspecten van de erkenning 
en subsidiëring even grondig worden gecontroleerd. Bij de erkennings-
aanvraag controleert de administratie nauwgezet alle vormvereisten. Zij 
controleert echter niet systematisch of de organisatie op inhoudelijk vlak 
blijft voldoen aan de sectorale minimale kwaliteitseisen. Wat betreft de 
controle op de subsidievoorwaarden controleert de administratie door 
tijdsgebrek niet systematisch de overeenstemming tussen de jaarversla-
gen, jaar- en meerjarenplannen, ze gaat niet in op de wijzigingen van de 
plannen en reageert niet op het niet of laattijdig melden van wijzigingen 
in begroting of jaarprogramma. 
 
Inzake financiële verantwoording blijkt uit de opgevraagde dossiers dat 
de administratie de personeelskosten nauwkeurig berekent en contro-
leert. Voor de werkings- en huisvestingskosten is dat in mindere mate 
het geval. De controle op het financieel verslag is ontoereikend. 
 
Het risico op dubbele subsidiëring is reëel en de controle erop is ontoe-
reikend. De voorzieningen ontvangen immers nog middelen via andere 
kanalen. Meestal is niet duidelijk wat de verantwoordingsmodaliteiten 
zijn. Aangezien de meerjaren- en jaarplannen de decretale opdrachten 
niet precies vastleggen, is niet uit te sluiten dat de voorzieningen be-
paalde kosten zowel opgeven als verantwoording voor de subsidie van 
de Vlaamse Gemeenschap als voor andere toelagen.  
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Hoewel de reglementering expliciet voorziet in controle ter plaatse bij de 
voorzieningen, gebeurt de controle tot op heden enkel op stukken. 
 
Enveloppenfinanciering 
 
Op 1 januari 2004 ging de enveloppenfinanciering van start. Hoewel de 
subsidie voornamelijk steunt op de subsidiabele personeelsformatie, 
schrijft de reglementering niet expliciet voor dat de voorzieningen het 
personeel ook daadwerkelijk moeten aanwerven. De enveloppenfinan-
ciering laat een ruime reservevorming toe. Voor zover de percentages 
besteed aan personeelskosten worden gerespecteerd, hoeven de voor-
zieningen de subsidie dus niet aan te wenden of te verantwoorden voor 
dat werkingsjaar. Doordat in de planning de link tussen activiteiten en 
middelen vaak onduidelijk is, staat er geen reëel engagement tegenover 
de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap en vergroot het risico op 
misbruiken. 
 
De enveloppenfinanciering houdt in dat de administratie andere accen-
ten in haar controle zal moeten leggen. Essentieel is de controle van de 
meerjaren- en jaarplannen, het inhoudelijk en financieel jaarverslag, 
terwijl daar voorheen weinig of geen aandacht aan werd besteed.  
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1 Inleiding 

 
Het Rekenhof besliste op 9 februari 2004 drie belangrijke subsidiestro-
men te onderzoeken binnen het beleidsdomein welzijn, met name de 
subsidiestromen inzake maatschappelijk opbouwwerk, algemeen wel-
zijnswerk en thuiszorg. 
 
De drie onderzochte subsidiestromen hebben samen op jaarbasis een 
budgettaire impact van 503,3 miljoen EUR(1): 
 
Subsidiestroom maatschappelijk opbouwwerk 7.885.000 EUR
Subsidiestroom algemeen welzijnswerk 70.270.000 EUR
Subsidiestroom thuiszorg 425.149.000 EUR
Totaal 503.304.000 EUR

 
De doelstelling van het onderzoek over de subsidiestroom maatschap-
pelijk opbouwwerk bestond erin een globaal inzicht te verwerven in de 
rechtmatigheid van de verstrekte subsidies en een algemene uitspraak 
te doen over het al dan niet aanwezig zijn van structurele tekortkomin-
gen in het beheer van de subsidies. Het Rekenhof is bijgevolg niet al-
leen nagegaan of de subsidies werden verstrekt in overeenstemming 
met de decreten en uitvoeringsbesluiten die erop van toepassing zijn, 
maar ook of de overheid op het vlak van regelgeving en van administra-
tieve organisatie afdoende voorwaarden heeft gecreëerd voor een 
rechtmatige verstrekking. 
 
Gezien de globale invalshoek kan de doelstelling worden vertaald in de 
volgende onderzoeksvragen: 
• Biedt de regelgeving een degelijke en sluitende juridische omkade-

ring voor de subsidieverstrekking die de decreetgever nastreeft? 
• Is de subsidietoekenning en –uitkering in overeenstemming met de 

regelgeving? 
• Is de organisatie van de administratie dusdanig dat zij een grote ma-

te van rechtmatigheid bij de subsidieverstrekking garandeert? 
 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, heeft het Rekenhof de uit-
voeringsreglementering getoetst aan het decreet van 26 juni 1991 en 
aan de beginselen van behoorlijke regelgeving. Vervolgens heeft het de 
regelgeving inzake maatschappelijk opbouwwerk zelf als norm gehan-
teerd om de rechtmatigheid van de toegekende subsidies te beoordelen 
aan de hand van een steekproef van individuele erkennings- en subsi-
diedossiers. Ten slotte heeft het de organisatie van de administratie ge-
toetst aan de normen voor een effectief systeem van interne controle. 
De informatie daarover heeft het Rekenhof verkregen uit interviews met 
de administratie en vaststellingen in het kader van een dossiergebonden 
onderzoek. 
 
 
                                                 
1 Op basis van de initiële begroting 2006 van de Vlaamse Gemeenschap. 
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Het verslag bestaat uit vier delen. Eerst wordt de regelgeving geëvalu-
eerd. Het volgende deel heeft betrekking op de rechtmatigheid van de 
erkenning en subsidiëring van de voorzieningen en is gebaseerd op een 
individuele dossiercontrole. Daarbij wordt voor zover mogelijk de volgor-
de van de artikelen in het BVR gevolgd. Daarna behandelt het verslag 
de administratieve organisatie en de interne controle. Ten slotte maakt 
het Rekenhof een vergelijking tussen kostprijsfinanciering en envelop-
pensubsidiëring en gaat het in op de gevolgen voor de interne controle.  
 
Het Rekenhof heeft het onderzoek op 12 februari 2004 schriftelijk aan-
gekondigd bij de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke 
Kansen en bij de secretaris-generaal van het departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur. Het heeft zijn bevindingen op 8 november 
2005 aan de administratie bezorgd. Op 23 december 2005 heeft het 
Rekenhof het antwoord van de administratie ontvangen. Met brief van 
18 april werd het verslag aan de minister bezorgd, die heeft geantwoord 
op 6 juni 2006. 
 
Het Rekenhof heeft het onderzoek ter plaatse uitgevoerd in het Markies-
gebouw bij de afdeling Welzijnszorg, administratie Gezin en Maatschap-
pelijk Welzijn, departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Aangezien het onderzoek 
werd uitgevoerd voor de hervorming in het kader van beter bestuurlijk 
beleid hanteert dit verslag nog de oude benamingen van de departe-
menten en administraties. 
 

Stuk 37-G (2005-2006) – Nr. 1 10



Subsidiëring van maatschappelijk opbouwwerk - Rekenhof, juli 2006 11 

2 Juridisch kader en toepassing 

 
Het maatschappelijk opbouwwerk wil tot een duurzame oplossing komen 
van concrete problemen zoals die door mensen in hun woon- en 
leefomgeving worden ervaren en aangedragen. Om dat te realiseren 
wordt aan de probleemoplossing gewerkt in participatie met de doel-
groep. Het decreet van 26 juni 1991 gaf voor het eerst een reglementai-
re basis aan de subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk. Tot 
dan toe werd maatschappelijk opbouwwerk gesubsidieerd met faculta-
tieve toelagen. De criteria en voorwaarden voor de subsidies waren min 
of meer vastgelegd in omzendbrieven. Met het decreet wou de Vlaamse 
overheid een reglementair kader scheppen om organisaties en samen-
levingsopbouwprojecten te erkennen en te subsidiëren die opgezet wor-
den in bepaalde buurten of streken waar de bevolking of belangrijke 
bevolkingsgroepen minder welzijnskansen hebben tengevolge van ofwel 
de afwezigheid of het slecht functioneren van noodzakelijk geachte 
voorzieningen, ofwel tengevolge van een accumulatie van persoonlijke, 
sociale, maatschappelijke, culturele en economische belemmeringen(2). 
Het decreet is uitgevoerd door het BVR van 17 juli 2000.  
 
De sector bestond in de onderzochte periode uit het Vlaams instituut ter 
bevordering en ondersteuning van de samenlevingsopbouw (VIBOSO), 
acht regionale instituten voor samenlevingsopbouw (RISO's) en zes in-
stellingen (sinds 1 juli 2003 vijf) die samenwerken met het RISO in 
kwestie en een kleiner werkingsgebied hebben. Er is één RISO in elke 
provincie en daarnaast stedelijke RISO's in Antwerpen, Brussel en Gent.  
 
Het VIBOSO heeft de volgende decretale opdracht: 
• overleg organiseren en coördineren met en tussen de RISO's en hun 

besturen ondersteunen; 
• het maatschappelijk opbouwwerk inhoudelijk methodisch en organi-

satorisch ondersteunen via onderzoek, studie en begeleiding; 
• beroepskrachten, bestuursleden en vrijwilligers bijscholen en vor-

men; 
• documentatie aanleggen en publicaties verzorgen; 
• beleidsvoorbereidend onderzoek en studie uitvoeren; 
• in overleg treden met de Vlaamse Regering, beleidsverantwoordelij-

ken en andere organisaties; 
• internationale betrekkingen behartigen in het kader van het maat-

schappelijk opbouwwerk.  
 
De RISO’s dienen volgens het decreet: 
• een meerjarenplan op te stellen voor hun werkgebied; 

 
 
                                                 
2 Memorie van toelichting. 
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• in overleg met andere betrokken besturen en instellingen het beleid 
inzake maatschappelijk opbouwwerk te bevorderen; 

• opbouwwerkprojecten voor te bereiden en uit te voeren; 
• projecten te coördineren; 
• gemotiveerd advies uit te brengen over alle jaarplannen die vanuit 

hun werkingsgebied ingediend worden; 
• de bereikte projectresultaten te consolideren; 
• opbouwwerkprojecten inhoudelijk te ondersteunen; 
• opbouwwerkers methodisch te begeleiden.  
 
De instellingen hebben als taak samen te werken met het RISO dat voor 
hun werkgebied verantwoordelijk is, in het bijzonder bij het opstellen van 
het meerjarenplan en de programma's, de voorbereiding en uitvoering 
van opbouwwerkprojecten en de consolidatie van de bereikte projectre-
sultaten. 
 
Om erkend te worden, dient de voorziening een erkenningsdossier in 
met onder meer een meerjarenplan dat een beschrijving geeft van het 
werkgebied, de achterstellingen daarbinnen, de prioriteiten en de uit te 
voeren programma’s. Op basis daarvan kan de minister een erken-
ningsbesluit nemen dat de termijn, het werkingsgebied en de subsidia-
bele personeelsformatie vastlegt. De subsidiëring van personeelsleden 
houdt rekening met de functie, het diploma en de anciënniteit. Verder 
worden ook werkings- en huisvestingskosten gesubsidieerd.  
 
In principe kan iedere voorziening die minstens een jaar actief is in het 
maatschappelijk opbouwwerk een erkenningsdossier indienen. Voor de 
erkenningsronde 2003-2008 blijken echter alleen de vroeger al erkende 
voorzieningen een aanvraag te hebben ingediend, zodat in de praktijk 
enkel bestaande voorzieningen erkend werden.  
 
In 2003 bedroeg het totaal van de door de Vlaamse Gemeenschap er-
kende en gesubsidieerde formatieplaatsen 138,4 voltijdse equivalenten.  
 
Dit onderzoek heeft betrekking op erkennings- en subsidiedossiers die 
beslist werden in de periode 2001-2003, aangezien het Rekenhof de 
gegevens nodig had van volledig afgesloten dossiers. Het gaat dan ook 
uit van de in die periode geldende reglementering. De reglementering is 
met ingang van 1 januari 2004 echter op enkele belangrijke punten ge-
wijzigd: in plaats van de vroegere kostensubsidiëring krijgen de voorzie-
ningen nu een ‘envelop’ ter beschikking en kunnen zij binnen zekere 
perken een reserve aanleggen. De impact van bij dit onderzoek vastge-
stelde zwakke punten wordt in de mate van het mogelijke geëxtrapo-
leerd naar het nieuwe systeem van enveloppenfinanciering.  
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3 Evaluatie van de regelgeving 

 
Het Rekenhof heeft een inventaris gemaakt van alle bepalingen uit het 
decreet van 26 juni 1991 die aan de Vlaamse Regering uitvoeringsver-
plichtingen opleggen en heeft de link gelegd tussen de decretale bepa-
lingen en de uitvoeringsreglementering. Voorts heeft het de uitvoerings-
reglementering getoetst aan de beginselen van behoorlijke regelgeving. 
 

3.1 Naleving van de decretale uitvoeringsverplichtingen 

In toepassing van het decreet dient de Vlaamse Regering te bepalen 
aan welke voorwaarden de organisaties en hun activiteiten moeten vol-
doen om voor erkenning in aanmerking te komen(3). Zij moet onder 
meer bepalen hoe de regionale plannen tot stand komen. De term regi-
onale plannen komt als dusdanig niet voor in de uitvoeringsreglemente-
ring. Volgens de administratie moeten de meerjarenplannen van de 
RISO’s als regionale plannen worden beschouwd. Hoe die tot stand ko-
men, is evenwel niet bepaald door de Vlaamse Regering, zoals het de-
creet voorschrijft, maar in een ministeriële omzendbrief.  
 
Het decreet bepaalt dat de subsidiëring van organisaties voor maat-
schappelijk opbouwwerk bestaat uit een subsidie voor personeelskos-
ten, een jaarlijkse vaste basistoelage en een werkingstoelage(4). De 
regering dient te bepalen wat daaronder precies moet worden verstaan. 
Met betrekking tot de vaste basistoelage dient de regering onder meer 
rekening te houden met de huisvestingskosten. In toepassing van het 
BVR ontvangen de instituten, d.w.z. het VIBOSO en de RISO’s, inder-
daad een toelage voor loonkosten, werkingskosten en huisvestingskos-
ten(5). Instellingen worden op basis van het BVR echter niet gesubsidi-
eerd voor hun huisvestingskosten.  
 
Het decreet legt de Vlaamse Regering op te bepalen aan welke voor-
waarden de personeelsleden moeten voldoen om voor subsidiëring in 
aanmerking te komen(6). Sinds het wijzigingsbesluit van 20 februari 
2004 is aan die verplichting niet meer rechtstreeks voldaan. De admini-
stratie is van mening dat het decreet op een indirecte wijze is uitge-
voerd, aangezien het wijzigingsbesluit de voorzieningen oplegt minstens 
75% (70% voor het VIBOSO) van de subsidie aan loonkosten te beste-
den en hun verplicht het kwaliteitsdecreet en de CAO’s na te leven. De 
CAO van 24 september 2003 betreffende de baremaharmonisering voor 
de sector integratiecentra en maatschappelijk opbouwwerk verbindt di-
plomavoorwaarden aan de verschillende functies en barema’s, zodat het 
personeel dat de voorzieningen aanwerven aan bepaalde voorwaarden 
moet voldoen. 
 
 
                                                 
3  Artikel 3, §2, van het decreet. 
4  Artikel 5, §1 en artikel 5, §3, van het decreet. 
5  Artikel 19, van het BVR. 
6  Artikel 5, §2, van het decreet. 
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3.2 Naleving van de beginselen van behoorlijke regelgeving 

3.2.1 Retroactiviteit, bevoegdheid en bekendmaking 

Vrijwel alle regelgeving in de sector is retroactief ingevoerd en laattijdig 
gepubliceerd. Die werkwijze leidt tot praktische moeilijkheden en heeft 
tot gevolg dat de rechtsgrond voor bepaalde subsidies soms met terug-
werkende kracht verdwijnt. 
 
De erkenning van de voorzieningen wordt in belangrijke mate geregeld 
door de ministeriële omzendbrief van 19 november 2001. De omzend-
brief bevat bepalingen die het niveau van bijkomstige en aanvullende 
detailmaatregelen overstijgen. Bovendien is de minister niet door het 
BVR gemachtigd de erkenning te regelen of per omzendbrief criteria 
vast te leggen om de meerjarenplannen te evalueren. Aangezien de 
omzendbrief nieuwe regels toevoegt aan wat de uitvoeringsbesluiten 
bepalen over de erkenning van de voorzieningen, dient hij te worden 
gepubliceerd.  
 
Het ministerieel besluit van 13 juli 2001 tot uitvoering van het kwaliteits-
decreet legt de sectorale minimale kwaliteitseisen vast waaraan de 
voorzieningen moeten voldoen om erkend te worden. Het besluit heeft 
als dusdanig een algemene draagwijdte en moet worden bekendge-
maakt.  
 

3.2.2 Onduidelijkheden en leemten in de regelgeving 

De minister formuleert uiterlijk drie maanden na ontvangst van de er-
kenningsaanvraag een voornemen tot erkenning of weigering van de 
erkenning(7). Het voornemen tot erkenning wordt een definitieve erken-
ning tenzij de voorziening een bezwaarschrift indient(8). Aangezien het 
niet waarschijnlijk is dat een voorziening beroep aantekent tegen haar 
erkenning, rijst de vraag wat het nut is van die procedurestap. In het 
voornemen tot erkenning vraagt de administratie soms nog aanpassin-
gen of ontbrekende stukken. Dat heeft geen zin, want de voorziening zal 
hoe dan ook een definitieve erkenning krijgen. Als het ontbreken van die 
stukken leidt tot onontvankelijkheid(9) van de aanvraag, moet de admini-
stratie de aanvraag terugsturen(10). 
 
Een erkenning kan enkel worden verleend als er voldoende begrotings-
kredieten zijn(11). Er bestaan evenwel geen criteria om in geval van een 
 
 
                                                 
7  Artikel 7, §1, 2e lid, van het BVR. 
8  Artikel 8 en 9 van het BVR. 
9  Artikel 6, §1, van het BVR. 
10  Artikel 7, van het BVR. 
11  Artikel 5, 3°, van het BVR. 
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tekort aan kredieten te beslissen welke voorzieningen wel en welke niet 
erkend worden. Er zijn evenmin criteria om de meerjarenplannen te be-
oordelen. 
 
In toepassing van het BVR wordt de erkenning verleend voor onbepaal-
de duur op basis van het eerste erkenningsdossier(12). De definitieve 
beslissing tot erkenning omvat ook de goedkeuring van het meerjaren-
plan, dat echter slechts voor 6 jaar geldt(13). Het is niet duidelijk of en in 
welke mate de volgende meerjarenplannen nog een functie hebben voor 
de geldigheid van de erkenning. Het zou logischer zijn de duur van de 
erkenning te beperken tot 6 jaar, de looptijd van het meerjarenplan.  
 
Bovendien bepalen de erkenningsbesluiten van de erkenningsronde 
2003-2008 dat de voorzieningen tegen 1 juli 2005 het gedeelte 2006-
2008 van het meerjarenplan moesten actualiseren en bijsturen, rekening 
houdend met de maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen. Het 
zou de rechtszekerheid bevorderen mocht het BVR de actualiserings-
plicht vermelden. Zo wordt vermeden dat de voorzieningen pas in het 
erkenningsbesluit, dus na de goedkeuring van het meerjarenplan, ken-
nis nemen van de verplichte actualisering en bijsturing - die ingrijpend 
kan zijn, aangezien wordt uitgegaan van andere beleidsprioriteiten.  
 
Het BVR is inconsistent inzake de inhoud van het meerjarenplan. Het 
definieert enerzijds het meerjarenplan van de RISO's en de instellingen 
als een programma(14) dat een geheel van projecten en andere activitei-
ten toegespitst op een bepaalde problematiek bevat, met aanduiding 
van de doelgroepen en werkgebieden(15). Anderzijds bepaalt het dat de 
projecten jaarlijks worden gedefinieerd afhankelijk van het program-
ma(16). Het is dan ook onduidelijk of het meerjarenplan al dan niet pro-
jecten dient te bevatten. De administratie zelf gaat ervan uit dat pas in 
het jaarplan het meerjarenplan wordt geconcretiseerd in uitgewerkte 
doelstellingen, projecten en andere activiteiten. De vraag rijst wat een 
programma in het meerjarenplan dan concreet inhoudt. Bovendien is de 
omzendbrief van 19 november 2001 op sommige punten moeilijk vere-
nigbaar met het BVR. In de omzendbrief is namelijk sprake van strategi-
sche en operationele doelstellingen en niet van programma’s en projec-
ten. De relatie tussen de begrippen wordt niet geëxpliciteerd. Veel voor-
zieningen maken in hun meerjarenplan alleen nog melding van hun stra-
tegische en operationele doelstellingen en niet meer van programma’s 
en projecten.  
 
Het BVR bepaalt dat voor het eerste jaar van een meerjarenplan enkel 
de begroting met postgewijze toelichting moet worden ingediend(17). In 

 
 
                                                 
12  Artikel 9, §5, van het BVR. 
13  Artikel 1, 4°, van het BVR. 
14  Artikel 1, 5°, van het BVR. 
15  Artikel 1, 6°, van het BVR. 
16  Artikel 1, 8°, van het BVR. 
17  Artikel 13, laatste lid, van het BVR. 
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de meerjarenplannen 2003-2008 ontbreken voor 2003 dan ook essentië-
le gegevens, zoals het jaarplan met concrete projecten en een overzicht 
van de personeelsleden met de taakverdeling en tijdsbesteding. De ad-
ministratie heeft in de praktijk pas post factum, bij de voorlegging van 
het jaarverslag, kennis gekregen van de projecten voor dat werkingsjaar.  
 
In toepassing van het BVR bevat het meerjarenplan de personeelsfor-
matie die nodig wordt geacht om de voorgestelde werking uit te voe-
ren(18). Bijna alle voorzieningen hebben een personeelsuitbreiding ge-
vraagd, die telkens is geweigerd bij gebrek aan kredieten. Dat meerja-
renplannen steunen op een werking met de gewenste in plaats van de 
goedgekeurde personeelsformatie, doet vragen rijzen over de realiteits-
waarde ervan. Een aantal instellingen wijst er expliciet op dat de doel-
stellingen qua tijd of volume moeten worden aangepast als ze niet over 
het gevraagde personeelskader kunnen beschikken. Eén instituut ver-
wijst in zijn jaarverslag 2003 naar de geweigerde personeelsuitbreiding 
om te verklaren waarom het een deel van het meerjarenplan niet heeft 
uitgevoerd.  
 
In toepassing van de omzendbrief van 19 november 2001 dienen de 
meerjarenplannen een omgevingsanalyse te bevatten. De instructies 
daarover zijn echter vrij vaag geformuleerd en aangezien de omzend-
brief voor het opbouwwerk geen sectorspecifieke bijlage bevat, laten ze 
de voorzieningen veel ruimte. Afhankelijk van de invalshoek kunnen 
bijgevolg andere conclusies worden getrokken. 
 
Noch het decreet, noch het uitvoeringsbesluit leggen objectieve criteria 
vast voor het bepalen van de subsidiabele personeelsformatie. In de 
praktijk heeft de administratie de historisch gegroeide personeelsbezet-
ting bekrachtigd. De spreiding is wellicht niet altijd optimaal. Het gemid-
delde aantal decretaal gesubsidieerde opbouwwerkers voor provinciale 
RISO’s bedraagt 1 per 140.487 inwoners. Eén provinciaal RISO heeft er 
slechts 1 per 300.000, terwijl een ander er 1 per 65.685 heeft. Ook bij de 
stedelijke RISO’s zijn er verschillen: één stad beschikt over 1 gesubsidi-
eerde opbouwwerker per 24.085 inwoners, een andere over 1 per 
56.171, terwijl het gemiddelde 1 per 30.802 is. In 1997 zijn er vijf forma-
tieplaatsen bijgekomen. Die zijn toegewezen aan de RISO’s met het 
minste personeel per aantal inwoners om een zekere correctie door te 
voeren. Voordien was het onevenwicht nog groter. 
 
Het stellen van nadere voorwaarden aan de subsidietoekenning veron-
derstelt dat er controle is op de naleving ervan. Voor sommige inbreuken 
voorziet het BVR echter niet in een sanctie, zoals het laattijdig indienen 
van het subsidiedossier of het jaarverslag en het niet voorafgaandelijk 
meedelen van wijzigingen in de begroting en het jaarplan. Intussen 
voorziet artikel 13, §2, van het wijzigingsbesluit van 20 februari 2004 wel 
in niet-betaling van 5% van de subsidie-enveloppe bij laattijdige indie-
ning van het subsidiedossier of jaarverslag. 
 
 
 
                                                 
18  Artikel 6, 6°, van het BVR. 
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4 Rechtmatigheid van erkenning en subsidiëring 

 

4.1 Kader en methode 

Het Rekenhof heeft een steekproef van individuele erkennings- en sub-
sidiedossiers op hun rechtmatigheid onderzocht. De steekproef dekt in 
bedrag 58% van de toegekende steun voor maatschappelijk opbouw-
werk in de werkingsjaren 2001, 2002 en 2003. Elke geselecteerde voor-
ziening heeft het Rekenhof gecontroleerd en geëvalueerd aan de hand 
van een op de regelgeving gebaseerde vragenlijst.  
 
Om de regelmatigheid van de erkenning na te gaan, heeft het Rekenhof 
gecontroleerd of de voorziening voldeed aan de decretale en reglemen-
taire erkenningsvoorwaarden:  
• een oprichting als vzw; 
• een goedgekeurd meerjarenplan; 
• overeenstemming van de erkende subsidiabele personeelsformatie 

met de regelgeving. 
 
Belangrijke gecontroleerde items voor de subsidiëring betroffen: 
• de verantwoordingsstukken voor de personeelskosten: personeels-

dossier met arbeidsovereenkomst, diploma, attesten om de anciën-
niteit te staven, de lasten inzake sociale zekerheid, de verantwoor-
dingsstukken voor de subsidie van 2,5% voor de overige perso-
neelskosten, enz.; 

• de conformiteit van de anciënniteitsbepaling met de regelgeving; 
• de overeenstemming van de loonsubsidie met de reglementaire 

weddeschalen; 
• de overeenstemming van de personeelsformatie qua aantal en invul-

ling met de subsidiabele personeelsformatie; 
• de verantwoordingsstukken voor de werkingstoelage; 
• de verantwoordingsstukken voor de huisvestingssubsidie.  
 
Voorts ging het Rekenhof na of de inhoudelijke en financiële jaarversla-
gen voldeden aan de reglementaire bepalingen en hoe de uitbetaling 
van de subsidies verliep. Op basis daarvan kon het een horizontale eva-
luatie maken en een overzicht van structurele tekortkomingen en alge-
mene vaststellingen. 
 

4.2 Erkenning 

4.2.1 Voorwaarden en procedure 

Op het moment van hun definitieve erkenning voldeden alle organisaties 
aan de erkenningsvoorwaarden uit het decreet en het BVR. 
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Het voornemen tot erkenning steunt op een evaluatie door de admini-
stratie. Die adviezen bevatten soms fundamentele inhoudelijke kritiek op 
de meerjarenplannen(19). Toch wordt telkens een voornemen tot erken-
ning geformuleerd. De administratie antwoordt dat zij het erkennings-
dossier opsplitst in enerzijds de gegevens over de organisatie (aanwe-
zigheid statuten, correcte samenstelling raad van bestuur e.d.), die zij 
aan de wetgeving toetst, en anderzijds het meerjarenplan, dat zij inhou-
delijk beoordeelt. Zij stelt dat zij bij ernstige opmerkingen telkens heeft 
voorgesteld alleen te erkennen als de betrokken organisatie de nodige 
bijsturingen zou doorvoeren en dat die voorwaarde telkens is overge-
nomen in de brief van de minister over het voornemen tot erkenning. Dat 
is echter enkel zo voor de gegevens die te maken hebben met de orga-
nisatie. Die onderwerpt de administratie aan een eerder formele controle 
en de erkenning is afhankelijk van het voldoen aan de voorwaarden. 
Inhoudelijke tekortkomingen daarentegen worden hoogstens gesigna-
leerd in het advies en het voornemen tot erkenning. Zo is de opmerking 
dat het meerjarenplan niet gebaseerd is op de omgevingsanalyse geen 
reden om een bijsturing van het meerjarenplan te vragen. 
 
Om erkend te worden, dient de voorziening onder meer te beschikken 
over een goedgekeurd meerjarenplan en dat uit te voeren. Een RISO 
diende in de loop van het eerste werkjaar echter een aangepast meerja-
renplan in als gevolg van de stopgezette financiering door het Sociaal 
Impulsfonds. Het oorspronkelijke meerjarenplan bevatte 16 operationele 
doelstellingen, terwijl die in het aangepaste plan zijn gereduceerd tot 11. 
Blijkens het jaarverslag 2003 van een ander RISO vond ook daar een 
aanpassing van het meerjarenplan plaats omdat de gevraagde perso-
neelsuitbreiding niet was goedgekeurd. De administratie is blijkbaar van 
tevoren niet op de hoogte gebracht. Het op eigen gezag afwijken van het 
meerjarenplan op basis waarvan de erkenning is verkregen, zonder 
goedkeuring van de minister en zelfs zonder melding aan de administra-
tie, impliceert dat niet meer aan de erkenningsvoorwaarden is voldaan. 
De minister dient, voor zover de aanpassingen aanvaard worden, het 
erkenningsbesluit aan te passen en het gewijzigd meerjarenplan expli-
ciet goed te keuren.  
 
In strijd met het BVR omvatten de erkenningsbesluiten enkel de goed-
keuring van het meerjarenplan en niet van de programma’s van de 
RISO's en instellingen. 
 

 
 
                                                 
19  Onder meer: de keuze binnen het globale werkgebied is niet uitgewerkt; 

weinig coherentie in het algemene beleid; algemene doelstellingen komen 
vaak niet overeen met de doorvertalingen ervan op steunpuntniveau; het is 
maar de vraag of de methodes van het opbouwwerk voldoende gebruikt 
worden in de verschillende steunpunten/buurtwerken; men geeft nergens 
aan waarom men de ene categorie wel neemt en de andere niet; de om-
gevingsanalyse is een element op zich geworden, terwijl het eigenlijk als 
basis zou moeten dienen. 
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Hoewel de reglementering bepaalt dat voor de organisaties werkzaam in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het voornemen om erkenning te 
verlenen of te weigeren geformuleerd wordt door het College van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie, gebeurt dit door de Vlaamse minis-
ter van Welzijn.  
 

4.2.2 Meerjarenplannen 

De meerjarenplannen hebben betrekking op de totale werking van de 
voorzieningen, dus ook op de activiteiten gefinancierd via andere kana-
len. Ze vermelden niet welke activiteiten tegenover welke middelen 
staan, zodat het in de meeste gevallen niet duidelijk is wat de voorzie-
ning precies met de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap zal realise-
ren. Uit de jaarplannen en –verslagen blijkt dat veel projecten zowel 
door decretaal als niet-decretaal gesubsidieerd personeel worden uitge-
voerd, zodat het resultaat van de inzet van de decretale middelen niet is 
afgebakend. Als andere financieringsbronnen wegvallen, kan dat be-
langrijke repercussies hebben voor de uitvoering van het meerjarenplan. 
 
De meerjarenplannen van voor de laatste erkenningsronde in 2003 zijn 
in de meeste gevallen vaag. Ze bevatten vaak geen projecten en zijn 
beperkt tot het beschrijven van inhoudelijke programma’s. De admini-
stratie kon voor drie voorzieningen de meerjarenplannen geldend voor 
2001-2002 niet voorleggen. Voor één ervan bleek wel een advies van de 
administratie te bestaan waarin zij voorstelt niet te erkennen, o.a. omdat 
het meerjarenplan geen programma’s bevat. Bij gebrek aan meerjaren-
plan kon het Rekenhof niet nagaan of de gevraagde aanpassingen in-
derdaad zijn gebeurd. Getuige het erkenningsbesluit is het meerjaren-
plan blijkbaar toch goedgekeurd. 
 
De omgevingsanalyse is bij elk meerjarenplan gevoegd. Hoewel de om-
zendbrief stelt dat de omgevingsanalyse belangrijk is voor het formule-
ren van doelstellingen, is het verband met de geplande activiteiten niet 
altijd duidelijk. In plaats van prioritaire actiegebieden te detecteren op 
basis van objectieve criteria uit de omgevingsanalyse, blijken sommige 
voorzieningen eerder bestaande werkingen in bepaalde steden voort te 
zetten. De administratie onderschrijft die vaststelling, maar is van me-
ning dat het soms beter is voort te werken op plaatsen waar al een wer-
king bestaat.  
 
In toepassing van de omzendbrief moet het meerjarenplan strategische 
en operationele doelstellingen bevatten en effect-, prestatie- en kwali-
teitsindicatoren. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de strategische 
doelstellingen in sommige gevallen zeer voor de hand liggend en alge-
meen zijn en in feite te herleiden tot een omschrijving van het maat-
schappelijk opbouwwerk zelf. De operationele doelstellingen zijn door-
gaans niet op een concrete en meetbare wijze geformuleerd en verwij-
zen niet altijd naar de in te zetten beleidsinstrumenten en directe presta-
ties, zoals de omzendbrief voorschrijft. De effectindicatoren en de pres-
tatie-indicatoren zijn in sommige meerjarenplannen eveneens vaag en 
niet op een meetbare manier geformuleerd. Zijn ze wel meetbaar, dan is 
geen evaluatie mogelijk bij gebrek aan nulmeting. Het gebrek aan meet-

19 Stuk 37-G (2005-2006) – Nr. 1



Subsidiëring van maatschappelijk opbouwwerk - Rekenhof, juli 2006 20 

baarheid van de indicatoren en operationele doelstellingen heeft tot ge-
volg dat de administratie de mate waarin de subsidieverstrekking haar 
doelstellingen realiseert niet kan evalueren. 
 
De uitsplitsing van de kosten op het niveau van de operationele doelstel-
lingen ontbreekt bij het grootste deel van de gecontroleerde voorzienin-
gen, hoewel de omzendbrief dat oplegt. 
 

4.3 Subsidiëring 

4.3.1 Toelage voor personeelskosten 

Invulling van de subsidiabele personeelsformatie 

Hoewel  de subsidiabele personeelsformatie volgens het BVR voor in-
stellingen enkel opbouwwerkers mag omvatten, bestaat deze bij één 
instelling ook uit een halftijdse administratieve kracht en een halftijds 
ondersteunend personeelslid. Uit het jaarverslag 2003 van één instelling 
blijkt dat vier gesubsidieerde medewerkers voor een verwante, niet-
erkende vzw werkten en geen opbouwwerkactiviteiten verrichtten. De 
administratie kadert de situatie bij die instelling in de regularisatie van 
het DAC-personeel van de niet-erkende vzw. Tot einde 2005 liep er een 
stappenplan met het oog op de omscholing of vervanging van de be-
trokkenen. Vanaf begin 2006 zouden alle personeelsleden maatschap-
pelijk opbouwwerk verrichten in de erkende instelling. 
 

Laattijdige melding van wijzigingen 

Het Rekenhof heeft herhaaldelijk vastgesteld dat wijzigingen in de invul-
ling van de personeelsformatie laattijdig worden gemeld. De voorziene 
sanctie – aanpassing van de subsidie – past de administratie niet con-
sequent toe. Soms past ze de subsidie niet aan, zelfs niet als blijkt dat 
de fout volledig bij de voorziening ligt, terwijl ze in andere gevallen de 
subsidie wel vermindert. 
 

Berekening van de loonsubsidie 

In een aantal personeelsdossiers ontbreken belangrijke stavingsstuk-
ken, zoals het diploma of de arbeidsovereenkomst. In een beperkt aan-
tal gevallen ontbreken attesten ter staving van de anciënniteit.  
 
De anciënniteit moet in toepassing van de reglementering verworven 
zijn bij een erkende of gesubsidieerde instelling. De administratie aan-
vaardt ook anciënniteit opgebouwd in andere EU-landen, zolang die 
instellingen door de lidstaat in kwestie zijn erkend of gesubsidieerd. De 
toekenning van een eenmalige projectsubsidie volstaat. Stelselmatig 
ontbreken evenwel de bewijzen dat het om een erkende of gesubsidi-
eerde instelling gaat. De administratie zegt in geval van twijfel telefo-

Stuk 37-G (2005-2006) – Nr. 1 20



Subsidiëring van maatschappelijk opbouwwerk - Rekenhof, juli 2006 21 

nisch inlichtingen in te winnen. Bij onbekende, kleine vzw's is de erken-
ning of subsidiëring twijfelachtig. In één geval worden prestaties bij een 
commerciële buitensportonderneming in aanmerking genomen voor de 
anciënniteitsberekening van een opbouwwerker.  
 
Volgens het BVR komt enkel de anciënniteit in aanmerking van ambten 
waarvoor dezelfde diplomavereisten gelden als die voor het huidige 
ambt. In één geval heeft de administratie lagere diensten voor 2/3 aan-
vaard. In een ander geval heeft zij anciënniteit toegekend voor tewerk-
stelling bij het provinciebestuur. Nochtans werd enkel een pensioenat-
test voorgelegd waaruit noch het niveau, noch de werkgever blijken. 
 

Berekening van de subsidie wetsverzekering 

Werkgeverskosten, zoals de arbeidsongevallenverzekering, arbeidsge-
neeskunde en verplichte bijdragen in het woon-werkverkeer, worden 
gesubsidieerd met een maximum van 2,5% van de brutojaarwedde.  
 
In een aantal afrekeningsdossiers komt de subsidie overeen met het 
maximumbedrag, zonder dat uit het dossier blijkt dat de voorziening dit 
bedrag effectief heeft uitgegeven aan de bedoelde kostensoorten. 
Sommige dossiers bevatten geen overzicht van de gesubsidieerde kos-
ten. In één geval bedroeg de subsidie wetsverzekering volgens de voor-
ziening aanzienlijk minder dan de maximumsubsidie en berekende de 
administratie een nog lager bedrag, maar kende ze vervolgens om on-
duidelijke redenen de maximale subsidie toe. Het komt ook voor dat de 
administratie de subsidie wetsverzekering optrekt als de voorziening 
bepaalde uitgaven over het hoofd heeft gezien. 
 
In een aantal gevallen kwamen de kosten van de wetsverzekering in 
verschillende documenten van hetzelfde financieel verslag niet met el-
kaar overeen. In sommige afrekeningsdossiers hebben de kosten van 
de wetsverzekering betrekking op alle medewerkers, ook degenen die 
via andere bronnen gefinancierd worden. 
 

4.3.2 Werkingstoelage 

In vrijwel geen enkel afrekeningsdossier zijn stukken bijgevoegd ter sta-
ving van de werkingskosten. Voor de verantwoording dient de admini-
stratie zich dus te baseren op de resultatenrekening, maar daarbij rijzen 
de volgende problemen: 
• Duidelijke overzichten van wat precies als werkingskosten wordt 

beschouwd, ontbreken veelal. 
• Het komt voor dat voorzieningen de werkingskosten opgeven van 

hun globale werking en niet enkel van de decretale activiteiten. In de 
meeste afrekeningsdossiers maken de voorzieningen conform de in-
structies van de administratie wel een uitsplitsing van de resultaten-
rekening per activiteitencentrum, maar het is niet duidelijk of die rea-
listisch is. In één afrekeningsdossier worden bijvoorbeeld alle af-
schrijvingen toegerekend aan de decretale activiteiten.  
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• In sommige rekeningen is niet duidelijk wat onder een aantal financi-
eel belangrijke rubrieken verstaan moet worden(20). Zo bedraagt bij 
één voorziening de niet-toegelichte rubriek andere werkingskosten 
bijna 2/3 van de totale werkingskosten. Op die manier hebben som-
mige voorzieningen geen afdoende uitleg verstrekt over de aanwen-
ding van een substantieel deel van hun toelage, zonder dat de ad-
ministratie daarop reageerde.  

• Het is niet uitgesloten dat dezelfde werkingskosten ook als verant-
woording worden gebruikt voor subsidies van andere overheden. 

• Op basis van de reglementering houdt de administratie enkel reke-
ning met de werkingskosten en niet met de werkingsopbrengsten die 
een decretaal gesubsidieerd project eventueel kan genereren.  

 
Uit de jaarrekening in een aantal afrekeningsdossiers blijken de voorzie-
ningen minder werkingskosten te hebben gemaakt dan de daarvoor ont-
vangen subsidies en hebben ze de toegestane reserve overschreden.  
 
Bij de afrekeningen van één instelling staan een aantal facturen op 
naam van een verwante, niet-erkende vzw. Die kunnen uiteraard niet 
worden aanvaard als stavingsstukken voor de werkingskosten van de 
erkende vzw. Daarbij komt dat de verwante vzw btw-plichtig is en dus de 
btw kan recupereren voor die kosten waarvoor de erkende vzw, die niet 
btw-plichtig is, subsidies zou krijgen. Er zijn bovendien twee resultaten-
rekeningen bij het dossier gevoegd: volgens de ene is de instelling ver-
lieslatend, volgens de andere niet. Het verslag van de bedrijfsrevisor 
voor 2001 heeft voorts betrekking op de andere, verwante vzw. 
 

4.3.3 Huisvestingstoelage 

In de meeste afrekeningsdossiers hebben de voorzieningen de huisves-
tingskosten afdoende gestaafd. In één geval was op basis van stavings-
stukken en resultatenrekening niet te achterhalen wat de voorziening 
aan huisvestingskosten betaalde en heeft de administratie een hoger 
bedrag gesubsidieerd dan verantwoord. 
 

4.3.4 Subsidiedossiers 

In een aantal subsidiedossiers ontbreekt de actualisering van de meerja-
renplannen.  
 
De jaarplannen voor 2001 en 2002 zijn meestal conform de reglemente-
ring en hebben betrekking op de projecten die de voorzieningen in het 
betreffende jaar zullen uitvoeren. In sommige gevallen zijn ze echter te 
weinig concreet, ook als het over nieuwe projecten gaat.  

 
 
                                                 
20  Bv. andere werkingskosten, als herstructureringskosten geactiveerde uit-

zonderlijke kosten, ondersteuning afdelingen, bijdrage overheadkosten, 
doorstortingen naar lokale afdelingen, enz. 
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Wijzigingen in de begroting of in het jaarprogramma dienen de voorzie-
ningen onmiddellijk schriftelijk mee te delen. Als ze een project stopzet-
ten of de planning ervan grondig wijzigen, dienen ze dat te verantwoor-
den. Nochtans komt het voor dat ze de stopzetting van projecten pas in 
het jaarverslag melden.  
 
De administratie kan een verslag opmaken van de vastgestelde afwij-
kingen ten opzichte van de ingediende jaarprogramma’s en projecten, 
en de repliek van de voorziening daarop. Op basis van dat verslag kan 
de minister beslissen om de erkenning in te trekken, de subsidies terug 
te vorderen of te verminderen in evenredigheid met het niet-uitgevoerde 
deel van de planning. Die sanctie werd echter nog nooit toegepast. In de 
meeste gevallen reageert de administratie niet op de gemelde wijzigin-
gen of stopzettingen.  
 
Soms voeren de voorzieningen projecten uit waarin het jaarplan niet 
voorziet, zonder dat ze de administratie daarvan op de hoogte brengen. 
De vraag rijst in hoeverre het gebrek aan opvolging van de jaarplannen 
het risico in de hand werkt dat de voorzieningen projecten verkiezen die 
via andere kanalen worden gefinancierd, ten koste van de projecten in 
het jaarplan, maar daarvoor wel decretaal gesubsidieerd personeel in-
zetten. 
 

4.3.5 Jaarverslagen 

Inhoudelijke jaarverslagen 

De reglementering legt voor het inhoudelijk jaarverslag een schema op 
dat onder meer een beschrijving bevat van de werking met niet-
decretale middelen tegenover de decretale opdrachten. Dat verslag is in 
veel gevallen zeer summier, wellicht ook omdat de reglementering niet 
aangeeft welke facetten moeten worden belicht. Sommige voorzieningen 
zeggen welke financiële middelen ze uit andere bronnen hebben ont-
vangen, andere geven een eerder inhoudelijke beschrijving. Voor het 
overige volgen vrijwel alle voorzieningen dit schema. Uit de jaarversla-
gen blijkt dat personeelsleden die decretaal gesubsidieerd worden, fre-
quent meewerken aan projecten die deels via andere financieringsbron-
nen worden betaald. 
 
Uit het verslag van één voorziening valt niet uit te maken wie precies 
wanneer voor de subsidiabele personeelsformatie werd ingezet omdat 
er zoveel personeelswissels zijn geweest. Dat zou het gevolg zijn van 
problemen met andere financieringsbronnen: het personeel werd ad hoc 
aangerekend op de decretale subsidie afhankelijk van de subsidiëring 
via andere kanalen. Een dergelijke werkwijze leidt tot een gebrek aan 
transparantie inzake de aanwending van de loonsubsidie en hypothe-
keert de continuïteit bij de uitvoering van de decretale opdrachten.  
 
Doordat de doelstellingen in de meerjaren- en jaarplannen vaak weinig 
concreet en niet meetbaar zijn omschreven, kan de administratie moei-
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lijk beoordelen of en in welke mate ze zijn bereikt. Dat is zeker het geval 
voor 2003 omdat voor dat jaar geen jaarplannen zijn ingediend. 
 
De administratie deelt mee dat in overleg met de sector het model van 
verslaggeving werd aangepast en dat het ministerieel besluit terzake ter 
ondertekening voorligt. Naast het inhoudelijk en beschrijvend verslag 
moeten de voorzieningen de volgende gegevens bezorgen: een be-
schrijving van de organisatie met indeling in activiteitencentra, verte-
genwoordigingen en samenwerkingsverbanden; boordtabelgegevens 
van het personeel met toewijzing per activiteitencentrum en anciënniteit; 
boordtabellen met taken en tijdsbesteding en de bestede middelen per 
soort activiteit.  
 

Financiële jaarverslagen 

Conform de reglementering bevatten alle financiële jaarverslagen een 
financiële afrekening met postgewijze toelichting, een ondertekende 
staat per persoon met de reiskosten en de berekeningswijze ervan, de 
RSZ-staten, de loonstaten en individuele jaaroverzichten per persoon en 
een balans over het afgelopen kalenderjaar. Voor één instelling ontbrak 
voor 2002 en 2003 de accountantsverklaring en voor 2001 had ze be-
trekking op een andere, verwante vzw.  
 
De kwaliteit van de financiële verslagen laat soms te wensen over. Zoals 
al eerder vermeld bij de werkingstoelage, worden financieel belangrijke 
rubrieken in de afrekening soms zeer vaag omschreven en niet toege-
licht. De administratie vraagt daarvoor doorgaans geen verklaring. Aan-
gezien de resultatenrekening vrijwel het enige stuk is dat de voorziening 
voorlegt ter verantwoording van de werkingstoelage, kan deze handels-
wijze en het gebrek aan controle erop door de administratie leiden tot 
afwending van de subsidies.  
 
In veel gevallen hebben de RISO’s naast de subsidiëring nog andere 
opbrengsten. Doorgaans valt op basis van het financieel verslag niet uit 
te maken of die opbrengsten al dan niet gelinkt zijn aan decretale op-
drachten. Hoewel de administratie heeft meegedeeld dat de resultaten-
rekening moet worden uitgesplitst per activiteitencentrum, gebeurt dat 
niet altijd. Doordat niet duidelijk is omschreven welke activiteiten precies 
onder het gesubsidieerd maatschappelijk opbouwwerk vallen, is het in 
het algemeen vrijwel onmogelijk om te beoordelen of de toewijzing van 
kosten en opbrengsten aan de diverse activiteitencentra realistisch is. 
Sommige voorzieningen onderscheiden slechts één activiteitencentrum 
en geven geen informatie over de opbrengsten en kosten gerelateerd 
aan andere activiteiten. Soms worden alle afschrijvingen ten laste van 
de decretale activiteiten genomen, waardoor het werkingsresultaat van 
het maatschappelijk opbouwwerk negatief is, terwijl het totale resultaat 
van de voorziening positief is. Die manier van kostentoewijzing wordt 
niet toegelicht in de financiële verslagen en doorgaans zonder meer 
aanvaard door de administratie.  
 
De verplichting dat het financieel verslag de volledige inkomsten en uit-
gaven van de vzw moet omvatten, staat niet in het BVR, maar in de 
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richtlijnen voor de afrekening en het jaarverslag die de administratie 
jaarlijks bezorgt aan de voorzieningen. Vrijwel alle voorzieningen komen 
daaraan tegemoet. De omschrijving van de andere financieringsbronnen 
is vaak vaag, aangezien geen concrete modaliteiten zijn vastgelegd 
waaraan het overzicht moet voldoen. 

 
Voor de meerjarenplannen van toepassing in 2001 en 2002 kon de ad-
ministratie het samenvattend eindverslag over de afwerking van het vol-
ledige meerjarenplan voor alle voorzieningen uit de steekproef voorleg-
gen. 
 
Volgens de administratie legt het nieuwe model van afrekening de na-
druk op de activiteitencentra en de uitsplitsing van de inkomsten en de 
uitgaven, waarbij ook veel aandacht gaat naar de vorming van reserves 
en voorzieningen. 
 

4.3.6 Uitbetaling voorschotten en saldo 

Elke organisatie ontvangt per semester een voorschot van maximaal 
45% van de geraamde subsidies voor het kalenderjaar. Het eerste voor-
schot betaalt de administratie zo snel mogelijk na de goedkeuring van 
de uitgavenbegroting, het tweede in het begin van het tweede semester. 
Het saldo keert ze uit na controle en goedkeuring van het jaarverslag en 
de eindafrekening. Het moet worden uitbetaald vóór 1 oktober van het 
jaar dat volgt op het gesubsidieerde activiteitsjaar. 
 
Uit het onderzoek bleek dat de voorschotten 2002-2003 en saldi 2001-
2002 binnen redelijke termijnen zijn uitbetaald. 
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5 Administratieve organisatie en interne controle 

 
Het Rekenhof heeft de organisatie van de administratie in kaart ge-
bracht. Het steunde daarvoor op de procedures die de regelgeving op-
legt, interviews met de betrokken ambtenaar en procedurebeschrijvin-
gen of documentatie van de administratie. Vervolgens heeft het zijn be-
vindingen getoetst aan de normen voor interne controle. 
 

5.1 Algemene werking 

De erkenning en subsidiëring van de voorzieningen in de sector maat-
schappelijk opbouwwerk wordt behandeld door één ambtenaar van de 
afdeling Algemeen Welzijnsbeleid. Het is de facto dezelfde ambtenaar 
die de erkenningen adviseert, de subsidie berekent, de verantwoording 
controleert en ze laat uitbetalen. Dat betekent dat een van de voor-
naamste middelen van interne controle ontbreekt: de scheiding van die 
verantwoordelijkheden of functies die samen een persoon in staat stel-
len een volledige subsidieverstrekking te boeken en te verrichten. Func-
tiescheiding verlaagt het risico op opzettelijke manipulatie of vergissin-
gen en versterkt het controle-element. Positief in dit verband is dat de 
administratie recent iemand heeft aangeworven om de financiële ver-
slaggeving te controleren. 
 
De betrokken ambtenaar is goed op de hoogte van de regelgeving. Er 
zijn echter geen procedurebeschrijvingen en taakomschrijvingen, wat 
verhoogde risico’s inhoudt mocht de ambtenaar voor langere tijd moeten 
worden vervangen. Er is niet voorzien in een plaatsvervanger bij afwe-
zigheden. 
 
De beperkte personeelsbezetting en de complexiteit van de kostprijs-
subsidiëring hebben ertoe geleid dat een aantal aspecten van de erken-
ning en subsidiëring minder goed worden gecontroleerd. Bij de erken-
ningsaanvraag controleert de administratie nauwgezet alle vormvereis-
ten. Zij kijkt ook bij ontvangst van het jaarverslag na of die vormvereisten 
nog steeds zijn vervuld. Zij controleert echter niet systematisch of de 
organisatie op inhoudelijk vlak blijft voldoen aan de sectorale minimale 
kwaliteitseisen, wat nochtans van belang is aangezien de erkenning 
voor onbepaalde duur wordt gegeven.  
 
De administratie dient de naleving van de subsidievoorwaarden na te 
gaan. Door tijdsgebrek controleert zij echter niet systematisch de over-
eenstemming tussen de jaarverslagen, jaar- en meerjarenplannen, ze 
gaat niet in op de wijzigingen van de plannen en reageert niet op het 
niet of laattijdig melden van wijzigingen in begroting of jaarprogramma. 
Uit het onderzoek bleek dat twee voorzieningen hun meerjarenplan, op 
basis waarvan zij hun erkenning hebben gekregen, achteraf op eigen 
initiatief hebben aangepast zonder dat de administratie daarop heeft 
gereageerd. De administratie kondigt aan de tijd die vrijkomt door de 
invoering van de enveloppenfinanciering aan die controles te zullen be-
steden. 
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De erkennings- en subsidiebesluiten zijn ondertekend door de bevoegde 
minister. Het afdelingshoofd ondertekent de besluiten betreffende de 
toekenning van voorschotten en saldo’s en de opdrachten tot ordonnan-
cering, conform het delegatiebesluit van 20 april 2000. Hoewel het afde-
lingshoofd de transacties ondertekent, houdt dat geen inhoudelijke con-
trole in. Er vinden evenmin steekproefsgewijze controles plaats. 
 

5.2 Financiële verantwoording 

De toelage voor personeelskosten vormt het belangrijkste aandeel van 
de subsidie maatschappelijk opbouwwerk. Uit de opgevraagde dossiers 
blijkt dat de administratie de personeelskosten nauwkeurig berekent en 
controleert: de personeelsdossiers, de anciënniteitsberekening, de sala-
risschalen, het vakantiegeld bij uitdiensttreding, de werkgeversbijdragen, 
enz. De administratie vraagt frequent per mail verduidelijking over de 
weddekosten en vermindert eventueel de subsidie. De RSZ-staten zijn 
altijd bijgevoegd ter staving van de loonsubsidie.  
 
Voor de gesubsidieerde werkingskosten vraagt de administratie geen 
stavingsstukken op, behalve de staten van de reiskosten. Zij baseert 
zich op het financieel jaarverslag, maar controleert niet systematisch de 
juistheid van de gegevens. Als de voorzieningen onduidelijke kosten als 
werkingskost in rekening brengen, vraagt de administratie geen verant-
woording. De werkingstoelage wordt bijgevolg niet steeds gestaafd met 
de nodige verantwoordingsstukken. In vrijwel alle gecontroleerde dos-
siers ontvingen de voorzieningen de maximale toelage.  
 
Voor de huisvestingstoelage waren in de meeste gecontroleerde dos-
siers stavingsstukken aanwezig en ontvingen de voorzieningen het cor-
recte bedrag. In een aantal gevallen was het niet mogelijk op basis van 
de resultatenrekening te achterhalen hoeveel de huisvestingskosten 
bedroegen en waren evenmin stavingsstukken aanwezig.  
 

5.3 Risico op dubbele subsidiëring 

Het risico op dubbele subsidiëring is reëel en de controle erop is ontoe-
reikend. Naast de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap ontvangen 
de voorzieningen soms aanzienlijke middelen via andere kanalen, zoals 
de stad, de provincie, Europese Fondsen, de Koning Boudewijnstichting, 
enz. Meestal is niet duidelijk of het project- of werkingssubsidies betreft 
en wat de verantwoordingsmodaliteiten zijn. Het is dan ook niet uit te 
sluiten dat de voorzieningen bepaalde kosten zowel opgeven als ver-
antwoording voor de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap als voor 
andere toelagen. Zolang de meerjaren- en jaarplannen de decretale 
opdrachten niet precies vastleggen, bestaat ook het risico dat de voor-
zieningen zich concentreren op activiteiten waarvoor ze verschillende 
subsidies kunnen krijgen. Dat wordt in de hand gewerkt doordat de ad-
ministratie de meerjaren- en jaarplannen onvoldoende gebruikt om de 
subsidie te verbinden aan bepaalde vooropgestelde resultaten. Het door 
de administratie aangekondigd nieuw model van verslaggeving zou een 
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stap in de goede richting kunnen zijn om het gebrek aan transparantie te 
verhelpen. 
 
De administratie is zich bewust van het risico op dubbele subsidiëring. 
Ook zij heeft soms de indruk dat de voorzieningen alle kosten decretaal 
aanrekenen en de winsten elders toewijzen. De betrokken ambtenaar 
pleit voor een soort subsidiekadaster dat per voorziening alle subsidies 
zou inventariseren. Tot op heden stelt de administratie niet systematisch 
vragen over mogelijke dubbele subsidiëring.  
 

5.4 Sanctiemogelijkheden en toezicht 

Als een voorziening de aanwerving van een nieuw gesubsidieerd perso-
neelslid laattijdig meldt, trekt de administratie de subsidiëring meestal 
niet in, zoals de reglementering toelaat, ook niet als de laattijdigheid aan 
de nalatigheid van de voorziening is te wijten. Eén instelling beroept zich 
trouwens op de niet-sanctionering van dergelijke gevallen bij andere 
voorzieningen als precedent. 
 
De administratie kan een verslag opmaken als zij afwijkingen vaststelt in 
de jaarverslagen ten opzichte van de ingediende jaarprogramma’s en 
projecten. Op basis van dat verslag en de repliek van de voorziening 
kan de minister volgens de reglementering beslissen de erkenning in te 
trekken of de subsidies terug te vorderen of te verminderen in evenre-
digheid met het niet-uitgevoerde deel van de planning. Doordat de ad-
ministratie de jaarplannen niet met de jaarverslagen vergelijkt, heeft zij 
een dergelijk verslag tot dusver niet opgemaakt. Voorts is in de planning 
meestal niet duidelijk welke activiteiten precies met decretale middelen 
worden gefinancierd, zodat een vermindering van de subsidies in even-
redigheid met het niet-uitgevoerde gedeelte van de planning in de prak-
tijk moeilijk realiseerbaar is. 
 
Bij afwending van de toegekende subsidie of voorschotten kan de minis-
ter de erkenning intrekken, de subsidiëring stopzetten en de ten onrech-
te ontvangen subsidies terugvorderen. Bij gebrek aan een grondige con-
trole van de financiële verslagen is de kans evenwel gering dat de admi-
nistratie subsidie-afwending ontdekt. Ze heeft dan ook nog geen gebruik 
gemaakt van die sanctiemogelijkheid .  
 
De bevoegde ambtenaar is van mening dat inbreuken op de regelgeving 
niet worden gesanctioneerd omdat de sancties als disproportioneel wor-
den beschouwd. De reglementering zou moeten voorzien in afdwingbare 
en duidelijke sancties, die in verhouding staan tot de vastgestelde te-
kortkomingen.  
 
Hoewel de reglementering uitdrukkelijk voorziet in controle ter plaatse 
door de administratie, gebeurt de controle enkel op stukken. Toen het 
Rekenhof daar in 1999 opmerkingen over maakte, kondigde de toenma-
lige minister aan dat de afdeling Inspectie en Toezicht alle erkende or-
ganisaties in de loop van hun meerjarenplan minstens tweemaal zou 
inspecteren. Tot nu toe is er geen enkele inspectie geweest, wat de ad-
ministratie motiveert door het geringe budgettaire belang van de subsi-
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diëring van het maatschappelijk opbouwwerk in vergelijking met de tota-
le begroting van het departement Welzijn. De administratie kondigt aan 
in de toekomst controles bij de voorzieningen te zullen organiseren. 
 
Er gebeurt geen systematische registratie van de data van ontvangst 
van de stukken, zodat niet kan worden gecontroleerd of de voorge-
schreven termijnen voor de indiening van subsidiedossiers en jaarver-
slagen zijn nageleefd. De andere – financiële - gegevens inzake de ver-
strekte subsidies houdt de administratie bij in Excel en kon zij onmiddel-
lijk voorleggen. 
 
De administratie heeft onvoldoende inzicht in de financiering en de fi-
nanciële toestand van de subsidieaanvragers. Op 1 augustus 2004 heeft 
zij wel een team opgericht dat de financiële verslagen zal controleren, 
met een boekhoudkundige controle van de jaarrekening. Daarvoor is 
een boekhoudster aangeworven.  
 
De voorgelegde dossiers waren doorgaans volledig en overzichtelijk. 
Een aantal van de opgevraagde stukken kon de administratie echter niet 
voorleggen. 
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6 Kostprijsfinanciering versus enveloppenfinan-
ciering 

 

6.1 Principe van de enveloppenfinanciering 

De enveloppensubsidiëring is met terugwerkende kracht tot 1 januari 
2004 ingevoerd door het wijzigingsbesluit van 20 februari 2004 met het 
oog op onder meer de vereenvoudiging van de regelgeving en de res-
ponsabilisering van de organisaties.  
 
Afhankelijk van de begrotingskredieten kent de minister aan de organi-
saties een subsidie-enveloppe toe voor infrastructuur, werkings- en per-
soneelskosten. Hij bepaalt jaarlijks de grootte ervan, die afhangt van de 
aard van de organisatie, de subsidiabele personeelsformatie, de toe-
passing van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-
Profitsector, de harmonisatie met andere welzijnssectoren en het ver-
loop van de anciënniteit.  
 
In tegenstelling tot de kostprijsfinanciering wordt bij de enveloppenfinan-
ciering de subsidie niet meer opgesplitst in een personeelsubsidie, een 
werkingstoelage en een huisvestingstoelage, maar globaal toegekend. 
De subsidieverantwoording gebeurt alleen nog door een financieel ver-
slag en er wordt een ruime reservevorming toegestaan, namelijk het 
bedrag van de jaarlijkse subsidie. 
 
De subsidie-enveloppe moet door de RISO's en de instellingen voor 
minstens 75%, en door het VIBOSO voor minstens 70% aangewend 
worden voor personeelskosten. De salarisschalen voor de personeelsle-
den van de organisaties worden bepaald door de raad van bestuur in 
overeenstemming met de geldende CAO's voor de sector. 
 
Als een organisatie haar subsidie-enveloppe in het betreffende jaar niet 
volledig aanwendt voor infrastructuur, werkings- en personeelskosten, 
legt ze met het niet-aangewende gedeelte reserves aan. Ze gebruikt die 
om uitgaven te financieren die bijdragen tot de realisatie van haar taken 
en om de wettelijk bepaalde provisie voor vakantiegeld aan te leggen. 
Reserves die bij de afsluiting van het boekjaar meer bedragen dan de 
jaarlijkse subsidie-enveloppe, dienen ten belope van het bedrag dat de 
subsidie-enveloppe overschrijdt, teruggestort aan de Vlaamse Gemeen-
schap. 
 

6.2 Toepassing 

Idealiter is een enveloppenfinanciering gedefinieerd in termen van objec-
tieve criteria en parameters. De subsidie-enveloppe in het maatschappe-
lijk opbouwwerk is echter gebaseerd op de subsidies die de instellingen 
voordien in het kader van de kostprijsfinanciering ontvingen. Die subsi-
dies waren vooral afhankelijk van de grootte van de personeelsformatie 
waarvoor de voorziening erkend was, wat op zijn beurt eerder het resul-
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taat was van historisch gegroeide toestanden in de sector dan van het 
takenpakket van de organisaties. Zoals eerder vermeld, schommelt het 
aantal personeelsleden per inwoner zeer sterk, zowel voor de grootste-
delijke als voor de provinciale voorzieningen, zonder dat daar objectieve 
redenen voor lijken te zijn.  
 
In toepassing van het BVR hangt de enveloppe in belangrijke mate af 
van de subsidiabele personeelsformatie, die wordt vastgelegd in het 
erkenningsbesluit. De vraag rijst hoever de vrijheid van de organisaties 
reikt bij de invulling van de personeelsformatie en hoe de administratie 
daarop toezicht zal houden. Aangezien de subsidie is bepaald op basis 
van de subsidiabele personeelsformatie, is het evident dat de instelling 
dat personeel dan ook daadwerkelijk in dienst neemt, maar dat is niet 
expliciet in de reglementering ingeschreven. Als een meerjarenplan, dat 
een bepaalde personeelsformatie vooropstelt, blijkbaar zou kunnen wor-
den uitgevoerd met minder personeelsleden, rijzen ook vragen bij het 
realiteitsgehalte ervan. 
 
Een tweede element in de bepaling van de subsidie-enveloppe is de 
anciënniteit: bij de RISO's en de instellingen wordt tot een maximum van 
gemiddeld zestien jaar in rekening gebracht, bij het VIBOSO maximum 
gemiddeld twintig jaar. Bedoeld wordt de anciënniteit van de decretale 
personeelsformatie, niet van het totale personeelsbestand, al is dat niet 
expliciet in de regelgeving ingeschreven. De administratie baseert zich 
voor de anciënniteitbepaling op de verklaringen van de organisaties zelf. 
Sinds de invoering van de enveloppenfinanciering worden immers geen 
personeelsdossiers met o.a. anciënniteitsattesten meer samengesteld. 
Vooralsnog is niet voorzien in een periodieke steekproefsgewijze contro-
le op de juistheid van de gegevens. 
 
Bij de enveloppenfinanciering is een ruime reservevorming toegestaan: 
de reserves mogen evenveel bedragen als de jaarlijkse subsidie-
enveloppe. Voor zover de percentages besteed aan personeelskosten 
worden gerespecteerd, hoeven de voorzieningen de subsidie dus niet 
aan te wenden of te verantwoorden voor dat werkingsjaar. Dat kan aan-
leiding geven tot misbruiken. Zo bestaat het risico dat de organisaties 
om hun reserves te maximaliseren, projecten verkiezen waarvoor ze ook 
via andere kanalen subsidies ontvangen.  
 

6.3 Controle door de administratie 

De enveloppenfinanciering heeft tot gevolg dat de controle door de ad-
ministratie zal moeten verschuiven: van de controle op verantwoor-
dingsstukken, die cruciaal is bij kostprijsfinanciering, naar de evaluatie 
van de bereikte resultaten. De meerjaren- en jaarplannen dienen dan 
ook duidelijke en meetbare informatie te bevatten over de vooropgestel-
de resultaten en over de inzet van de middelen, i.c. het decretaal gesub-
sidieerde personeel. De administratie dient die documenten daadwerke-
lijk te evalueren en bij te sturen in de richting van de prioriteiten die het 
beleid vooropstelt.  
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De subsidiabele personeelsformatie en dus ook de subsidie-enveloppe 
zijn het gevolg van historisch gegroeide situaties die geen rechtstreeks 
verband houden met een minimaal uit te voeren takenpakket. De typi-
sche aard van het maatschappelijk opbouwwerk maakt dat in deze sec-
tor geen sprake is van minimale dienstverlening of vraaggestuurd aan-
bod, zodat de prestaties van de erkende organisaties niet kunnen wor-
den geëvalueerd op grond van dergelijke criteria. Daarom is het van 
belang dat de administratie controleert of de activiteiten voorzien in de 
meerjaren- en jaarplannen in verhouding staan tot de personeelsforma-
tie waarop de subsidie is gebaseerd. 
 
Het zwaartepunt van de financiële controle zal bij de enveloppenfinan-
ciering moeten verschuiven van een controle op verantwoordingsstuk-
ken naar een doorlichting van de boekhouding, meer bepaald de contro-
le van de reservevorming en van de bestedingspercentages voor de 
personeelskosten. De voorzieningen zullen immers enkel nog een finan-
cieel verslag bezorgen en niet meer de stukken die ze bij de kostprijsfi-
nanciering indienden, zoals diploma’s, arbeidsovereenkomsten, anciën-
niteitsattesten, RSZ-staten e.d. De administratie moet een zicht blijven 
houden op de verantwoording van de loon-, werkings, en huisvestings-
kosten om te kunnen nagaan of de drempel door het cumuleren van 
reserves wordt overschreden. De controle zal zich bijgevolg ook moeten 
richten op de werkelijkheid van de financiële verslaggeving en dus min-
stens bij wijze van steekproef controle ter plaatse moeten inhouden. Uit 
het onderzoek blijkt dat de financiële controle ten tijde van de kostprijs-
subsidiëring vrijwel onbestaande was omdat alle aandacht ging naar de 
loonkostencontrole. Doordat die controle grotendeels weggevallen is, 
komt er tijd vrij voor de controle van de financiële verslaggeving. Positief 
in dat verband is dat recent iemand is aangeworven om de financiële 
controle op zich te nemen. Van controle ter plaatse en inspectie is tot op 
heden geen sprake, hoewel die instrumenten essentieel zijn als tegen-
gewicht voor de grotere autonomie van de voorzieningen die de enve-
loppenfinanciering inhoudt.  
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7 Conclusies 

 
 
In toepassing van het decreet maatschappelijk opbouwwerk diende de 
Vlaamse Regering een aantal erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden 
uit te werken. Zij heeft enkele decretale bepalingen echter niet correct 
uitgevoerd; andere uitvoeringsmaatregelen zijn in strijd met de beginse-
len van behoorlijke regelgeving. Op een aantal punten is de regelgeving 
onduidelijk of vertoont ze leemten. Zo leggen noch het decreet, noch het 
BVR objectieve criteria vast voor de bepaling van de subsidiabele per-
soneelsformatie en voor de beoordeling van erkenningsaanvragen en 
meerjarenplannen. Voor sommige inbreuken op de reglementering be-
staan geen sancties. De erkenning wordt verleend voor onbepaalde 
duur op basis van een meerjarenplan dat slechts zes jaar geldt.   
Het BVR voorziet niet in de actualisering en bijsturing van het meerja-
renplan, in tegenstelling tot het erkenningsbesluit, en sommige bepalin-
gen over de inhoud van dat plan zijn tegenstrijdig.     
 
Hoewel de erkenning afhangt van een goedgekeurd meerjarenplan, 
komt het voor dat de voorzieningen de meerjarenplannen na de erken-
ning eenzijdig wijzigen, zonder dat de administratie daarop reageert. 
Doordat de plannen betrekking hebben op de totale werking van de or-
ganisaties, ook op de activiteiten gefinancierd via andere kanalen, is de 
financiering van de voorzieningen en de aanwending van hun middelen 
niet transparant. Het is niet duidelijk welke activiteiten precies met de 
decretale middelen zullen worden gerealiseerd. De doelstellingen in de 
meerjarenplannen zijn soms niet gelinkt aan de omgevingsanalyse en 
op een vage, niet-meetbare wijze geformuleerd, wat een opvolging van 
het doelbereik bemoeilijkt. Wijzigingen in de begroting of in het jaarplan 
verneemt de administratie soms pas in het jaarverslag. 
 
De kwaliteit van de financiële verslagen laat vaak te wensen over. In 
sommige resultatenrekeningen zijn financieel belangrijke rubrieken te 
vaag omschreven en ontbreekt toelichting. Nochtans is de resultatenre-
kening vrijwel het enige verantwoordingsstuk voor de aanwending van 
de werkingstoelage. Het gebrek aan controle daarop door de administra-
tie kan leiden tot afwending van de subsidies. Aangezien de decretale 
opdrachten niet duidelijk zijn onderscheiden van andere activiteiten, is 
het vrijwel onmogelijk te beoordelen of de toewijzing van kosten en op-
brengsten aan de diverse activiteiten realistisch is. 
 
Hoewel functiescheiding een belangrijk element vormt voor een behoor-
lijke interne controle, behandelt slechts één ambtenaar de erkenning en 
subsidiëring van de voorzieningen. Vóór de invoering van de envelop-
penfinanciering werd de concretisering van de meerjarenplannen in de 
jaarplannen en de uitvoering ervan niet opgevolgd en de controle op het 
financieel verslag was ontoereikend.  
 
De huidige enveloppenfinanciering is nog steeds gebaseerd op de sub-
sidies die de voorzieningen in het kader van de kostprijsfinanciering ont-
vingen en niet op objectieve criteria en parameters. Zij laat een ruime 
reservevorming toe. Doordat in de planning de link tussen activiteiten en 
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middelen vaak onduidelijk is, staat er geen reëel engagement tegenover 
de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap en vergroot het risico op 
misbruiken. 
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8 Aanbevelingen 

 
 
1. De Vlaamse Regering dient objectieve criteria vast te stellen voor de 

bepaling van de subsidiabele personeelsformatie en voor de beoor-
deling van erkenningsaanvragen. Het is raadzaam de duur van de 
erkenning te beperken tot zes jaar, de looptijd van het meerjaren-
plan. 

2. De meerjaren- en jaarplannen dienen het beleid van de Vlaamse 
overheid inzake maatschappelijk opbouwwerk te helpen realiseren. 
Voor een optimaal gebruik van die instrumenten zijn de volgende 
maatregelen wenselijk: 
- De minister dient in de omzendbrief van 19 november 2001 de 

inhoud van de meerjarenplannen op dezelfde manier te definië-
ren als in het BVR. 

- Om de realiteitswaarde te verhogen, moeten de meerjarenplan-
nen gebaseerd zijn op een personeelsformatie die past in de 
budgettaire mogelijkheden van de overheid. Dit kan door de 
voorzieningen in kennis te stellen van de mogelijk te verwachten 
subsidie vóór zij hun meerjarenplan indienen. Indien er nadien 
budgettaire ruimte is voor een uitbreiding van de subsidiabele 
personeelsformatie kan het meerjarenplan worden aangepast. 

- De meerjarenplannen moeten gebaseerd zijn op de omgevings-
analyse. 

- De meerjarenplannen dienen te vermelden welke activiteiten te-
genover welke middelen staan, zodat duidelijk is waarvoor de 
subsidies van de Vlaamse Gemeenschap zullen dienen. 

- De meerjaren- en jaarplannen dienen duidelijke en meetbare re-
sultaten te bevatten.  

- Aanpassingen in een goedgekeurd meerjarenplan op voorstel 
van de voorziening dient de minister expliciet goed te keuren. 
Wijzigingen in het jaarplan dienen de voorzieningen schriftelijk 
mee te delen en te verantwoorden. 

- De Vlaamse Regering dient te voorzien in sancties om de nale-
ving van de reglementering af te dwingen.  

3. Ingevolge de enveloppenfinanciering dient de administratie haar 
controle te verschuiven naar de financiële verslaggeving en de eva-
luatie van de bereikte resultaten. De jaarverslagen dienen daartoe 
voor elke activiteit in het jaarplan een concreet overzicht te geven 
van de bereikte resultaten en de ingezette middelen. 

4. De administratie dient een effectief systeem van interne controle uit 
te bouwen om het risico op manipulatie of vergissingen te verlagen. 
Functiescheiding kan daartoe bijdragen. 

5. Om het risico op dubbele subsidiëring te verminderen, dient de ad-
ministratie een zo groot mogelijke transparantie na te streven in de 
financiële verslaggeving van de voorzieningen. Het is tevens wense-
lijk de haalbaarheid van een subsidiekadaster te onderzoeken. 
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9 Antwoord van de minister 

 
In haar antwoord van 6 juni 2006 onderscheidt de minister twee kracht-
lijnen in de aanbevelingen van het Rekenhof: enerzijds de aanbevelin-
gen over de erkenningsdossiers en meerjarenplannen en anderzijds die 
over de verslaggeving en verantwoording. Voor de eerste categorie 
noemt zij als belangrijke elementen de programmatie van de perso-
neelsformatie en communicatie daarover met de organisaties, het ge-
bruik van de omgevingsanalyse en het leggen van prioriteiten, het aan-
geven van de verschillende activiteiten van de voorzieningen, in het bij-
zonder die in het kader van het maatschappelijk opbouwwerk, het formu-
leren van doelstellingen en meetbare effect- en prestatie-indicatoren en 
het kordater opvolgen van bijsturingen en wijzigingen. Voor wat de ver-
slaggeving en verantwoording betreft vermeldt zij de interne controle en 
de functiescheiding, het opvolgen van de resultaten in de jaarverslagen 
en een goed uitgebouwde financiële controle, o.m. inzake de toewijzing 
aan de verschillende soorten activiteiten en het opsporen van dubbele 
subsidiëring. 
 
Wat betreft de verslaggeving en verantwoording zijn al een aantal stap-
pen gezet, zoals de oprichting van een financieel team dat controles ter 
plaatse doet. Daardoor is er nu een functiescheiding tussen de bereke-
ning van de subsidies enerzijds en de uitbetaling en controle anderzijds. 
Voorts legt het nieuwe model van afrekening nadruk op de activiteiten-
centra, onderscheidt het de verschillende subsidiebronnen, is er een 
transparante toewijzing van de inkomsten en uitgaven per activiteiten-
centrum en gaat er aandacht naar de vorming van reserves en voorzie-
ningen en de juiste boeking ervan. In overleg met de sector legde een 
ministerieel besluit vanaf het jaarverslag 2005 een aangepast model van 
verslaggeving op dat naast een beschrijving van de organisatie met in-
deling in activiteitencentra, vertegenwoordigingen en samenwerkings-
verbanden ook boordtabellen met gegevens over het personeel met 
toewijzing per activiteitencentrum en anciënniteit en boordtabellen met 
taken, tijdsbesteding en bestede middelen per soort activiteit omvat. Na 
een evaluatie dit jaar wordt de rapportering waar nodig aangepast of 
verfijnd en wordt ze uitgebreid met kengetallen en indicatoren.  
 
De minister deelt mee dat ze de administratie opdracht geeft wijzigingen 
in de begroting of het jaarprogramma van de organisaties strikter op te 
volgen. Er zullen met de sector afspraken worden gemaakt over rappor-
tering en verantwoording van wijzigingen.  
 
De minister wijst er tevens op dat het een belangrijk gegeven is dat te-
gen half 2008 de nieuwe meerjarenplannen voor 2009 tot 2014 moeten 
worden ingediend. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheid de meerja-
renplannen als beleidsinstrument te hanteren, geeft de minister opdracht 
aan de administratie en de sector de lopende plannen te evalueren. Op 
basis daarvan zal de administratie een overleg met de sector over de 
meerjarenplannen voorbereiden, waarop de verdere onderrichtingen en 
prioriteiten voor de nieuwe meerjarenplannen zullen worden uitgewerkt. 
De meerjarenplannen moeten krachtige, eenduidige en resultaatsgerich-
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te actieplannen zijn, met veel aandacht voor opvolging en feedback in 
functie van de geformuleerde doelstellingen. Op basis van het overleg 
met de sector zullen verdere onderrichtingen en prioriteiten voor de op-
maak van de nieuwe meerjarenplannen 2009-2014 uitgewerkt worden, 
zodat de organisaties hier van het begin rekening kunnen mee houden. 
Dat alles zal bekrachtigd worden in een omzendbrief aan de organisa-
ties. 
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Bijlage: Antwoord van de Vlaamse minister van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Gezin 

 
6 juni 2006 
 
Betreft: Onderzoek subsidiëring maatschappelijk opbouwwerk 
 
 
Ik heb het uitvoerig gedocumenteerde verslag van uw onderzoek naar 
de subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk goed ontvangen 
en aandachtig gelezen. 
 
Uw aanbevelingen kunnen mijns inziens worden samengevat in volgen-
de krachtlijnen: 
 
1. Erkenningsdossiers en meerjarenplannen 
Belangrijke elementen hierbij: 

• een programmatie van de personeelsformaties en communicatie 
hierover met de organisaties; 

• het gebruik van de omgevingsanalyse en het leggen van prioritei-
ten; 

• het aangeven van de verschillende activiteiten, in het bijzonder 
deze die in het kader van het maatschappelijk opbouwwerk wor-
den gepland; 

• formuleren van doelstellingen en meetbare effect- en prestatie-
indicatoren; 

• het kordater opvolgen van de bijsturingen en de wijzigingen. 
 
2. De verslaggeving en verantwoording 
Belangrijke elementen hierbij: 

• de interne controle en de functiescheiding; 
• het opvolgen van de resultaten in de jaarverslagen; 
• een goed uitgebouwde financiële controle, o.a. inzake toewijzing 

aan de verschillende soorten activiteiten en het opsporen van 
mogelijke dubbele subsidiëring. 

 
Zeker voor dit laatste zijn al een aantal stappen gezet: 
• De oprichting van een financieel team met een boekhouder en het 

uitvoeren van controles ter plaatse. Hierdoor werd er functieschei-
ding mogelijk tussen de berekening van subsidies en voorschotten 
én de uitbetaling en de controle. 

• Een nieuw model van afrekening, met nadruk op de activiteiten-
centra, het onderscheid tussen de verschillende subsidiebronnen 
en een transparante toewijzing van de inkomsten en de uitgaven 
per activiteitencentrum. Hierbij gaat veel aandacht naar de vorming 
van reserves en voorzieningen en de juiste boeking ervan. 

• Er is in het voorbije jaar overleg gepleegd met de sector over een 
aangepast model van verslaggeving. Dit heeft geleid tot een Mini-
strieel Besluit over de rapportering, te gebruiken vanaf het jaarver-
slag 2005. Deze nieuwe rapportering omvat naast het inhoudelijk 
en beschrijvend verslag ook: 
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o een beschrijving van de organisatie met de indeling in acti-
viteitencentrums, vertegenwoordigingen en samenwer-
kingsverbanden; 

o een boordtabel met gegevens over het personeel, met toe-
wijzing per activiteitencentrum en de anciënniteit;  

o boordtabellen over de taken en de tijdsbesteding, met de 
bestede middelen per soort activiteit. 

 
Deze rapportering wordt dit jaar reeds geëvalueerd en waar nodig aan-
gepast of verfijnd. Nadien volgt een verdere uitwerking met kengetallen 
en indicatoren. 
 
Ik geef de administratie opdracht om wijzigingen in de begroting of in het 
jaarprogramma van de organisaties strikter op te volgen. Met de sector 
zullen afspraken gemaakt worden over (timing van) 
rapportering en verantwoording van dergelijke wijzigingen. 
 
Wat de meerjarenplannen betreft is een belangrijk gegeven dat de nieu-
we plannen 2009-2014 tegen half 2008 moeten worden ingediend. In 
eerste instantie zal ik mijn administratie én de sector opdracht geven om 
de uitvoering van de lopende plannen te evalueren. Hiermee wil ik in-
zicht krijgen in de mogelijkheid om deze meerjarenplannen veel meer 
als een beleidsinstrument te kunnen hanteren. 
Op basis van de aangereikte aandachtspunten, conclusies en aanbeve-
lingen, zal ik tevens met mijn administratie een overleg met de sector 
over de meerjarenplannen voorbereiden. 
De meerjarenplannen moeten krachtige, eenduidige en resultaatsgerich-
te actieplannen zijn, met veel aandacht voor opvolging en feedback in 
functie van de geformuleerde doelstellingen. 
Op basis van dit overleg, zullen de verdere onderrichtingen en prioritei-
ten voor de opmaak van de nieuwe meerjarenplannen 2009-2014 uitge-
werkt worden, zodat de organisaties hier van het begin rekening mee 
kunnen houden. 
 
Dit alles zal bekrachtigd worden in een formele omzendbrief aan de or-
ganisaties, zodat er een duidelijke basis gelegd wordt voor hun meerja-
renplannen en werking, evenals voor de toetsing en opvolging ervan 
door de administratie. 
 
Op deze wijze streef ik ernaar om tegemoet te komen aan verschillende 
van de geformuleerde aanbevelingen. 
 
 
Inge Vervotte 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
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