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Bestuurlijke boodschap

Het Rekenhof heeft een evaluatie gemaakt van de invoering van een 
economische boekhouding bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap op 1 oktober 2001. De Vlaamse overheid was met dit project am-
bitieus en vernieuwend, aangezien de modernisering van de rijkscomp-
tabiliteit bij de federale overheid nog in ontwikkeling is. Dit project kan 
dan ook tal van leereffecten met zich brengen. Het werd grotendeels 
gerealiseerd in het kader van de outsourcing van de informaticafunctie 
en heeft 30,3 miljoen EUR gekost.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat een onzorgvuldige voorbereiding en 
een gebrekkige projectuitvoering en -opvolging hebben geleid tot ernsti-
ge budgettaire overschrijdingen van de initiële kostenramingen en tot 
haastwerk en onregelmatigheden bij de toewijzing van de opdrachten. 
Het nieuwe boekhoudsysteem vertoonde meer en ernstiger gebreken 
dan de traditionele kinderziekten bij dergelijke projecten. Daardoor werd, 
onder meer, de algemene rekening 2001 laattijdig voorgelegd. De admi-
nistratie heeft inmiddels al veel gebreken weggewerkt, maar het Reken-
hof heeft nog steeds een aantal fundamentele opmerkingen over de 
kwaliteit van het boekhoudsysteem.

Projecten zoals de invoering van een economische boekhouding moeten 
volgens het Rekenhof zeer grondig worden voorbereid en het gewenste 
projectresultaat moet vooraf duidelijk worden gedefinieerd en gedetail-
leerd. Voor bijzondere projecten moet een aangepaste projectorganisa-
tie worden opgezet met een realistische planning, een volwaardige pro-
jectbegroting en een specifieke informatievoorziening.

De Vlaamse Minister van Financiën heeft te kennen gegeven bij de uit-
voering van het nieuwe comptabiliteitsdecreet gevolg te willen geven 
aan de opmerkingen en aanbevelingen van het Rekenhof.
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Samenvatting

Omdat het bestaande financieel overheidsmanagement een aantal be-
langrijke tekortkomingen vertoonde, is het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap (MVG) vanaf 1996 gestart met de voorbereiding van de 
invoering van een economische boekhouding. Bij de aanvang van het 
project heeft de Vlaamse regering de projectdoelstellingen echter niet 
formeel en expliciet vastgesteld. Het project omvat volgens het MVG de 
gelijktijdige doorvoering van een nieuwe geïntegreerde begrotingsboek-
houding en economische boekhouding met analytisch luik, een nieuwe 
boekhoudorganisatie en een nieuw financieel systeem (Orafin). 

Op grond van de voorbereidende werkzaamheden van de Commissie 
voor de Normalisatie van de Openbare Comptabiliteit (CNOC) heeft het 
federaal parlement recent de algemene bepalingen die gelden voor de 
begrotingen, de controle op de subsidies en de boekhouding van de 
Gemeenschappen en de Gewesten, alsook voor de organisatie van de 
controle door het Rekenhof, wettelijk vastgelegd. Aansluitend bereidt de 
Vlaamse regering ook een Vlaams comptabiliteitsdecreet voor. De 
Vlaamse overheid heeft echter niet gewacht op de nieuwe reglemente-
ring om een economische boekhouding in te voeren. In 1997 heeft de 
departement Algemene Zaken en Financiën (AZF) het Vlaams Interde-
partementaal Modulair Managementinformatiesysteem (VLIMMSYS) 
geconcipieerd. Begin 1999 heeft de Vlaamse regering de informatica-
functie voor het MVG in zijn geheel uitbesteed en tegelijk een ERP-
pakket gekozen voor de ontwikkeling van het VLIMMSYS-concept vol-
gens de principes van de outsourcing van de informaticafunctie. Op het 
einde van de ontwikkelingsfase is gebleken dat de voorziene implemen-
tatiedatum van 1 januari 2001 moest worden uitgesteld omdat talrijke 
problemen een goede start zouden verhinderen. Na de eigenlijke start 
op 1 oktober 2001 waren er nog een hele reeks aanpassingen nodig 
aan het nieuwe boekhoudsysteem. 

Het Rekenhof heeft nagegaan of het project invoering van de economi-
sche boekhouding bij het MVG rechtmatig en doelmatig is verlopen bin-
nen het vooropgestelde budget. Het evalueerde de kwaliteit van de 
voorbereiding en het projectbeheer en onderzocht of het nieuwe sys-
teem voor een functionele boekhouding en een betrouwbare rekeningaf-
legging kan zorgen. 

Het Rekenhof heeft zijn conclusies en aanbevelingen op 9 juli 2003 aan 
de Vlaamse Minister van Financiën bezorgd. 

Projectvoorbereiding

Het project economische boekhouding is niet formeel door de Vlaamse 
regering geïnitieerd met een goedgekeurd plan van aanpak, waarin zij 
de uitgangspunten, doelstellingen, inhoud, risico’s, kosten, baten, alter-
natieven en timing had moeten onderschrijven. De keuze tussen de al-
ternatieve realisatiemogelijkheden is niet fundamenteel geargumenteerd 
en het project is zonder overwegingen in de IT-outsourcing geïncorpo-
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reerd. Bij de aanvang werden de risico’s nauwelijks geanalyseerd. Het 
project startte overigens in een onstabiel reglementair kader. 

Bij de keuze van de ontwikkelingsmethode bestond enkel een algemene 
omschrijving van het beoogde projectresultaat. Het VLIMMSYS-rapport 
en de gereduceerde probleemstelling in het bestek voor de IT-
outsourcing gaven een te vage, onvolledige en onaangepaste beschrij-
ving van het eisenpakket voor het nieuwe boekhoudsysteem. Zij om-
schreven nauwelijks of niet de verplichte rapporteringsfunctionaliteiten 
en de performantievereisten. Bij de bestelling van het functionele analy-
sedossier verschoof het vooropgestelde projectresultaat van manage-
mentinformatie naar de implementatie van de bestaande verplichtingen 
inzake rijkscomptabiliteit.

Doordat de vorm en de inhoud van de eindproducten niet scherp genoeg 
waren gedefinieerd, de bijdrage van het MVG zelf niet was gespecifiëerd 
en de contractuele documenten geen adequate meetmethode bevatten, 
kon de dienstverlener aansturen op complexe discussies en kregen de 
resultaatsverbintenissen geen realisatie. De contractuele documenten 
voorzagen niet in een echt rampenscenario, met een uitwijksysteem 
voor het geval het nieuwe boekhoudsysteem niet tijdig in gebruik zou 
kunnen worden gesteld. 

Het MVG gunde belangrijke consultancy-opdrachten zonder mededin-
ging. Het gebruikte de onderhandelingsprocedure, zonder die juridisch 
correct te motiveren. Gedurende het hele projectverloop werd nooit een 
beroep gedaan op een gespecialiseerde afdeling voor de juridische be-
geleiding van de opdrachten. Noch voor de bestellingen in het kader van 
de IT-outsourcing, noch voor de andere consultancy-opdrachten, vond 
een volwaardig prijzenonderzoek plaats. Ook lagen sommige verbinte-
nissen pas vast nadat de prestaties grotendeels waren geleverd.

Projectbeheersing

De projectorganisatiestructuur functioneerde niet naar behoren. Pas in 
de laatste fase werden de taken en verantwoordelijkheden van de ver-
schillende projectgroepen duidelijk omschreven. De Vlaamse regering 
heeft in de beginfase een aantal essentiële beslissingen genomen zon-
der de opgerichte MVG-projectgroep te consulteren. Tijdens de analyse-
fase kwam de projectstuurgroep niet samen. 

Het MVG kampte met een kwalitatief en kwantitatief tekort aan mede-
werkers voor de projectimplementatie. Door een grote medewerkersrota-
tie heeft het MVG bovendien heel wat expertise verloren. De projectlei-
der beschikte overigens over onvoldoende bevoegdheden om consen-
sussen af te dwingen in de beslissingsorganen of om in alle departe-
menten toegezegde medewerkers effectief te mobiliseren. 

De initieel vooropgestelde opleveringsdatum van 1 januari 2001 is noch 
door de Vlaamse regering, noch door het college van secretarissen-
generaal (CSG) goedgekeurd. Deze tijdsplanning was veel te krap. 
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Nooit heeft het MVG een gedetailleerde tijdsplanning opgemaakt voor 
alle projectonderdelen.

De initiële budgettaire raming van het MVG was onderschat. Het MVG is 
met het project gestart zonder een duidelijk inzicht te hebben in de fi-
nanciële impact ervan en zonder een specifieke, overkoepelende pro-
jectbegroting. De werkelijke kostprijs van het project is inmiddels opge-
lopen tot 30,3 miljoen EUR, tegenover de initieel geraamde 5,2 miljoen 
EUR. De kostenramingen werden door externe consultants opgesteld. 
Het MVG had zelf te weinig expertise om deze begrotingen kritisch te 
beoordelen. Het heeft evenmin procedures voor de begrotingsopvolging 
ingesteld. De gereserveerde kredieten in de algemene uitgavenbegro-
ting bleken al snel onvoldoende voor alle projectkosten. 

Door tijdsgebrek en onvoldoende deskundigheid heeft het MVG het 
functioneel analysedossier zonder degelijke evaluatie geaccepteerd. Er 
stonden ook geen duidelijke kwaliteitseisen voorop inzake rapportering 
en performatie van het boekhoudsysteem. Ondanks tal van onzekerhe-
den, accepteerde het MVG het ontwikkelde systeem, inclusief het vele 
maatwerk, zonder opmerkingen. Achteraf heeft het de dienstverlener wel 
nog drie maal in gebreke gesteld. 

Het MVG beschikte niet over een eigen, volledig, centraal projectdos-
sier. Over het beheer van de projectadministratie heeft het MVG geen 
afspraken gemaakt. De communicatie met de beleidsverantwoordelijken, 
eindgebruikers en externe dienstverstrekkers verliep vaak moeizaam en 
weinig gestructureerd.

Het Vlaams Parlement ontving maar fragmentair informatie over het pro-
jectverloop: beleidsbrieven en toelichtingen bij de begroting gaven niet 
steeds een volledig beeld van het project. Een bijzondere informatie-
voorziening over het project vond niet plaats.

Productevaluatie

Het nieuwe boekhoudsysteem Orafin voldoet volgens het Rekenhof op 
hoofdlijnen aan de meeste algemene vereisten voor een financieel sys-
teem voor de overheid. Het vertoont echter een aantal essentiële tekort-
komingen. Zo is het systeem onvoldoende uitgebouwd voor een strikt 
beheer van de begrotingskredieten. Het systeem schiet ook tekort op het 
vlak van rapportering. Voldoen aan de wettelijke rapporteringsverplich-
tingen volgens de bestaande rijkscomptabiliteit bleek maar mogelijk mits 
heel wat maatwerk. 

De eerste controles van het Rekenhof toonden aan dat begrotinguitvoe-
ringsgegevens ontbraken of onstabiel waren. De algemene rekening 
over 2001 werd dan ook met vertraging aan het Rekenhof voorgelegd, 
nog voor het MVG alle correcties in het boekhoudsysteem had inge-
voerd. De rapporten over de verrichtingen van rekenplichtigen waren 
niet tijdig beschikbaar, noch volledig correct. De controle op de vermo-
genswijzigingen is in het nieuwe systeem uiterst moeilijk. Ten slotte ver-
toont de interne controlestructuur in het MVG nog een aantal gebreken. 
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Na de inwerkingtreding van het nieuwe boekhoudsysteem hebben de 
eindgebruikers van het MVG nog gewezen op een reeks praktische pro-
blemen, die een doelmatige boekhouding bemoeilijken. Voor deze ver-
schillende aandachtspunten zoekt het MVG intussen een oplossing.

Conclusie en aanbevelingen

Het Rekenhof heeft geconcludeerd dat het project economische boek-
houding onvoldoende en onzorgvuldig is voorbereid. Ook tijdens de uit-
voering kende het project een gebrekkige beheersing op het vlak van 
organisatie, tijd, kostprijs, kwaliteit en informatie. Het eindproduct ver-
toonde dan ook essentiële gebreken op het vlak van kredietbeheer en 
de productie van een betrouwbare financiële rapportering.

Het Rekenhof heeft een aantal aanbevelingen geformuleerd die in 
hoofdzaak zijn gericht op het beter beheer van bijzondere projecten door 
de overheid. De aanbevelingen kunnen ook toepassing vinden bij de 
implementatie van het nieuw Vlaams comptabiliteitsdecreet. 

Reactie van de minister

De minister heeft op 31 juli 2003 voorlopig geantwoord dat het onder-
zoek waardevolle aanbevelingen bevat, die nuttig zullen zijn bij de voor-
bereiding van de implementatie van het nieuwe Vlaamse comptabili-
teitsdecreet. In zijn aanvullend antwoord van 23 oktober 2003 haalde de 
minister contesteerbare beslissingen, onduidelijkheid over wie wat kon 
doen, gebrek aan interne capaciteit, veelvuldige wissels bij de project-
leiding en het ontbreken van één verantwoordelijke minister aan als re-
denen voor het beperkt resultaat van het project economische boekhou-
ding. De minister besliste daarom het voorontwerp van comptabiliteits-
decreet te laten screenen en een beperkt aantal specialisten aan te 
werven. Hij beloofde ook het Vlaams Parlement te zullen inlichten over 
de implementatie van het comptabiliteitsdecreet. Als eindconclusie stel-
de de minister dat er dankzij beter bestuurlijk beleid één verantwoorde-
lijke minister zal zijn, die moet vermijden dat de impliciete besluitvorming 
die het Orafinproject heeft gekenmerkt, niet meer tot stand kan komen. 
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1 Inleiding 

1.1 Onderzoeksopzet en -aanpak 

Het Rekenhof heeft onderzocht of de invoering van de nieuwe boekhou-
ding bij het MVG rechtmatig en doelmatig is verlopen binnen het voor-
opgestelde budget. Het evalueerde daarbij de kwaliteit van de voorbe-
reiding en het beheer van het project. Bijkomend ging het na of het 
nieuwe systeem op hoofdlijnen voor een functionele boekhouding en 
een betrouwbare en rechtmatige rekeningaflegging kan zorgen.

Het stoelde de projectevaluatie op de normen en richtlijnen die in de 
literatuur voorkomen en die buitenlandse rekenkamers in gelijkaardige 
onderzoeken hanteerden. Het onderzoek bouwde ook voort op de con-
clusies van het onderzoek van het Rekenhof naar de outsourcing van de 
informaticafunctie(1).

Het Rekenhof rondde zijn onderzoek af op 15 februari 2003(2). Het heeft 
zijn vaststellingen en feitelijke conclusies op 24 maart 2003 voorgelegd 
aan de secretaris-generaal van het departement Algemene Zaken en 
Financiën, om ze op hun validiteit te beoordelen. De nuanceringen die 
de secretaris-generaal in zijn ambtelijk antwoord van 5 mei 2003 heeft 
geformuleerd, zijn bij de opmaak van dit rapport in rekening gebracht. 
Op 9 juli 2003 heeft het Rekenhof zijn auditrapport met conclusies en 
aanbevelingen aan de Vlaamse Minister van Financiën voorgelegd. De 
minister heeft op 31 juli 2003  en op 23 oktober 2003 gereageerd op het 
auditrapport. Zijn reacties zijn in dit rapport opgenomen.

Hoewel het verslag uitgebreid ingaat op bevindingen die aanleiding ge-
ven tot kritische opmerkingen en aanbevelingen, erkent het Rekenhof 
dat het MVG belangrijke inspanningen heeft geleverd om Orafin vanaf
1 oktober 2001 in productie te kunnen nemen en operationeel te hou-
den. Het Rekenhof hoopt dat de ervaringen van het project het MVG de 
nodige leereffecten zal opleveren voor het beheer van toekomstige pro-
jecten in het algemeen en voor de implementatie van het comptabili-
teitsdecreet in het bijzonder.

                                                
1
  Stuk 37-A (2002-2003) - Nr. 1, van 21 februari 2003. 

2
  De gegevens in dit rapport zijn dan ook geactualiseerd tot die datum. Alle 

vermelde bedragen zijn, tenzij anders vermeld, steeds inclusief BTW en in 
EUR.
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1.2 Project invoering economische boekhouding 

1.2.1 Doelstellingen van de invoering 

Het MVG was zich er sinds 1996 van bewust dat het bestaande financi-
eel overheidsmanagement een aantal belangrijke tekortkomingen ver-
toonde:

de belastingsbetaler kreeg onvoldoende adequate en begrijpelijke 
informatie over de aanwending van de belastingsgelden; 

de overheid had onvoldoende zicht op de samenstelling en ont-
wikkeling van het vermogen en kon dat bijgevolg niet efficiënt be-
heren;

de overheid had onvoldoende instrumenten om de besluitvorming 
over een rechtvaardige spreiding van de voor- en nadelen over 
generaties en belastingbetalers te ondersteunen; 

de overheid had geen basis voor de kostprijsberekening van de 
verschillende overheidsactiviteiten; 

de bestaande financieringsinstrumenten stimuleerden vooral korte-
termijndenken.

Het MVG wilde met het project economische boekhouding aan deze 
tekortkomingen tegemoetkomen. De Vlaamse regering heeft de doelstel-
lingen van de invoering van de nieuwe boekhouding bij de aanvang van 
het project niet formeel en expliciet vastgesteld. Uit haar beleidsverkla-
ringen en uit enkele studierapporten blijkt echter dat de Vlaamse over-
heid kwaliteitsvolle beleidsinformatie wilde bekomen, mede aan de hand 
van een kostenanalytische component. Een eenvormig boekhoudstelsel 
moest de consolidatie van financiële informatie mogelijk maken. De 
nieuwe boekhouding moest ook inzicht geven in de samenstelling van 
het vermogen en een beter patrimoniumbeheer en een optimaler finan-
cieel beheer bewerkstelligen.

1.2.2 Inhoud en kostprijs van het project 

Het project economische boekhouding omvat volgens het MVG drie ge-
lijktijdige deelprojecten: 

een nieuwe, geïntegreerde boekhouding;

een nieuwe boekhoudorganisatie;

een nieuw financieel systeem. 

De nieuwe geïntegreerde boekhouding, ingevoerd op 1 oktober 2001, 
bestaat uit drie luiken: een economische boekhouding, een begrotings-
boekhouding en een begin van analytische boekhouding. De volledige 
analytische boekhouding zal later worden toegevoegd.

De invoering van de economische boekhouding wijzigt ook de boek-
houdorganisatiestructuur en de invulling ervan. De nieuwe boekhoudor-
ganisatiestructuur steunt op vier principes: functiescheiding, functiespe-
cialisatie, processtandaardisatie en responsabilisering. De invulling per 
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departement vond plaats in samenspraak met de departementale ver-
anderingsbeheerder en het lijnmanagement.

Het nieuw financieel systeem (Orafin) zou met zijn rekeningstructuur de 
drieledige geïntegreerde boekhouding mogelijk maken. Orafin, met een 
rekeningstructuur, gemeenschappelijk voor alle departementen en 
DAB's, vervangt het vroegere financieel systeem (FS). 

De invoering van de economische boekhouding bij het MVG heeft 30,3 
miljoen EUR gekost (totaal voor de periode 1997-2002). Dit bedrag om-
vat de kosten van de voorbereiding, analyse, investering, begeleiding en 
opleiding door derden. De kosten van de inzet van eigen middelen en de 
exploitatiekosten zijn niet in deze totale kostprijs inbegrepen.

Vanaf 2003 moet de Vlaamse overheid nog bijkomend investeren in de 
kennisoverdracht van het nieuwe boekhoudsysteem, de verdere ontwik-
keling en uitbouw van de analytische component, en de aanpassing van 
het systeem aan het project Beter Bestuurlijk Beleid en aan het toekom-
stige comptabiliteitsdecreet. Het MVG heeft de kostprijs voor deze bij-
komende investeringen nog niet nauwkeurig geraamd.

1.2.3 Totstandkoming van het project 

Modernisering van de centrale overheidsboekhouding

De wet van 15 maart 1991 houdende hervorming van de algemene 
rijkscomptabiliteit en van de provinciale comptabiliteit vormde de aanzet 
voor de modernisering van de boekhouding van de centrale overheden 
in België. Op federaal niveau bereidt de CNOC, waarin ook de Vlaamse 
Gemeenschap is vertegenwoordigd(3), het algemeen kader voor de 
nieuwe boekhouding voor.

De recente algemene bepalingenwet van 16 mei 2003 inzake begroting, 
boekhouding en controle(4) biedt de gefedereerde entiteiten een wettelijk 
kader met algemene principes die zij moeten volgen. Zij kunnen die 
aanvullen met eigen bepalingen of kiezen voor de regeling die van toe-
passing zal zijn op de federale Staat. De inwerkingtreding van de wet is 
voorzien op 1 januari 2004, maar kan worden uitgesteld tot uiterlijk
1 januari 2007.

Zich baserend op het voorontwerp van algemene bepalingenwet werkt 
de Vlaamse administratie sinds 2001 aan de verdere uitwerking ervan 

                                                
3
  Koninklijk besluit van 14 januari 1992 houdende organisatie van de Com-

missie voor de normalisatie van de openbare comptabiliteit (artikel 2).
4
  Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begro-

tingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de Ge-
meenschappen en de Gewesten als ook voor de organisatie van de con-
trole door het Rekenhof. Deze wet heeft uitvoering gegeven aan artikel 50, 
§2, van de bijzondere financieringswet. 
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tot een eigen Vlaams comptabiliteitsdecreet, dat bovendien afgestemd 
wordt op het kaderdecreet bestuurlijk beleid, dat de toekomstige struc-
tuur van de Vlaamse overheid zal vormgeven. Op 9 mei 2003 heeft de 
Vlaamse regering het voorontwerp van het comptabiliteitsdecreet princi-
pieel goedgekeurd.

Voorbereiding van het nieuwe MVG-boekhoudsysteem  

De Vlaamse overheid heeft niet gewacht op de nieuwe reglementering 
om een economische boekhouding in te voeren. De eerste voorberei-
dingen van het project dateren van 1996. Het departement AZF van het 
MVG heeft in 1997 VLIMMSYS geconcipieerd. Het technisch concept 
van VLIMMSYS voorziet in drie luiken die modulair met elkaar in verbin-
ding staan: een financieel luik, een logistiek luik en een personeelsluik. 
Het financiële luik van dit informatiesysteem, VLIMFIN genoemd, zou de 
nieuwe boekhouding in het MVG moeten ondersteunen.

Outsourcing van de informaticafunctie voor het MVG 

Toen de Vlaamse regering op 22 juli 1998 het ontwerpbestek voor de 
outsourcing van de informaticafunctie voor het MVG goedkeurde, beslis-
te ze de al in 1997 gestarte procedure voor de verwerking van een 
nieuw boekhoudsysteem stop te zetten. Het bestek bevatte een busi-
nesscase voor een nieuw boekhoudsysteem en kondigde aan dat dit 
een eerste belangrijke bestelling zou zijn in het kader van het onderdeel 
realisatie nieuwe toepassingen.

Tijdens de laatste onderhandelingsronde voor de IT-outsourcing werd 
aan de resterende kandidaten onder meer gevraagd een gemotiveerde 
pakketkeuze voor te bereiden voor een ERP-pakket, waarmee het 
VLIMMSYS-concept zou kunnen worden gerealiseerd. Op 9 februari 
1999 wees de Vlaamse regering de informatica-outsourcing toe. Zij koos 
tegelijk een ERP-pakket voor de ontwikkeling van VLIMMSYS en gaf het 
college van secretarissen-generaal de opdracht VLIMMSYS met dit pak-
ket uit te werken overeenkomstig de principes van service 6 voor de 
realisatie van nieuwe toepassingen van het IT-outsourcingscontract. Met 
deze beslissing koppelde de Vlaamse regering de realisatie van een 
economische boekhouding aan de outsourcing van de informaticafunc-
tie.

Realisatie van het project economische boekhouding 

Op 25 januari 1999 heeft het college van secretarissen-generaal een 
interdepartementale projectstructuur opgezet. De IT-dienstverlener en 
de gekozen softwareleverancier hadden intussen hun initieel voorstel 
voor de businesscase verder uitgewerkt. Dit resulteerde in een definitie-
ve offerte voor de realisatie van het project economische boekhouding. 
Op basis van deze offerte hebben de projectverantwoordelijken van het 
MVG op 28 juni 1999 een eerste bestelling geplaatst voor de uitvoering 
van de functionele analyse, die de vereiste aanpassingen van het stan-
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daard ERP-pakket aan de behoeften van het MVG gedetailleerd in kaart 
diende te brengen.

Hoewel de functionele analyse nog niet volledig was afgerond, hebben 
de projectverantwoordelijken op 25 mei 2000 een tweede bestelling ge-
plaatst voor het maatwerk aan het ERP-pakket (bouwfase).

Voor de ontwikkeling van het concept van de nieuwe boekhoudorganisa-
tie heeft het MVG een beroep gedaan op het consultantbureau dat het 
globale contract voor procesimplementatie en personeelsplanning (PIP-
PEP) uitvoert. Voor de nieuwe boekhouding werd tevens een handlei-
ding ontwikkeld. De uitvoering van deze opdrachten viel niet onder de 
informatica-outsourcing.

Het was de bedoeling de nieuwe boekhouding in te voeren op 1 januari 
2001. In de zomer van 2000 bracht een beperkte audit een aantal pro-
blemen aan die een goede start op 1 januari 2001 zouden verhinderen. 
De IT-dienstverlener mocht daarom in onderaanneming bijkomende on-
dersteuning inhuren voor het projectmanagement aan MVG-zijde, de 
begeleiding van het conversietraject en de organisatietransitie. 

In november 2000 werd de startdatum van de nieuwe boekhouding ver-
schoven naar 1 oktober 2001. Op 4 mei 2001 besliste de Vlaamse rege-
ring het project economische boekhouding voort te zetten op grond van 
een nieuw projectplan. De Vlaamse regering wees tegelijk een nieuwe 
projectleider aan, keurde een derde bestelling goed en liet een overeen-
komst sluiten met een nieuwe consultant ter ondersteuning van het pro-
jectmanagement.

Toepassing van de nieuwe boekhouding

Sinds 1 oktober 2001 gebruikt het MVG Orafin voor een geïntegreerde 
begrotings- en economische boekhouding. Daartoe heeft het in septem-
ber 2001 een reeks gegevens uit het oude FS naar het nieuwe systeem 
geconverteerd. Na de start heeft het MVG bij de IT-outsourcer nog een 
hele reeks change requests besteld om Orafin verder te verfijnen en om 
de gewenste rapporten uit het systeem te kunnen produceren. Er werd 
een prioriteitenlijst opgesteld, waarbij werd afgesproken dat de minst 
prioritaire wijzigingen ook nog na 1 oktober 2001 in productie mochten 
gaan.

Bij de nieuwe consultant werden eind 2001 aanvullende diensten be-
steld ter invulling van het volledige projectmanagement tot april 2002. 
Op 13 december 2002 heeft de Vlaamse regering met terugwerkende 
kracht toestemming gegeven een contract te sluiten voor de nog lopen-
de functionele ondersteuning door die consultant.

Het analytisch luik is nog niet operationeel, maar zal als vervolg op de 
economische boekhouding worden uitgebouwd. Momenteel lopen in 
twee departementen proefprojecten voor het analytisch gedeelte.
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2 Projectvoorbereiding 

2.1 Projectaanpak  

2.1.1 Projectstart  

Projecten en programma’s zijn unieke, tijdelijke complexen van werk-
zaamheden in functie van vooraf overeengekomen resultaten en met 
beperkte budgetten. Daardoor is het vaak onmogelijk ze met bestaande 
procedures aan te pakken. Het komt het hoogste beleidsorgaan toe over 
de start van een project te beslissen.

Het eindrapport van december 1996 ter voorbereiding van de invoering 
van de economische boekhouding bij het MVG voorspelde een grote 
impact op het vlak van mensen, processen en technologie. Het eindrap-
port formuleerde onder meer aanbevelingen over de vernieuwing en 
vereenvoudiging van de boekhoudprocessen en -procedures, de organi-
satie en de technologie. Ten slotte zouden de nieuwe procedures ver-
ankering in een aangepaste wetgeving vergen. Het eindrapport be-
schreef in algemene termen wat het MVG met de economische boek-
houding wilde bereiken. Het bevatte ook een stappenplan.

Eindrapport noch stappenplan zijn formeel voorgelegd aan de Vlaamse 
regering als basis voor de projectstart. Wel heeft de afdeling Accounting 
de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting op 17 november 1997 
op grond van het stappenplan een tussentijdse stand van zaken be-
zorgd. Op dat ogenblik was de projectvoortgang nog beperkt. Nadien is 
het stappenplan niet meer gebruikt bij de projectopvolging, evenmin als 
het beperkte actieplan voor de IT-aspecten, dat in januari 1999 werd 
opgemaakt.

Het VLIMMSYS-concept van november 1997 bevatte een descriptief 
model voor een kosten-batenanalyse, doch enkel voor het onderdeel 
nieuw boekhoudsysteem. Andere projectonderdelen kwamen op vraag 
van het politieke niveau niet aan bod. Later is ook geen verdere kosten-
batenanalyse gemaakt. 

2.1.2 Onstabiel wettelijk kader 

Het MVG is gestart met een economische boekhouding op een moment 
dat nog geen nieuwe reglementering voor de overheidsboekhouding 
bestond. Tijdens de onderhandelingsronden voor de IT-outsourcing 
heeft een kandidaat IT-dienstverlener dan ook opgemerkt dat vooraf een 
aantal assumpties invulling vergden, in het bijzonder inzake het 
inhoudelijke en wettelijke aspect van VLIMMSYS. Volgens de leveran-
cier kon een bedrijfseconomische boekhouding immers niet drijven op 
een normering voor een budgettaire boekhouding. Hij drong daarom in 
het licht van de timing (toewijzing op 1 maart 1999 en volledige roll out 
op 31 december 2000) aan op een goede organisatie en een onverwijlde 
aanpak van alle nog lopende richtlijnen (wettelijk of niet).
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Door vooruit te lopen op de nieuwe reglementering heeft het MVG risi-
co’s genomen. Het ontwikkelde boekhoudsysteem zal weldra moeten 
worden aangepast aan het comptabiliteitsdecreet. De omvang van de 
vereiste aanpassingen is nog niet ingeschat. 

2.1.3 Keuze tussen realisatiemethoden 

Beslissingen in de aanvangsfase van het project mogen de mogelijkhe-
den voor het verdere verloop van het project niet onnodig beperken. De 
Vlaamse regering heeft onmiddellijk een pakketoplossing boven een 
oplossing op maat verkozen. Deze keuze is ingegeven door een consul-
tant op grond van de dekkingsgraad van de gewenste systeemfunctiona-
liteiten door een pakketoplossing(5). De consultant wees er echter op dat 
de Vlaamse regering eerst de vooropgestelde systeemfunctionaliteiten 
verder moest detailleren. De Vlaamse regering deed dit niet. Haar be-
slissingsnota vermeldde de voor- en nadelen van de verschillende alter-
natieven niet en beargumenteerde evenmin de optie het project econo-
mische boekhouding te koppelen aan de IT-outsourcing. Uit het ambte-
lijk overleg tijdens het onderzoek is gebleken dat het MVG deze koppe-
ling thans als een slechte keuze beoordeelt. 

2.1.4 Keuze van het ERP-pakket 

De Vlaamse regering heeft bij de toewijzing van de IT-outsourcing in 
februari 1999 tegelijk de pakketkeuze van de kandidaat IT-
dienstverlener goedgekeurd. Door tijdsgebrek vond tussen de project-
groep outsourcing en de interdepartementale projectgroep economische 
boekhouding op dit vlak geen overleg plaats. Het was nochtans de be-
doeling dat de interdepartementale projectgroep de ERP-pakketten mee 
zou evalueren op het vlak van informatica, inhoudelijke concepten en 
gebruiksvriendelijkheid.

De Vlaamse regering heeft de businesscase en de gemotiveerde pak-
ketkeuze, die waren opgezet om de capaciteiten van de kandidaat IT-
dienstverlener te beoordelen, gebruikt om onmiddellijk een definitief 
ERP-pakket te kiezen voor de realisatie van de economische boekhou-
ding. Het departement AZF wilde begin 1999 ook zo snel mogelijk een 
principiële beslissing van de Vlaamse regering over een definitieve start 
van de ontwikkeling van een economische boekhoudsysteem. Om het 
beslissingsproces over een mogelijke pakketkeuze te versnellen, heeft 
de dienst Sturing Controle Informatica en Communicatie Technologie 
(SCICT) het advies voor een gemotiveerde pakketkeuze van de kandi-
daat IT-leverancier uit het outsourcingsdossier aangewend. 

                                                
5
  De consulent beval de pakketoplossing aan omdat hij de globale dek-

kingsgraad ervan voor het financiële luik van VLIMMSYS op 80% raamde 
(tegenover de minimale richtlijn van 60%). 
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Door deze aanpak was het VLIMMSYS-concept op het moment van 
toewijzing nog onvoldoende bekend bij de outsourcer en de leverancier 
van het ERP-pakket. De projectgroep van het MVG had nog geen zicht 
op de mogelijkheden en beperkingen van het systeem.

2.1.5 Fasering van de werkzaamheden 

Fasering van de werkzaamheden laat toe de inhoudelijke voortgang te 
plannen en te bewaken. Zij bestaat normaliter uit de volgende opeenvol-
gende fasen: initiatie, definitie, analyse, ontwikkeling en realisatie. Het 
MVG liet echter de ontwikkelingsfase nog voor de afronding van de ana-
lysefase aanvangen.

Het VLIMMSYS-document heeft de systeemvereisten voor de economi-
sche boekhouding enkel globaal gedefinieerd(6) en bevatte niet alle ope-
rationele behoeften van de departementen. Het MVG meende destijds 
dat de economische boekhouding een even dringende als noodzakelijke 
voorwaarde was voor de responsabilisering van het lijnmanagement. In 
november 1997 pleitte het voor de verwerving van een aangepast boek-
houdsysteem, nog vóór de gunning van het outsourcingscontract. Later, 
toen het project economische boekhouding aan de IT-outsourcing was 
gekoppeld, is het met de ontwikkeling en implementatie gestart zonder 
dat de voorgaande fasen waren voltooid.

De versnelling van het beslissingsproces bracht in de latere fasen tal 
van bijsturingen mee, die de uiteindelijke implementatie vertraagden en 
bemoeilijkten.

2.1.6 Geen risicobeheersing 

Zowel vooraf als tijdens het project moeten de potentiële risico’s worden 
beoordeeld en beheerst. 

Begin 1998 heeft een consultant 1 januari 2001 als implementatiedatum 
voorgesteld, rekening houdend met een geschatte doorlooptijd van 26 
maand na de gunningsfase. De consultant stelde een pakketoplossing 
voor, hoewel de dekkingsgraad ervan voor de systeemfunctionaliteiten 
inzake begrotingsopmaak maar 60% zou bedragen. De consultant stel-
de ook voor de ontwikkeling door de gekozen implementatiepartner te 
laten ondersteunen en de transitiefase te laten uitvoeren door de IT-
dienstverlener. Het adviesrapport van de consultant wees onder meer 
ook op volgende aandachtspunten: 

het VLIMMSYS-document diende meer in detail te worden uitge-
werkt voor de gunning, in samenspraak tussen de verschillende 
departementen;

                                                
6
  Consultants en de implementatiepartner wezen er later dan ook op dat niet 

alle functionele vereisten in het VLIMMSYS-concept voldoende waren ge-
detailleerd.
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het bestek diende te bereiken functionele resultaten en reikwijdte 
duidelijk af te lijnen; 

er zou het beste een volledige investeringsanalyse gemaakt wor-
den.

Dit adviesrapport gaf echter geen aanleiding tot initiatieven om de func-
tionele vereisten verder te beschrijven, een volledige investeringsanaly-
se uit te werken of de risico’s nader te analyseren. Ook de eerste voor-
bereidende studie leidde niet tot een systeem van risicobeheer. 

Het MVG heeft zich voor dit project in grote mate laten leiden door ex-
terne consultants. Hoewel die nog niet volledig vertrouwd waren met de 
specifieke situatie van het MVG en een aantal waarschuwingen gaven, 
heeft het MVG weinig gedaan om zelf de deskundigheid te verwerven 
om alle risico’s actief te kunnen evalueren en beheersen. In latere fasen 
werden nieuwe consultants aangetrokken om het nieuwe boekhoudsys-
teem operationeel te houden. De kennisoverdracht naar het MVG-
personeel is recent wel op gang gekomen. 

2.1.7 Conclusies 

De Vlaamse regering heeft het project economische boekhouding niet 
formeel geïnitieerd met een goedgekeurd plan van aanpak, waarin zij 
uitgangspunten, doelstellingen, inhoud, risico’s, kosten, baten, alterna-
tieven, timing en aanpak onderschreef. Het stappenplan naar aanleiding 
van een proefproject uit 1996, kreeg geen verdere uitwerking of opvol-
ging. Een gefaseerde aanpak voor het hele project werd niet opge-
maakt.

De Vlaamse regering heeft de keuze tussen de alternatieve realisatie-
mogelijkheden niet fundamenteel of expliciet geargumenteerd. Zij heeft 
het project zonder overwegingen in de IT-outsourcing geïncorporeerd en 
maakte de pakketkeuze op grond van een gereduceerde probleemstel-
ling, zonder bijkomende analyse. Er was daarbij nauwelijks overleg tus-
sen de projectgroep outsourcing en de projectgroep economische boek-
houding. Er rezen nadien dan ook twijfels over de gekozen aanpak. 

Het project is gestart en uitgevoerd in een onstabiele omgeving: de in-
gevoerde economische boekhouding dreef op een normering voor een 
budgettaire boekhouding. Zij zal dan ook nog moeten worden aangepast 
aan het comptabiliteitsdecreet, de algemene bepalingenwet en aan het 
definitieve boekhoudplan van de CNOC. 

Bij de aanvang van het project vond geen risicoanalyse plaats. De aan-
dachtspunten in de adviezen van consultants hebben geen aanleiding 
gegeven tot het opzetten van een systeem van risicobeheersing. De 
ontwikkeling en implementatie zijn gestart nog voor de definitie en ana-
lyse volledig waren voltooid. 

Het project werd in belangrijke mate gestuurd door externe consultants. 
Het MVG zelf had er weinig greep op. 
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2.2 Projecteisen 

2.2.1 Beschrijving van het projectresultaat 

Het VLIMMSYS-rapport beklemtoonde dat het nieuwe systeem geen 
doel op zich mocht zijn. Het diende een registratiesysteem te zijn, in de 
eerste plaats gericht op het voortbrengen van beleids- en beheersinfor-
matie voor het management. In het oude systeem ontbrak die informatie 
grotendeels of kwam zij op inefficiënte wijze tot stand. Het nieuwe sys-
teem moest uitgerust zijn met een rapporteringsinstrument met transpa-
rante en gebruiksvriendelijke data. Voorts stelde het document dat het 
nieuwe systeem minstens dezelfde informatie zou moeten opleveren 
dan de oude losstaande systemen (financiën, logistiek, personeel). 

Het bestek voor de IT-outsourcing, goedgekeurd door de Vlaamse rege-
ring op 22 juli 1998, nam het invoeren van een nieuw boekhoudsysteem 
op als businesscase 4. Deze case bevatte een gereduceerde versie van 
het VLIMMSYS-rapport (enkel het financiële luik). Enerzijds stelde busi-
nesscase 4 als doelstelling de verwerving van kwantitatieve en kwalita-
tieve beleidsinformatie door de acquisitie van een nieuw systeem. An-
derzijds viel de realisatie van de analytische boekhouding buiten deze 
case.

2.2.2 Bepaling van de algemene projecteisen 

Een project vergt een volledig, concreet en aangepast pakket resultaats-
eisen. Dit veronderstelt een beschrijving van de wettelijke verplichtingen 
en de relaties met de relevante omgeving. De projecteisen vormen het 
toetsingskader voor de beoordeling van het projectresultaat. Zij moeten 
het mogelijk maken de vereiste werkzaamheden en in te zetten midde-
len nauwkeurig in te schatten. 

Businesscase 4 en het VLIMMSYS-rapport hebben het beoogde project-
resultaat inderdaad omschreven. Op basis daarvan hebben de kandi-
daat IT-leveranciers hun Best and Final Offer (BAFO) ingediend. Een 
kandidaat heeft er tijdens de procedure evenwel op gewezen dat voor 
een gedetailleerd voorstel aanvullingen noodzakelijk waren. Het project-
resultaat kwam wel tot uiting in businesscase 4, maar gedetailleerde 
projecteisen waren op dat moment nog niet uitgewerkt. 

In een eerste informatievergadering van het MVG met de IT-
dienstverlener in maart 1999 voor de concrete bestelling van het nieuw 
boekhoudsysteem bleek dat: 

voor een voorstel meer informatie nodig was; 

een diepgaande functionele analyse ondoenbaar was als vóór 
eind april 1999 een uitgebreide offerte diende te zijn gemaakt; 

aan de scope van de oorspronkelijke businesscase 4 belangrijke 
elementen dienden te worden toegevoegd of gewijzigd (de pro-
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blematiek van de interfaces met overige systemen, de additionele 
functionaliteitenvereisten voor het cash flow & treasury manage-
ment en de gewijzigde visie op de projectimplementatie(7));

het MVG zelf geen gedetailleerd document had opgemaakt met 
een volledige, gedetailleerde inventaris van alle projecteisen op 
basis van het projectresultaat zoals beschreven in de businessca-
se 4(8).

2.2.3 Bepaling van de rapporteringvereisten 

Tijdens het project was de rapportering een belangrijk discussiepunt. 
Het MVG heeft de IT-dienstverlener na de oplevering overigens op dit 
vlak tweemaal in gebreke gesteld.

De offerte die de IT-dienstverlener op 23 juni 1999 indiende voor de op-
dracht functioneel analysedossier verwees voor managementinformatie 
naar het grote aantal rapporten waarin het softwarepakket standaard 
voorzag. Extra rapporteringen en rapportering op het niveau van het 
algemeen dagboek zou mogelijk zijn in de softwareomgeving. De lijst 
van standaardrapporteringen uit de oude systemen, opgesomd in het 
VLIMMSYS-rapport, zouden evenwel buiten het voorwerp van de over-
eenkomst vallen. Mapping van deze standaardrapporten naar het soft-
warepakket zou niet mogelijk zijn geweest.

Verder schrapte de offerte de jaarlijkse balans en resultatenrekening, 
doelmatigheidsanalyse, begrotingstabellen ten behoeve van de doelma-
tigheidsanalyse, rapportering over factuurafhandeling en het signaleren 
van gebeurtenissen die afwijken van de gestelde norm aan de diverse 
verantwoordelijken. De FIT-analyse, als bijlage bij de offerte, bevatte 
een lijst van achttien rapporten. Een aantal essentiële rapporten, die de 
doelstellingen van de nieuwe boekhouding konden ondersteunen, wer-
den dus uit de projecteisen weggelaten. Dit bracht de kern van de nieu-
we boekhouding in zekere mate terug tot de bestaande begrotingscomp-
tabiliteit. Het projectvoorstel van de IT-dienstverlener week aldus sterk af 
van het oorspronkelijke BAFO. 

De offerte definieerde haar reikwijdte uiteindelijk als volgt: een antwoord 
bieden op de behoeften uitgedrukt in het VLIMMSYS-eindrapport vol-
gens de modaliteiten gedocumenteerd in de FIT-analyse. Deze oplos-
sing zou het MVG toelaten haar bestaande wettelijke verplichtingen na 
te komen. Mocht tijdens het project blijken dat de modaliteiten gedocu-

                                                
7
  Deels door de steeds naderende deadline van 1 januari 2001. 

8
  Om aan de informatiebehoefte van de IT-dienstverlener en de softwarele-

verancier te voldoen heeft het MVG ter aanvulling van de businesscase 
wel een reeks documenten overgezonden en toegelicht, aldus het project-
resultaat illustrerend, zodat de dienstverlener en softwareleverancier de 
projecteisen van het MVG daaruit konden afleiden en een concrete offerte 
voor de invoering van nieuw boekhoudsysteem konden opmaken. 
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menteerd in de FIT-analyse aanpassing zouden vergen in functie van 
het wettelijk kader, dan zou de IT-dienstverlener daarvoor een invulling 
voorstellen binnen de resultaatsverplichting uit de offerte. Bovendien zou 
hij in elk geval een oplossing aanwenden binnen de vaste resultaatsver-
bintenis, die het MVG toelaat op een geïntegreerde wijze een algemene, 
analytische en begrotingsboekhouding te voeren. De bedoelde wettelijke 
verplichtingen zijn hoofdzakelijk rapporteringverplichtingen, die voort-
vloeien uit de bestaande wetten op de rijkscomptabiliteit. Deze rapporte-
ringverplichtingen sloten echter niet aan bij het beoogde projectresul-
taat, met name het verstrekken van beleids- en managementinformatie. 
Uit het grote aantal change requests ingevolge rapporteringproblemen 
blijkt dat de partijen de draagwijdte van de algemene scopedefinitie ove-
rigens onvoldoende ruim inschatten. 

De bouwofferte van 17 mei 2000 verwees naar een aantal rapporten 
binnen de standaardfunctionaliteit van het softwarepakket. Deze rappor-
ten dekken een deel van de behoeften van het MVG aan zowel wettelij-
ke als niet-wettelijke rapporten. Daarbuiten beschreef het FAD (versie 
2.0) in detail enkele specifieke rapporten(9).

Uit de verschillende contractuele documenten blijkt dat het aantal rap-
porten dat binnen de resultaatverbintenis van het project valt, werd be-
perkt. Geen enkel document heeft alle rapporten in het kader van de 
resultaatsverbintenis individueel opgesomd. 

2.2.4 Relaties met de relevante omgeving 

Het BAFO diende in belangrijke mate te worden herzien en uitgebreid in 
termen van maatwerk, interfacing, gegevensovername, ondersteuning 
van het veranderingsproces, enz. Het VLIMMSYS-rapport en business-
case 4 bevatten geen concrete, volledige beschrijving van de bestaande 
systemen waarop het nieuwe systeem moest aansluiten. 

Op 20 januari 2000 haalde de projectgroep aan dat de architectuurstap 
in het voortraject van november 1998 tot juni 1999 werd overgeslagen. 
Deze stap dient essentieel de pakketimplementatie vooraf te gaan. Hij 
bestaat in de inventarisatie van de bestaande architectuur en een studie 
van de beste functionele architectuur. 

2.2.5 Bepaling van de performantievereisten 

Het VLIMMSYS-rapport, noch de offerte bevatten eisen inzake de ge-
bruiksvriendelijkheid en de snelheid van het systeem. 

                                                
9
  Een tweede reeks van specifieke wettelijke rapporten die nog in detail 

moeten worden geanalyseerd zijn in bijlage bij de offerte opgesomd. Deze 
bijlage bevat een lijst van wettelijke en niet-wettelijke rapporten waarvoor 
afzonderlijk moet worden betaald. 
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2.2.6 Conclusies 

Het VLIMMSYS-rapport en business case 4 werden als eisenpakket 
voor de verwerving van een boekhoudpakket vaag, onvolledig en on-
aangepast geformuleerd. De essentiële voorwaarde van een beschikba-
re, concrete en volledige beschrijving van de wettelijke verplichtingen en 
de relaties met de relevante omgeving, was niet vervuld.

Bij de bestelling van het functioneel analysedossier heeft het MVG het 
oorspronkelijk vooropgestelde projectresultaat, met name de verstrek-
king van managementinformatie, verlaten. Het heeft de doelstelling ver-
schoven naar de eisen die de wet op de rijkscomptabiliteit stelde.

Doordat het MVG geen eisen heeft gesteld inzake gebruiksvriendelijk-
heid en snelheid, kon het op dit vlak nadien van de leverancier niets 
afdwingen.

2.3 Juridische onderbouwing 

2.3.1 Situering 

Voor de outsourcing van haar IT heeft de Vlaamse Gemeenschap op
9 februari 1999 een overeenkomst gesloten met een IT-dienstverlener. 
Zij heeft deze overeenkomst opgevat als een raamcontract (bestelop-
dracht) dat ambtenaren van het MVG toestaat bestellingen te plaatsen 
binnen de bestaande delegatieregeling. Het contract bevat evenwel 
geen exclusiviteitsregeling inzake nieuwe applicaties. Het MVG behield 
derhalve het recht specifieke applicaties te laten ontwikkelen langs een 
aparte marktbevraging buiten de outsourcingsovereenkomst. Toch heeft 
de Vlaamse regering ervoor gekozen de economische boekhouding in te 
voeren binnen de outsourcingsovereenkomst. Het MVG heeft in het ka-
der van service 6 van het outsourcingscontract in de periode 1999-2001 
langs de IT-dienstverlener enkele belangrijke bestellingen voor de ana-
lyse en bouw van het nieuwe boekhoudsysteem geplaatst, die de soft-
wareleverancier in onderaanneming heeft uitgevoerd. 

In zijn rapport over de outsourcingsovereenkomst heeft het Rekenhof 
gesteld dat het gebruik van kaderovereenkomsten maar is toegestaan 
als het bestuur in de onmogelijkheid verkeert een afdoend omschreven 
opdracht uit te schrijven, bv. wegens de complexiteit of als te veel voor-
bereidend studiewerk vereist is. Het MVG heeft deze uitzonderlijke situa-
tie evenwel zelf gecreëerd. Voorheen besteedde het deze diensten ove-
rigens met de klassieke procedures aan. Het Rekenhof kon de verant-
woording van het gebruik van een kaderovereenkomst dan ook niet 
aanvaarden(10).

                                                
10

  Stuk 37 A (2002-2003) – Nr.1 van 21 februari 2003. 
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Bovendien paste het MVG de techniek van de kaderovereenkomst niet 
consequent toe. Eens daarvoor gekozen, moet de dienstverlener im-
mers voorstellen formuleren voor de concrete uitvoering van de opdracht 
en eventuele onderaannemers kiezen. In casu behield het MVG evenwel 
inspraak in de keuze van de onderaannemer. De Vlaamse regering 
heeft op 9 februari 1999 bij de toewijzing van de gehele IT-outsourcing 
tegelijkertijd expliciet de keuze van de softwareleverancier goedgekeurd. 
Behalve op zijn diensten, heeft het MVG voor het project economische 
boekhouding vanaf de bouwfase voor ondersteuning en begeleiding ook 
nagenoeg permanent een beroep gedaan op externe consultants. Het 
sloot ook deze contracten gedeeltelijk binnen service 6 van het outsour-
cingscontract en gedeeltelijk autonoom langs afzonderlijke overheidsop-
drachten.

2.3.2 Bestellingen binnen de outsourcingsovereenkomst 

Resultaatverbintenis

Het MVG heeft o.a. gekozen voor de techniek van de resultaatverbinte-
nis, die, op voorwaarde dat de vereiste resultaten er nauwkeurig in zijn 
omschreven, garanties biedt voor de realisatie van de projecteisen. In 
het kader van de outsouringsovereenkomst bleef de resultaatomschrij-
ving echter ondermaats. Zo specifiëerde de bestelling van 25 juni 1999 
niet duidelijk welke activiteiten deel uitmaakten van de opdracht en hoe 
het eindproduct (functioneel analysedossier) er moest uitzien. De con-
tractuele afspraken daarover waren te algemeen en boden ruimte voor 
interpretatie. De medewerking van het MVG, die cruciaal was, lag niet 
duidelijk vast. De contractuele documenten gaven niet aan welke pre-
cieze bijdrage (in mandagen) en kennis het MVG diende te leveren bij 
de analyse van de oorspronkelijke situatie, de knelpunten en de ge-
wenste situatie, en bij de vastlegging van de functionele eisen, kwali-
teitseisen en technische voorwaarden. 

Ook de omschrijving van de resultaten van de bestelling van 25 mei 
2000 voor de eigenlijke bouw van het financieel systeem, was vaag en 
algemeen. De offerte heeft het FAD (versie 2.0) tot voorwerp van de 
overeenkomst gemaakt. Het FAD gaf evenwel niet duidelijk weer welke 
activiteiten en producten onderwerp van de opdracht waren. Bovendien 
zou het FAD in de loop van het project ingrijpend en herhaaldelijk wor-
den gewijzigd (11) op een manier die verder ging dan de gebruikelijke 
verfijningen en uitbreidingen in termen van maatwerk, interfaces en da-
taconversie. Ook bij de opmaak van het FAD lag de cruciale medewer-
king van het MVG niet duidelijk vast, bv. met betrekking tot de validatie 
van de specificaties, de ontwikkeling en evaluatie van prototypes en 
schaduwdraaien, de acceptatie van producten, enz. 

                                                
11

  Zo was o.a. de ontwikkeling van bepaalde wettelijke rapporten oorspronke-
lijk niet voorzien. 
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Door de algemene bewoordingen van de resultaatomschrijving en de 
verwijzing naar een document dat nadien nog herhaaldelijk veranderde, 
was het een schier onmogelijke zaak de resultaten nauwkeurig vast te 
stellen. Deze tekortkoming heeft in de praktijk tot discussies over het 
resultaat geleid, die de werking van de techniek van de resultaatverbin-
tenis ondermijnden. Zo ontstond tussen het MVG en de IT-dienst-
verlener een discussie over het overkoepelend projectmanagement. De 
projectverantwoordelijkheden en hun inhoud waren immers niet duidelijk 
aangegeven. De IT-dienstverlener achtte het overkoepelend projectma-
nagement beperkt tot het deelproject implementatie van een nieuw fi-
nancieel systeem. Het MVG kon bij gebrek aan projectstructuur en men-
selijke en financiële middelen de lacune die door dit standpunt ontstond, 
niet invullen. Vooral de ontwikkeling van de nieuwe boekhouding en de 
nieuwe boekhoudorganisatie (de implementatie van het PEP) leden 
daaronder.

Ten slotte bevatten de bestellingen evenmin bepalingen inzake ge-
bruiksvriendelijkheid en systeemsnelheid, die als resultaatverbintenissen 
konden gelden. 

Meetbaarheid

De contractuele documenten van de bestellingen definieerden de vorm 
en inhoud van de op te leveren producten onvoldoende precies. Zij ga-
ven evenmin een finale en volledige lijst van alle op te leveren produc-
ten, noch een lijst met alle relevante functionaliteiten van het ERP-
pakket. De betrokken bepalingen zijn immers onoverzichtelijk gespreid 
over teveel verschillende contractuele documenten, ondanks kruisver-
wijzingen. Het MVG heeft ook voor zichzelf geen volledige, gedetailleer-
de inventaris opgemaakt. Het is dan ook onduidelijk wat precies zal wor-
den gemeten. De contractuele documenten voorzagen overigens niet in 
een adequate meetmethode (aan de hand van meetbaar geformuleerde, 
specifieke servicelevels en indicatoren). Het was bijgevolg eveneens 
onduidelijk hoe het resultaat zou worden beoordeeld (12).

Rampenscenario 

De offerte van 17 mei 2000 definieerde voor de bouw van het financieel 
systeem mijlpalen, echter zonder voor het niet behalen ervan specifieke 
gevolgen uit te werken. De contractuele documenten voorzagen boven-
dien niet in een echt rampenscenario ingeval het nieuwe systeem niet 
tijdig in gebruik zou komen. Zo werd de mogelijkheid terug te vallen op 
het oude financieel systeem niet voorzien. De kosten daarvan (o.a. het 
eurocompatibel maken) werden immers als te hoog beschouwd ten op-
zichte van het risico dat een dergelijk doemscenario zich zou voordoen. 

                                                
12

  Zie verder onder punt 3.4 (kwaliteitsbewaking) van dit verslag. 
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Het MVG trachtte zich met een schadevergoedingsclausule in te dekken 
tegen het niet halen van de mijlpaal voor de start van het schaduwdraai-
en (17 november 2000). Deze clausule omvatte echter de dubbele 
voorwaarde dat de mijlpaal niet zou zijn bereikt om redenen te wijten 
aan de IT-dienstverlener of zijn onderaannemers en dat het MVG zou 
hebben voldaan aan de randvoorwaarden bepaald in de offerte van 17 
mei 2000. Toen de mijlpaal inderdaad niet werd gehaald, bracht deze 
dubbele voorwaarde de zaak terug tot een feitenkwestie, waarbij beide 
partijen de verantwoordelijkheid deels naar elkaar probeerden door te 
schuiven. De kwestie dreigde dan ook uit te lopen op een lange en com-
plexe discussie, die enkel op lange termijn een oplossing zou kunnen 
bieden voor het probleem van de schadevergoeding (13). Bovendien zou 
de exoneratieclausule in de outsourcingsovereenkomst het schadever-
goedingsbedrag beperken, zelfs als de IT-dienstverlener volledig aan-
sprakelijk zou blijken (14).

2.3.3 Consultancy buiten de outsourcingsovereenkomst 

Het MVG sloot op 29 juni 2000, na een onderhandelingsprocedure, met 
een consultant een overheidsopdracht voor aanneming van diensten 
houdende ondersteuning van het project economische boekhouding. Op 
18 december 2001 en 18 december 2002 sloot het, eveneens onder-
hands, met dezelfde consultant nog twee aanvullende contracten. Het 
totaal van deze consultancy-opdrachten bedroeg 5.418.624,47 EUR. 

Gunning van het oorspronkelijk consultancycontract 

De nota aan de Vlaamse regering van 4 mei 2001 verantwoordde de 
aanwending van de onderhandelingsprocedure met het dringende ka-
rakter en de onmogelijkheid op voorhand een globale prijs vast te stel-
len. Het Rekenhof merkt, in navolging van de Inspectie van Financiën, 
op dat de dringendheid niet toepasselijk was, aangezien de aankondi-
ging van de opdracht in het EG-Publicatieblad van 8 december 2000 en 
het Bulletin der Aanbestedingen van 25 december 2000 verscheen en 
het dienstencontract werd gesloten op 29 juni 2001 (15). In de zeven 
maand tussen aankondiging en contractsluiting had het bestuur zonder 
problemen een gunningsprocedure met de ruimste mededinging kunnen 
aanwenden. Over de onmogelijkheid een voorafgaande prijs vast te stel-

                                                
13

  Het advies van een deskundige om de zaak langs een bemiddelingspro-
cedure te regelen, vond bij de projectleiding geen gehoor. 

14
  Tot 2.478.935,25 EUR per schadegeval, met een maximum van 

12.394.76,24 EUR in totaal. 
15

  Nadat de projectleider van het MVG een andere functie binnen het MVG 
had opgenomen en er op korte termijn geen personen binnen het MVG 
werden gevonden ter vervanging, werd op 18 december 2001 een over-
eenkomst voor aanvullende diensten gesloten met dezelfde dienstenverle-
ner. Deze opdracht, voor een bedrag van 427.209,44 EUR, eindigde op 30 
april 2002. 
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len, merkte de Inspectie van Financiën op dat het mogelijk was op grond 
van de herplanningsoefening de consultancyopdracht op te splitsen in 
deelfacetten waartegenover vermoedelijke hoeveelheden konden wor-
den geplaatst. De inspectie ging ervan uit dat het MVG, door het veel-
vuldig beroep erop, de gemiddelde tarieven voor consultancy kende. Het 
had zodoende minstens indicatief een prijs kunnen bepalen. De op-
dracht voldeed dus niet aan de voorwaarden van artikel 17 van de over-
heidsopdrachtenwet en mocht dus niet langs de uitzonderingsprocedure 
(onderhandelingsprocedure) gegund worden.

De inkorting van de normale termijn voor ontvangst van de aanvragen 
tot deelneming, die 37 dagen bedraagt vanaf verzending van de aan-
kondiging, tot 15 dagen, beperkte bovendien de mogelijke concurrentie 
die de bekendmaking van de onderhandelingsprocedure had kunnen 
oproepen. De versnelde procedure kende onterecht toepassing, aange-
zien het consultancycontract pas zeven maand na de publicatie van de 
opdracht werd gesloten. Het bestuur had de normale termijn van 37 da-
gen dan ook probleemloos kunnen handhaven en zodoende een werke-
lijke mededinging mogelijk maken. 

Aanvullend consultancycontract van 18 december 2002 

Het bestuur verantwoordde het beroep op de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking voor de aanvullende consultancyovereenkomst 
van 18 december 2002 op basis van de technische specificiteit van de 
opdracht, die daardoor maar aan één aannemer kon worden toever-
trouwd(16). De nota aan de Vlaamse regering van 13 december 2002 
verduidelijkte dat de consultant weliswaar niet de enige was die het fi-
nanciële systeem kon implementeren en exploiteren, maar dat de ver-
werving van de – op zich niet unieke - technische knowhow van een 
andere dienstverlener minstens drie maand zou vergen, wat de continuï-
teit van de exploitatie in het gedrang zou brengen. Deze situatie is ech-
ter door de verantwoordelijken zelf gecreëerd. Zij hadden met een nor-
male vooruitziendheid, de overheidsopdracht tijdens de uitvoering van 
het tweede dienstencontract kunnen voorbereiden en gunnen. Hoewel 
de rechtspraak de onderhandelingsprocedure als een uitzonderingspro-
cedure beschouwt, is zij voor de belangrijke opdrachten van dit project 
blijkbaar de regel geworden. 

Kennisoverdracht

Het projectvoorstel van de consultant bevatte een resultaatsverbintenis 
die voorzag in kennisoverdracht aan het MVG, opdat het ministerie op 
het einde van het contract in staat zou zijn de Vlimfin-applicatie zelf-
standig in productie te houden. Ook het contract van 18 december 2002 

                                                
16

  Artikel 17, § 2, 1°, f, van de overheidsopdrachtenwet. 
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bevatte terzake resultaatverbintenisclausules, telkens onder de uitdruk-
kelijke voorwaarde dat het MVG personeelsleden ter beschikking zou 
stellen aan wie de kennis kon worden overgedragen. 

Het MVG kon echter het geschikte personeel niet tijdig, vóór het verstrij-
ken van het contract op 30 maart 2003, ter beschikking stellen. Het aan-
getrokken interimmanagement zal vermoedelijk maar meerdere maan-
den na beëindiging van het contract aantreden. De secretaris-generaal 
is van mening dat hij dan de IT-dienstverlener voor deze kennisover-
dracht kan aanspreken. 

De Vlaamse Minister van Ambtenarenzaken kreeg op 13 december 
2002 opdracht in samenspraak met de Vlaamse Minister van Financiën 
en Begroting maximaal drie gespecialiseerde contractuele personeelsle-
den in dienst te nemen voor de verdere, interne uitbouw en ondersteu-
ning van de software in het licht van het nieuwe comptabiliteitsdecreet. 
De kosten daarvan werden geraamd op 219.000 EUR. Deze bijkomende 
personeelsleden van het MVG zouden de kennisoverdracht mee moge-
lijk moeten maken. Deze aanwervingen komen daarvoor echter te laat. 

Het MVG heeft dus onvoldoende oordeelkundig, tijdig en pro-actief inge-
speeld op het aflopend dienstencontract met de consultant. De vraag 
rijst of de IT-dienstverlener zal overgaan tot de kennisoverdracht in het 
kader van de dienstverlening door de consultant. Hij heeft deze consul-
tancy overigens nooit beschouwd als vallend onder zijn takenpakket. 

2.3.4 Gebrekkige juridische begeleiding 

In alle fasen van overheidscontracten en bestellingen moet de aanbe-
stedende overheid zich omwille van behoorlijk en zuinig bestuur op juri-
disch vlak terdege laten bijstaan. Het departement AZF beschikt daar-
voor over een gespecialiseerde juridische afdeling, met name de afde-
ling Overheidsopdrachten. Zij staat de administratie al decennialang bij 
ter voorkoming en afhandeling van geschillen die in het kader van de 
gunning en uitvoering van overheidsopdrachten rijzen. Zij werd echter 
noch in de precontractuele fase, noch bij de uitvoering, noch bij de af-
loop van het project economische boekhouding om juridisch advies ge-
vraagd. Van een permanente juridische begeleiding, waarvoor deze af-
deling kon instaan, is nooit sprake geweest. Het is dan ook de vraag of 
het MVG zijn rechten bij de opstelling van het contract, de diverse inge-
brekestellingen en de opleveringsprocedures afdoende heeft verdedigd 
of veiliggesteld. Dit kan belangrijke gevolgen hebben bij eventuele ge-
rechtelijke procedures. 

2.3.5 Geen prijzencontrole of marktconformiteitsonderzoek 

Zo nodig moet het MVG de geboden prijzen bij de toewijzing onderzoe-
ken, zoals voorzien in de overheidsopdrachtenreglementering en de 
outsourcingsovereenkomst. De contractuele documenten bevatten ech-
ter geen bepalingen die het MVG de mogelijkheid bieden alle verificaties 
van de boekhoudkundige stukken en onderzoeken ter plaatse uit te voe-
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ren, om de juistheid te onderzoeken van de prijzen die de IT-
dienstverlener heeft voorgesteld(17).

Geen marktconformiteitsonderzoek voor bestellingen 

De SCICT had telkens de marktconformiteit van de projectvoorstellen in 
het kader van service 6 van het outsourcingscontract moeten evalueren. 
Zijn opmerkingen over de voorgestelde prijzen waren echter niet onder-
bouwd, verliepen regelmatig enkel per e-mail en waren tegenover de IT-
dienstverlener nauwelijks verdedigbaar. Ook in zijn outsourcingsrapport 
heeft het Rekenhof over service 6 gesteld dat de marktconformiteitstoet-
sing onafhankelijk noch objectief was, daar zij het voorstel van de IT-
dienstverlener als basis had en de a priori-ramingsmethode heeft opge-
zet in overleg met de dienstverlener(18).

Geen enkele van de belangrijkste bestellingen die het MVG bij de IT-
dienstverlener heeft geplaatst (in totaal voor 15 miljoen EUR) werd aan 
een grondig prijzenonderzoek onderworpen. De nota van 11 januari 
2001 van de Inspectie van Financiën onderstreepte het nut van een der-
gelijk prijzenonderzoek: de inspectie merkte op dat de IT-dienstverlener 
de tarieven van de onderaannemer voor consultancy doorfactureerde 
aan het MVG, terwijl de opdracht aan de dienstverlener was gegund in 
het kader van het outsourcingscontract. Dit hield in dat de tarieven van 
het outsourcingscontract golden, die substantieel lager lagen. Voor de 
consulting was een dagtarief van 1.487,36 EUR overeengekomen, ter-
wijl het outsourcingscontract in een dagtarief voor een ervaren ERP-
projectleider van 1.388,20 EUR voorzag(19). Het opdrachtdossier bevatte 
geen motivatie voor het gebruik van de hogere tarieven. 

Geen prijzencontrole voor de consultancy-opdrachten 

De consultant kreeg tussen juni 2001 en december 2002 in totaal 
5.418.624,47 EUR aan consultancy-opdrachten toegewezen buiten elke 
mededinging om. Deze enige kandidaat was daarenboven, voorafgaand 
aan zijn offerte-indiening, al ingeschakeld in de begeleiding van het pro-
ject economische boekhouding en had door zijn aanwezigheid op de 
stuurgroepvergaderingen kennis van de beschikbare budgetten en de 
kostenstructuur.

De onderhandelingsprocedure en het gegeven dat maar één kandidaat 
werd uitgenodigd een offerte in te dienen, had de verantwoordelijke 

                                                
17

  Artikel 88, § 3, van het koninklijk besluit van  8 januari 1996 betreffende de 
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten 
en de concessies van openbare werken. 

18
  Stuk 37-A (2002-2003) - Nr.1, van 21 februari 2003. 

19
  Bedragen exclusief BTW. Voor andere consultings lagen de tarieven in het 

outsourcingscontract nog lager. 
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aanbestedende overheid ertoe moeten aanzetten kritisch de aangebo-
den prijzen, die uiteindelijk zonder concurrentie werden bekomen, te 
analyseren. Desondanks vond voor geen van de drie onderhandse 
overeenkomsten een prijzen- of marktconformiteitsonderzoek plaats. 

2.3.6 Dienstverlening zonder formele bestelling of contract 

Op 7 maart 2001 meldde de softwareleverancier het MVG dat hij al 
sinds 1 januari 2001 intensief aan de vervolgfase van VLIMFIN werkte, 
zonder formele bestelling door het MVG of de IT-dienstverlener. Hij 
wees erop dat dit door de omvang van zijn inbreng in het projectteam, 
tot zeer snel oplopende financiële risico’s zou leiden en verzocht daar-
om uiterlijk op 19 maart 2001 over een formele bestelling te kunnen be-
schikken, met terugwerkende kracht voor de werkzaamheden sinds
1 januari 2001. Zo niet, zou hij alle werkzaamheden in het kader van 
VLIMFIN op 19 maart 2001 staken en zijn team ontbinden. De software-
leverancier heeft meer dan vier maand intensief aan de vervolgfase van 
VLIMFIN gewerkt, vooraleer de vereiste kredieten daarvoor werden 
vastgelegd(20).

De consultant had de onderhandse opdracht van 18 december 2002 al 
aangevat op 1 mei 2002. Hij heeft dus meer dan zeven maand voor het 
MVG gewerkt buiten elke contractuele basis om. De opdracht was zo-
doende al bijna volledig uitgevoerd op het ogenblik dat ze nog moest 
worden gegund. De vertraging werd veroorzaakt doordat de initiatieven 
voor de gunning van de bijkomende ondersteunende dienstverlening 
uitbleven (het derde contract met de consultant bedroeg 2.893.036,86 
EUR). Om de situatie te regulariseren t.o.v. de verplichtingen van de 
overheidsopdrachtenreglementering, heeft het bestuur dan maar een 
beroep gedaan op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
en, in casu, zonder de minste mededinging. Een dergelijke a posteriori 
rechtvaardiging is in strijd met de geest en de principes van de wet van 
24 december 1993, alsook met artikel 49 van de gecoördineerde wetten 
op de rijkscomptabiliteit. 

2.3.7 Conclusies 

Hoewel het outsourcingscontract en de bijhorende bestellingen in de 
eerste plaats resultaatsverbintenissen inhielden, haalde de IT-
dienstverlener een aantal van zijn verplichtingen niet. Doordat noch de 
bestelling van het FAD, noch de bestelling van de eigenlijke bouw vol-
doende specificeerden welke activiteiten en producten het voorwerp 
waren van de opdracht, en doordat nergens de precieze inbreng van het 
MVG vastlag, kon de dienstverlener vaak aansturen op complexe dis-
cussies over de resultaatsverbintenissen en er uiteindelijk aan ontsnap-

                                                
20

  Een dergelijke handelwijze is in strijd met artikel 49 van de gecoördineerde 
wetten op de rijkscomptabiliteit. 
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pen. Over de invulling van het overkoepelend projectmanagement door 
de IT-dienstverlener bestonden interpretatieverschillen. 

De contractuele bestellingsdocumenten definieerden de vorm en inhoud 
van op te leveren producten onvoldoende precies. Zij vermeldden 
evenmin een adequate meetmethode. Het Rekenhof besloot dan ook 
dat de contractuele documenten het MVG niet de nodige middelen ver-
strekten om precies te meten in hoeverre de IT-dienstverlener aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan. 

De contractuele documenten voorzagen niet in een echt rampenscena-
rio voor het geval het nieuwe systeem niet tijdig in gebruik zou zijn. De 
keuze om in dat geval terug te vallen op het oude financieel systeem 
werd niet uitgewerkt wegens te duur. 

Een firma kreeg 5,4 miljoen EUR consultancy-opdrachten toegewezen 
buiten elke concurrentie om. Om het oorspronkelijk consultancy-contract 
te kunnen gunnen middels de onderhandelingsprocedure, beriep het 
MVG zich ten onrechte op het dringend karakter en de onmogelijkheid 
vooraf een globale prijs vast te stellen. Bij de derde onderhandse over-
eenkomst van diezelfde opdracht verwees het ministerie naar de unieke 
technische know-how van de dienstverlener, zonder dit afdoende te ver-
antwoorden.

De contractuele kennisoverdracht kon niet doorgaan bij gebrek aan tijdig 
beschikbaar MVG-personeel. De consultant kon deze resultaatsverbin-
tenis dus niet nakomen door de fout van het MVG. 

De gespecialiseerde juridische afdeling Overheidsopdrachten van het 
departement AZF werd noch in de precontractuele fase, noch bij de uit-
voering, noch bij de afloop van het project economische boekhouding 
om juridisch advies gevraagd. Van een consistente, permanente en 
kwalitatief hoogstaande juridische begeleiding was nooit sprake. 

Noch voor de belangrijkste bestellingen bij de IT-dienstverlener (in totaal 
15 miljoen EUR), noch voor belangrijke onderhands gegunde consultan-
cy-opdrachten (5,4 miljoen EUR) vond een echt prijzenonderzoek plaats.

Ten slotte werden financieel belangrijke verbintenissen maar vastgelegd 
nadat de prestaties al grotendeels waren geleverd.
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3 Projectbeheersing 

Om een project te kunnen beheersen is het nodig voortdurend aandacht 
te besteden aan vijf aspecten:

organisatie (taken-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidverde-
ling, selectie van projectleiding en medewerkers);

tijd (planning van de werkzaamheden en doorlooptijdbewaking); 

geld (budgettering en kostenbewaking); 

kwaliteit (het meetbaar maken van de inhoudelijke projecteisen en 
de toetsing van de resultaten aan die kwaliteitseisen); 

informatie (documentbeheer en communicatie). 

3.1 Projectorganisatie 

3.1.1 Overzicht van de projectorganisatiestructuren 

Het onderstaand schema geeft de verschillende projectorganisatie-
structuren tijdens het project weer. Door veelvuldige problemen in de 
bouwfase werd de go-live uitgesteld van 1 januari 2001 tot 1 oktober 
2001. Voor elke fase en bij de herplanning werd een projectplan opge-
maakt.
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Periode Organen Vergaderingen* 

- Stuurgroep niet samengekomen 

- MVG-projectgroep maandelijks 

Precontractuele fase 
(jan. 1999 - juni 1999) 

- Pilootprojecten niet gefunctioneerd 

- Stuurgroep vanaf 30.06.2000 
maandelijks

- Projectmanagementteam** wekelijks 

- (MVG-)projectgroep  

- MVG Coördinator functionele 
domeinen

- MVG Competentiecel  

Functionele analyse  
(aug. 1999 - juni 2000) 
projectplan Vlimmsys - Im-
plementatie software van 
10.09.1999

- MVG teamleiders per functi-

oneel domein(
21

)

- Stuurgroep maandelijks 

- Beheersgroep (projectleiders 
MVG, IT-dienstverlener) 

wekelijks 

- (MVG-)projectgroep  

Bouwfase voor de her-

planning 
(maart 2000-dec. 2000) 
Overkoepelend projectplan 
VLIMMSYS – Implementa-
tie software van 18.08.2000 

- Overleggroep per 
activiteitstraject

- Stuurgroep maandelijks  

- Transitieprojectmanagement-
team

wekelijks 

- Managementteams per fase 
onder leiding van teamleider 

Herplanning   
(jan. 2001-sept. 2001) 
projectplan VLIMMSYS 
transitieplan van 
28.12.2000

- Competentiecentra  

- Stuurgroep maandelijks 

- Productievoortgangvergade-
ring

wekelijks 

Go-live op 1.10.2001  

+ euroconversie eind 

12.2001

- Externe consultant als pro-
jectleider

* vergaderfrequentie enkel voor hoogste organen 
** IT-dienstverlener, MVG en softwareleveranciers. 

3.1.2 Precontractuele fase 

Op 18 januari 1999 waarschuwde het departement AZF dat het verko-
zen ERP-pakket geëvalueerd moest worden op zijn mogelijkheden en 
lacunes om voor eind maart 1999 de concrete bestelling te kunnen 
doen. Voor iedere belangrijke functionaliteit zou een pilootprojectleider 
(aangeduid door de projectgroep) in samenwerking met de pilootpro-
jectmedewerkers een beoordeling moeten opmaken. Op grond daarvan 
zou het MVG met de outsourcer onderhandelen. Het contractvoorstel 
zou aan een stuurgroep worden voorgelegd. Op grond van de AZF-nota 
heeft het college van secretarissen-generaal op 25 januari 1999 beslist 

                                                
21

  De vijf functionele domeinen zijn: algemene boekhouding, uitgaven, ont-
vangsten, vaste activa, budgettering. 
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de projectstructuur met een stuurgroep en een projectgroep te operatio-
naliseren.

De pilootprojecten ter beoordeling van eventuele lacunes in het ERP-
pakket per functionaliteit vonden evenwel niet plaats. De Vlaamse rege-
ring had immers al op 9 februari 1999 beslist dat de software moest 
worden geïmplementeerd, zonder consultatie van de projectgroep. 

Werkvergaderingen tussen de projectgroep, de IT-dienstverlener en de 
softwareleverancier in mei 1999 leidden tot de opsplitsing van de offerte 
in twee stappen: de functionele analyse en de bouwfase. Een formele 
beslissing van projectgroep of stuurgroep is niet voorhanden.

Uiteindelijk kwamen de IT-dienstverlener, de softwareleverancier, de 
dienst SCICT en de projectleider op 23 juni 1999, na moeilijke onder-
handelingen, een resultaatsverbintenis in hoofde van de IT-
dienstverlener en de softwareleverancier overeen(22).

3.1.3 Functionele analysefase 

Het projectplan van 10 september 1999 in het kader van het analysetra-
ject gaf de verschillende organen en hun samenstelling weer, maar liet 
na hun taken, verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheid inhou-
delijk te detailleren. De stuurgroep kwam pas een eerste maal samen op 
30 juni 2000, dus na de oplevering van de eerste fase (20 juni 2000) en 
na de bestelling van de tweede fase (25 mei 2000). Bepaalde leden van 
het CSG toonden in het voortraject immers weinig interesse. De onder-
handelingen voor de bestelling van de bouwfase vonden plaats in het 
kabinet van de minister van Financiën en Begroting (samen met de 
SCICT) en in topoverleg tussen het MVG, de IT-dienstverlener en de 
softwareleverancier, zonder de betrokkenheid van de projectleider. Van 
deze vergaderingen zijn geen geschreven verslagen beschikbaar. Een 
ongedateerd advies(23) van de projectleider stelde dat de tweede bestel-
ling in het voordeel van de softwareleverancier en de IT-dienstverlener 
werd beslecht.

                                                
22

  De oplossing bood een antwoord op de behoeften volgens het 
VLIMMSYS-eindrapport (modaliteiten gedocumenteerd in de FIT-analyse). 
Zij zou het MVG toelaten de bestaande wettelijke verplichtingen na te ko-
men. Mocht tijdens het project aanpassing nodig blijken, dan zou de 
dienstverlener een invulling voorstellen binnen de resultaatverplichting uit 
de offerte.

23
  Het advies, overhandigd op 27 april 2000, stelde dat alle bijkomend maat-

werk voor de tweede bestelling bijkomend zou worden gefactureerd, zodat 
geen sprake meer was van een resultaatsverbintenis tegen vaste prijs. 
Bovendien was geen sanctioneringmechanisme voorhanden om 1 januari 
2001 afdwingbaar te maken. Verder dienden nog tal van aspecten van de 
projectaanpak (o.a. rollen en verantwoordelijken) te worden beschreven in 
een uitgebreid projectplan en was de rapportering onvoldoende uitge-
klaard.
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De verslagen van het projectmanagementteam tonen aan dat het team 
vooral de stand van zaken per deeldomein besprak. Vanaf 2000 kwam 
de opvolging van de globale tijdsplanning en de mijlpalen nog maar spo-
radisch aan bod. Het kostenaspect en de contractuele aspecten kwa-
men niet aan bod. Gelet op de doelstellingenproblematiek inzake 
rapportering, de discussies over de verantwoordelijkheden van de IT-
dienstverlener als overkoepelend projectleider(24) en de strikte tijdsplan-
ning van het project(25), waren het kostenaspect, de contractuele aspec-
ten en de tijdsplanning nochtans kritische items. Ondanks deze proble-
men is de stuurgroep pas op 30 juni 2000 samengekomen.

3.1.4 Bouwfase 

Pas in augustus 2000 zag het projectplan voor de bouwfase het licht, 
toen deze fase al af was en de softwareleverancier al aan de systeem- 
en integratietesten begonnen was. Ook dit projectplan liet na de rollen 
en verantwoordelijkheden van organen aan MVG-zijde duidelijk te om-
schrijven. Zo kregen de acceptatieprocedure voor de deliverables en de 
finale oplevering geen expliciete beschrijving.

De consultant wees op 31 oktober 2000 op belangrijke tekorten in de 
projectorganisatiestructuur. De besluitvorming voor de drie deelprojecten 
verliep volgens hem te traag door het ontbreken van een overkoepelend 
projectplan met doelstellingen, projectdefinitie en overkoepelende re-
sourceplanning voor de deelprojecten(26), en door een inefficiënte pro-
jectorganisatie, met hiërarchisch te laag gepositioneerde projectleiders, 
die geen consensus konden afdwingen in de projectorganen. Ook ont-
brak een autoriteit met vetorecht.

3.1.5 Herplanning  

Het transitieprojectplan van 28 december 2000, opgemaakt naar aanlei-
ding van de herplanning, somde uiteindelijk de taken en de verantwoor-

                                                
24

  Onder overkoepelend projectmanagement verstond MVG drie deelfacet-
ten: de implementatie van het nieuwe financieel systeem, de ontwikkeling 
van een nieuwe geïntegreerde boekhouding en het opzetten van een 
nieuwe boekhoudorganisatie. Het MVG meende dat de IT-dienstverlener 
voor deze drie deelaspecten verantwoordelijk was, terwijl de IT-
dienstverlener zich enkel verantwoordelijk achtte voor de implementatie 
van een nieuwe IT-systeem. 

25
  Er werd maar in 18 maand voorzien, terwijl een externe consultant de 

doorlooptijd op 26 maand had ingeschat. 
26

  De consultant merkte op dat niet contractueel was bepaald dat de IT-
dienstverlener behalve voor de implementatie van een nieuw financieel 
systeem, ook verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van een nieuwe 
geïntegreerde boekhouding en het opzetten van een nieuwe boekhoudor-
ganisatie. Het MVG veronderstelde dit, daar het zelf niet over de middelen 
daarvoor beschikte. 
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delijkheden van de verschillende organen duidelijk op. Zij werden echter 
niet allemaal uitgevoerd conform het plan: 

De stuurgroep heeft nooit productiecriteria en kwaliteitsvereisten 
bepaald of gekwantificeerd. 

De stuurgroep heeft de evaluatieverslagen van de acceptatietes-
ten in de diepte en de breedte, en van het schaduwdraaien niet 
geëvalueerd, noch formeel goedgekeurd. Nochtans werd de scope 
van het schaduwdraaien beperkt, daar alle benodigde wettelijke 
rapporten nog niet beschikbaar waren. Verder haalden de versla-
gen verscheidene problemen aan (infrastructurele problemen, vra-
gen van eindgebruikers over het gebruik van het systeem of te 
volgen procedures). Ten slotte zou de conversie van de gegevens 
pas na het schaduwdraaien opnieuw starten. Ondanks deze onze-
kerheden en problemen beantwoordde het evaluatieverslag van 
het schaduwdraaien de vragen of het MVG organisatorisch klaar 
was en of Orafin de vereiste gegevens genereerde, positief.

Het projectmanagement verstrekte de stuurgroep geen financiële 
projectrapportering.

3.1.6 Projectleiding 

Vermits de stuurgroep tot 30 juni 2000 niet samenkwam, rapporteerde 
de projectleider meestal op informele wijze over de stand van zaken aan 
de secretaris-generaal van het departement AZF. Uiteindelijk heeft de 
projectleider, in naam van de MVG-projectgroep, in nota’s van 13 en 29 
maart 2000 de problemen bij het kabinet Financiën en Begroting aange-
kaart.

De MVG-projectleider had onvoldoende bevoegdheden om een consen-
sus te kunnen afdwingen in de beslissingsorganen. Dit gebrek bleek ook 
toen hij door de departementen toegezegde MVG-medewerkers in een 
interdepartementaal project snel en integraal wilde mobiliseren. 

Het project kende drie projectleiders aan MVG-zijde en aan de zijde van 
de IT-dienstverlener. 

3.1.7 Projectmedewerkers 

In elke functionele werkgroep waren eindgebruikers van de verschillen-
de departementen vertegenwoordigd. Er vond geen formele selectie op 
grond van selectiecriteria plaats. De departementen wezen de eindge-
bruikers aan in functie van hun beschikbaarheid. Op papier waren alle 
functies in de functionele werkgroepen ingevuld. In de praktijk was de 
werking en de efficiëntie van de functionele werkgroepen sterk afhanke-
lijk van de motivatie en kennis van hun leden.

Het MVG-personeel had ook onvoldoende ervaring met functionele ana-
lyses en met de omschrijving van de eigen financiële processen, wat de 
input van het MVG in de functionele analysefase beperkte. Daardoor 
specificeerde het functioneel analysedossier de rapporteringsvereisten 
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en behoeften van het MVG onvoldoende. Uiteindelijk waren er zeven 
verschillende versies van het FAD. De wijzigingen waren soms funda-
menteel. Het FAD was overigens onvolledig: het omschreef de rapporte-
ringsvereisten en de performantievereisten niet duidelijk. 

De departementale medewerkers gaven ook niet altijd prioriteit aan de 
algemene voortgang van het project. Soms kregen de eigen specifieke 
departementale behoeften voorrang. 

Tijdens het project was er aan MVG-zijde een grote rotatie, met verlies 
aan expertise tot gevolg. Maar twee departementen behielden dezelfde 
vertegenwoordigers in de projectgroep tijdens het hele project. 

3.1.8 Conclusies 

De projectorganisatiestructuur functioneerde niet naar behoren. De pro-
jectplannen bepaalden wel de samenstelling van de organen, maar pas 
bij de opmaak van het transitieprojectplan van 28 december 2000 n.a.v. 
de herplanning, werden taken, verantwoordelijkheden en beslissingsbe-
voegdheid van stuurgroep, projectmanagement en MVG-projectgroep 
duidelijk omschreven. De taken en verantwoordelijkheden werden overi-
gens niet allemaal volgens plan uitgevoerd(27).

In tegenstelling tot de vooropgestelde werkwijze, vonden de pilootprojec-
ten ter beoordeling van de mogelijkheden en lacunes van het ERP-
pakket per functionaliteit niet plaats. De Vlaamse regering had immers al 
op 9 februari 1999 beslist de software te implementeren, zonder consul-
tatie van de projectgroep. 

Pas op 30 juni 2000 kwam de stuurgroep voor het eerst bijeen. Dit is na 
de oplevering van het FAD en na de bestelling van de bouwfase. Bo-
vendien waren er al discussies gerezen over kosten- en contractuele 
aspecten en bleek de tijdsplanning al niet meer haalbaar. 

Het MVG kampte met een tekort aan medewerkers en kennis voor het 
project. De grote rotatie van de medewerkers veroorzaakte bovendien 
expertiseverlies.

De MVG-projectleider had onvoldoende bevoegdheden om een consen-
sus te kunnen afdwingen in de beslissingsorganen of om door de depar-
tementen toegezegde MVG-medewerkers te kunnen mobiliseren. 

                                                
27

  De kwaliteitseisen werden niet formeel bepaald ; de formele goedkeuring 
van de evaluatie van de testen ontbrak ; de kostprijs werd niet adequaat 
opgevolgd.
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3.2 Planning en tijdsbewaking 

3.2.1 Vastlegging van de initiële go-live datum 

Begin 1998 raamde een consultant de totale doorlooptijd van het project 
op 26 maand na de gunningsfase. De oorspronkelijke planning koos als 
opleveringsdatum 1 januari 2001. Dit impliceerde een doorlooptijd van 
maar 18 maand, wat een grote druk op het project legde.
Op 9 februari 1999 keurde de Vlaamse regering de keuze van ERP-
pakket voor de ontwikkeling van VLIMMSYS goed. Aan het CSG van
25 januari 1999 werd 1 januari 2001 als opleveringsdatum vooropge-
steld. Noch de Vlaamse regering, noch het CSG hebben echter deze 
opleveringsdatum goedgekeurd.

In de praktijk nam de invoering van een economische boekhouding ruim 
28 maand in beslag. Ook na de oplevering op 1 oktober 2001 kende het 
systeem nog voortdurende verbeteringen en werden tal van inspannin-
gen geleverd om het systeem te doen draaien. Het systeem kon bij zijn 
oplevering niet alle vereiste wettelijke rapporten genereren. Nochtans 
ging de oplevering niet met opmerkingen gepaard. 

3.2.2 Tools voor de tijdsplanning 

De softwareleverancier was verantwoordelijk voor de opmaak en update 
van de tijdsplanningen in de wekelijkse voortgangsvergaderingen. Het 
MVG kreeg geen toegang tot het instrument dat de softwareleverancier 
daarvoor gebruikte, daar dit ook de kostprijs van de door de leverancier 
ingezette medewerkers opvolgde. Voor elke activiteit heeft de leveran-
cier een gedetailleerde tijdsplanning uitgewerkt, met vermelding van de 
verantwoordelijken, geplande uren, gepresteerde uren en nog te preste-
ren uren. Het is echter onmogelijk uit deze tool samenvattende staten 
van de vereiste en effectief ingezette voltijdse equivalenten te genere-
ren.

De tijdsplanningen bevatten maar een deelfacet van het project, met 
name de implementatie van een nieuw IT-systeem. Een geïntegreerde 
tijdsplanning met ook de deelfacetten ontwikkeling van een nieuwe geïn-
tegreerde boekhouding en opzet van een nieuwe boekhoudorganisatie, 
werd nooit opgemaakt. 

De krappe timing liet geen marge toe. Als een activiteit vertraging opliep, 
werd op de volgende fase ingeboet of werd parallel gewerkt, wat de 
kwaliteit niet altijd ten goede kwam. Mijlpalen en deliverables werden 
wel eens verschoven, de globale deadline voor de oplevering bleef 
evenwel dezelfde. 

Pas na de herplanning in 2001 hielden timesheets voor het personeel 
van het MVG bij of de door de departementen toegezegde uren effectief 
gepresteerd werden (nochtans belangrijk in een interdepartementaal 
project).
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3.2.3 Functionele analyse 

De opleveringsdatum van 14 januari 2000 werd gehandhaafd, ondanks 
vertraging en problemen in de loop van de functionele analyse. Eind 
december 1999 beklemtoonde de softwareleverancier dat hij de zaken 
waarvoor geen akkoord bestond, niet in het FAD zou opnemen, aange-
zien ze niet in de planning stonden. Op 14 januari 2000 leverde hij een 
eerste versie van het FAD op, maar het MVG accepteerde die niet. Een 
tweede, verder uitgewerkte versie van het FAD werd op 25 februari 2000 
opgeleverd. Onder grote tijdsdruk besloot de MVG-projectgroep deze 
tweede versie te accepteren onder het voorbehoud dat de softwareleve-
rancier de analyse van het bijkomende maatwerk tegen 30 juni 2000 aan 
het FAD zou toevoegen. Het MVG vond dat het gebrek aan een consen-
sus over het volledige FAD het verdere project niet mocht hypothekeren. 
Door tijds- en kennisgebrek kon het MVG het FAD echter niet degelijk 
evalueren. Het accepteerde het FAD dan ook voorbarig, zonder veel 
discussie en keurde ook een derde FAD-versie op 20 juni 2000 goed. 
Begin 2003 was er een zevende versie van het FAD. De wijzigingen 
daarin betroffen niet enkel verfijningen en verbeteringen, maar waren 
soms fundamenteel. Het FAD was overigens onvolledig: duidelijke rap-
porteringsvereisten en performantievereisten ontbraken. 

3.2.4 Bouwfase vóór herplanning 

Op 29 maart 2000 meldde de projectleider het kabinet van Financiën en 
Begroting al dat de opleveringsdatum van 1 januari 2001 niet haalbaar 
was door de al opgelopen achterstand. Zij waarschuwde ervoor dat het 
MVG bij lang wachten door de IT-dienstverlener verplicht zou zijn in 
functie van de deadline van 1 januari 2001 een bestelling voor de bouw-
fase te hechten aan eender welk voorstel. Uiteindelijk vond de bestelling 
voor de tweede fase pas op 25 mei 2000 plaats, na topoverleg tussen 
het MVG, de IT-dienstverlener en de softwareleverancier. Tegelijk werd 
de scope-problematiek inzake rapporteringvereisten in het voordeel van 
de IT-dienstverlener beslecht. Het merendeel van de rapporteringvereis-
ten werd niet in de resultaatsverbintenis gekaderd en zou bijkomende 
facturen met zich brengen. 

Vanaf 30 juni 2000 stelde het projectmanagementteam maandelijkse 
rapporten op voor de stuurgroep, waarin de tijdsplanning aan bod kwam, 
evenwel zonder verwijzingen naar specifieke mijlpalen. Uit deze rappor-
ten bleek dat het project in het tweede semester van 2000 al heel wat 
problemen en achterstand kende. Mijlpalen en deliverables werden ver-
schoven. De deadline voor de oplevering van de bouw bleef evenwel 
onveranderd tot 13 november 2000. Toen besliste de stuurgroep op 
aanraden van externe consultants de oplevering uit te stellen. 

3.2.5 Uitstel van de oplevering naar 1 oktober 2001 

Uiteindelijk koos de stuurgroep 1 oktober 2001 als nieuwe opleverings-
datum. Geen enkel officieel document heeft de impact van deze datum 
ingeschat, omschreven of gepland. Er vond evenmin een risicoanalyse 
van het uitstel plaats, die mogelijke alternatieve scenario’s in beschou-
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wing nam. Geen enkel document ook vermeldde risicoanalyses en kos-
tenramingen voor het eurocompatibel maken van het FS. Dit had noch-
tans een tijdelijke oplossing kunnen zijn. Het MVG kon met het FS ver-
derwerken tot Orafin optimaal draaide en dan pas overschakelen. Ook 
problemen bij een omschakeling in het midden van een begrotingsjaar 
werden niet onderkend. 

3.2.6 Tijdsplanning na de herplanning 

Het projectplan van 28 december 2000 naar aanleiding van de herplan-
ning bevatte een overzicht van deliverables en mijlpalen, met vermelding 
van deadlines. Oplevering op 1 oktober 2001 was dwingend, aangezien 
het oude FS niet eurocompatibel was. In functie van deze deadline wer-
den taken gedeeltelijk of niet uitgevoerd, of verschoven, wat de kwaliteit 
van het project niet ten goede kwam. Door tijdsgebrek vond geen stress-
test plaats, hoewel performantieproblemen waren gemeld. Ook het 
schaduwdraaien bleef uit tijdsgebrek beperkt, daar alle vereiste wettelij-
ke rapporten nog niet beschikbaar waren. Verder haalden de verslagen 
andere problemen aan, zoals infrastructurele problemen en vragen van 
eindgebruikers over het gebruik van het systeem of te volgen procedu-
res. Ten slotte zou de conversie van de gegevens pas na het schaduw-
draaien opnieuw starten. Het evaluatieverslag van het schaduwdraaien 
beantwoordde de vragen of het MVG organisatorisch klaar was en of 
Orafin de vereiste gegevens genereerde, positief. Achteraf bleek dit 
onterecht. Na 1 oktober 2001 bleek immers dat noch de oplossing voor 
de wettelijke rapporten, noch de oplossing voor de interne rapportering, 
werkten. Op 30 januari 2002 en op 11 oktober 2002 stelde het MVG de 
IT-dienstverlener daarvoor in gebreke. Op 6 januari 2003 stelde het de 
IT-dienstverlener een derde maal in gebreke in het kader van de gege-
vensoverdracht bij de afsluiting van het boekjaar 2002. 

3.2.7 Conclusies 

Noch de Vlaamse regering, noch het CSG hebben de initiële opleve-
ringsdatum (1 januari 2001) goedgekeurd. De vooropgestelde tijdsplan-
ning was overigens te krap (18 maand i.p.v. 26 maand). Bij de herplan-
ning eind 2000 werd de opleveringsdatum dan ook tot 1 oktober 2001 
uitgesteld, zonder echter een risicoanalyse van mogelijke alternatieven 
uit te voeren. De krappe timing bood geen marge. Als een activiteit ver-
traging opliep, werd op de volgende fase ingeboet of moest parallel wor-
den gewerkt, wat de kwaliteit soms aantastte. Slechts vanaf 2001, na de 
herplanning, werden timesheets voor het MVG-personeel bijgehouden, 
die toelieten de door de departementen toegezegde mandagen te con-
troleren. Nooit werd een gedetailleerde tijdsplanning opgemaakt die de 
drie deelfacetten van het project omvatte. Het MVG beschikte niet over 
de vereiste middelen daarvoor.
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3.3 Budgettering en kostprijsbewaking 

3.3.1 Evolutie van de kostenramingen 

Een projectbegroting moet vaststellen welke middelen vereist zijn om 
het project te realiseren, wanneer deze middelen nodig zijn en hoeveel 
deze middelen zullen kosten. Het MVG heeft in de loop van het project 
verschillende kostprijsramingen gehanteerd. Het merendeel daarvan 
heeft het MVG laten opstellen door externe consultants of door de IT-
dienstverlener. De onderstaande grafiek vergelijkt de verschillende kost-
prijsramingen met de uiteindelijke projectkosten (vastleggingen). 

Evolutie totale projectkosten : ramingen en werkelijke kosten
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Ramingen tijdens de voorbereiding 

Het eindrapport van december 1996 over de voorbereiding van de in-
voering van de economische boekhouding wenste een koppeling van de 
noodzakelijke invoeringsacties aan een tijdsplanning en een inhoudelijke 
indeling. Omdat er nog teveel onbekenden waren, heeft het eindrapport 
geen totaalprijs voorgesteld. 

Bij het VLIMMSYS-document werd een descriptief model voor een kos-
ten-batenanalyse van het systeem gevoegd. Volgens de auteurs van 
deze analyse beletten juridische beperkingen en de onmogelijkheid om 
in een bestek perfect te beschrijven wat werd gewenst nog steeds een 
totale kostprijsraming. Voor het financieel luik van VLIMMSYS, dat de 
economische boekhouding moest ondersteunen gaf het rapport een 
kostprijs van 5,2 miljoen EUR op voor de introductie voor het volledige 
MVG. Volgens de hoogste kwantitatieve prijshypothese zou VLIMMSYS 
(financieel, logistiek en personeelsluik) voor maximaal 400 gebruikers en 
het beheer van 20.000 personeelsdossiers 9,9 miljoen EUR kosten. 
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Eind december 1997 besliste de Vlaamse regering een valideringsop-
dracht te geven aan een externe consultant. De consultant raamde de 
totale budgettaire impact van het project op 2 februari 1998 op 5,3 mil-
joen EUR (exclusief BTW). Hij gaf in zijn eindverslag duidelijk aan dat hij 
op het ogenblik van zijn opdracht nog niet beschikte over een eenduidi-
ge keuze inzake te implementeren reikwijdte. 

Ramingen binnen de IT-outsourcing 

Het BAFO van de IT-dienstverlener raamde de kostprijs van Orafin op 
4,6 miljoen EUR (inclusief BTW) en stelde een workload voor het MVG 
voorop van 3600 mandagen. Na herwerking van het BAFO diende de IT-
dienstverlener op 24 juni 1999 zijn definitieve offerte met een project-
voorstel voor de economische boekhouding in. Dat voorstel hield een 
kostprijs tot 1 januari 2001 (geplande startdatum economische boek-
houding) in van 9,6 miljoen EUR (inclusief BTW). Tegenover het BAFO 
impliceerde dit al een budgetstijging met 4,9 miljoen EUR (106%)(28). De 
grote toename van het budget was vooral te wijten aan bijkomend maat-
werk: extra maatwerk op pakketmodules, conversie van data uit het 
oude systeem en interfaces (tussen economische boekhouding en om-
ringende systemen). De impact van het maatwerk werd dus maar duide-
lijk in de gesprekken en onderzoeken van maart tot mei 1999. Heel wat 
bijkomende functionaliteiten bleken toen noodzakelijk. Het is de vraag 
waarom de IT-dienstverlener en het MVG dit niet vroeger onderkenden. 
De kostprijs van de zuivere implementatie van de pakketmodules (ex-
clusief het globale projectmanagement) bedroeg maar 2 miljoen EUR 
(20,6% van het totale budget). 

In het kader van de bouwfase heeft de IT-dienstverlener op 17 mei 2000 
een tweede projectvoorstel gemaakt. Daarin raamde hij de kostprijs van 
het project op bijna 11 miljoen EUR. Ten opzichte van de raming in juni 
1999 betekende dit een nieuwe stijging met 15,1%. Alleen al het budget 
voor maatwerk en interfaces nam toe met 1,3 miljoen EUR. De bedra-
gen die het MVG daarvoor op het moment van het eerste projectvoorstel 
zelf had begroot, waren veel lager. 

Bijkomende kosten n.a.v. de herplanning 

In de zomer van 2000 bleek uit een beperkte audit-opdracht (30,6 dui-
zend EUR) dat de timing van 1 januari 2001 niet zou worden gehaald. In 
extremis huurde het MVG langs onderaanneming bij de IT-
dienstverlener bijkomende consultantondersteuning in (647,9 duizend 
EUR). Beide uitgaven kwamen uiteraard bovenop de geraamde project-
kosten in de projectvoorstellen van de IT-dienstverlener en waren bud-
gettair niet ingecalculeerd. 

                                                
28

  De IT-dienstverlener heeft in het projectvoorstel de stijging ten opzichte 
van het BAFO-budget geplaatst. Beide voorstellen zijn echter niet eendui-
dig te vergelijken. 
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In het najaar van 2000 werd duidelijk dat nog heel wat kosten zouden 
ontstaan buiten het projectvoorstel (dus buiten de al sterk gestegen, 
geraamde kostprijs), met name kosten voor verscheidene vereiste 
change requests(29). Hoewel het MVG de facturatie buiten het project-
voorstel voor tal van change requests heeft betwist, diende het door de 
onvolledigheid van het functioneel analysedossier eind 2000 al twee 
requests, die cruciaal waren voor de go-live (toen nog 1 januari 2001), te 
bestellen, samen voor 154 duizend EUR(30).

In november 2000 kwam de projectverlenging tot 1 oktober 2001 er, met 
bijkomende kosten en ondersteuning tot gevolg. Op 11 december 2000 
vroeg de stuurgroep de IT-dienstverlener een globale kostenraming van 
de herplanning. De IT-dienstverlener had daar echter verscheidene we-
ken voor nodig. Bovendien waren daarna nog wijzigingen nodig voor de 
raming voor alle partijen aanvaardbaar was. Uiteindelijk heeft de IT-
dienstverlener pas op 19 maart 2001 een aanvaardbare kostenraming 
voor 2001 voorgelegd. Daarop steunend raamde een nota van mei 2001 
aan de Vlaamse regering de budgettaire weerslag van de voortzetting 
van het project VLIMFIN op 8,8 miljoen EUR. 

Er is geen gedocumenteerde evaluatie gemaakt van de kostenraming. 
Het is bovendien niet duidelijk in welke mate deze kostenraming kader-
de in die van het tweede projectvoorstel. De kostenraming van de IT-
dienstverlener vermeldde met name expliciet dat sommige meegere-
kende maatwerken al deel uitmaakten van het tweede projectvoorstel 
van 17 mei 2000. Dit projectvoorstel werd echter niet aangepast of her-
werkt. Evenmin blijkt uit enig document hoe ver de uitvoering van het 
projectvoorstel op dat ogenblik stond. Het budgetvoorstel van de IT-
dienstverlener hield ook rekening met change requests die in de loop 
van 2002 operationeel zouden worden. Zij stonden echter niet in het 
budgetvoorstel dat ter goedkeuring aan de Vlaamse regering werd 
voorgelegd.

De nota aan de Vlaamse regering bracht in feite voor het eerst een pro-
jectkostenraming, zij het beperkt tot een jaarbudget, die ook rekening 
hield met afzonderlijke overheidsopdrachten en extra consultancykos-
ten.

Voor 2002 werd per definitie in geen projectkosten meer voorzien, aan-
gezien de go-live datum voor Orafin 1 oktober 2001 was. Toch kreeg de 
IT-dienstverlener voor het project nog 2,5 miljoen EUR bestellingen bij, 

                                                
29

 Kosten van change requests werden als gevolg van de onderaanneming 
door de softwareleverancier bij de IT-dienstverlener ingediend en vervol-
gens door de IT-dienstverlener aan het MVG gefactureerd. 

30
 Het betrof CR 49 inzake de controle op interne correcties van vastleggin-

gen en CR 52 voor automatische aanpassing van het budget bij geldvoor-
schotten.
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inclusief opleidingen(31). Uiteindelijk besliste het MVG in 2002 ook de 
functionele ondersteuning te verlengen die het in 2001 had ingehuurd bij 
een externe consultant. De kostprijs van deze verlenging bedroeg uit-
eindelijk 3,5 miljoen EUR (inclusief BTW). 

3.3.2 Beschikbare begrotingskredieten 

De begroting van de Vlaamse Gemeenschap diende te voorzien in met 
de projectbegroting overeenstemmende kredieten. De kredieten voor het 
project economische boekhouding situeerden zich jaarlijks onder pro-
gramma 99.1, Interdepartementale bestaansmiddelen. Zij gingen op in 
de globale kredieten op bepaalde basisallocaties. De uitgaven werden 
hoofdzakelijk aangerekend op basisallocatie 12.39(32), Werkingskosten
informatica, inclusief ontwikkelingskosten. Opleidingskosten bezwaar-
den dan weer basisallocatie 12.08, Allerhande uitgaven in verband met 
de vorming en opleiding van ambtenaren van de Vlaamse Gemeen-
schap. Enkele uitgaven voor audits of ondersteuning door externe con-
sultants kregen aanrekening op andere basisallocaties van programma 
99.1(33) of op basisallocaties van programma 24.1, Algemene financiële 
logistiek.

Informatie over de omvang van de specifiek voor het project ingeschre-
ven kredieten verstrekte enkel de toelichting bij het programma 99.1(34)
in de jaarlijkse toelichtingen per programma bij de algemene uitgaven-
begroting van de Vlaamse Gemeenschap. Daaruit bleek de volgende 
kredietreservatie voor het project (bedragen in EUR): 

Begrotingsjaar Initiële begroting Aangepaste begroting 

1999 2.700.000 1.500.000 
2000 7.400.000 7.800.000 
2001 2.500.000 10.061.000 
2002 - - 

Totaal 12.600.000 19.361.000 

In werkelijkheid belastte veel meer vastleggingen (30,3 miljoen EUR) de 
begrotingskredieten. Bij de projectaanvang stelde de Vlaamse regering 
duidelijk geen realistisch projectbudget ter beschikking. Zij stelde bij de 
toewijzing van het IT-outsourcingscontract en de keuze van de software-
leverancier op 9 februari 1999 voor de realisatie van VLIMMSYS op 
grond van het BAFO in 1999 1,5 miljoen EUR ter beschikking. 

                                                
31

 Deze bestellingen hadden hoofdzakelijk betrekking op een nieuwe reeks 
change requests, de aanschaf van de nodige infrastructuur voor rapporte-
ring langs Cognos, en een helpdesktool en de inhuring van programmeurs 
voor de rapporteringsproblemen. 

32
 Voorheen basisallocatie 12.38. 

33
 Bv. doorlichting procesimplementatie en personeelsplanning, functionele 

ondersteuning Orafin. 
34

 In het bijzonder bij de basisallocatie 12.39. 
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Bij de begeleiding van de PIP/PEP-analyses was nog geen sprake van 
de economische boekhouding als deelproject daarvan. Het budget voor 
de begeleiding van de interne administratieve reorganisatie ten behoeve 
van de economische boekhouding was afgesplitst van de projectvoor-
stellen van de IT-dienstverlener. 

3.3.3 Budgetopvolging door het MVG 

Het MVG moet actuele en geschatte inkomsten en uitgaven permanent 
registreren en controleren en alle belangrijke afwijkingen rapporteren, 
opdat het beleid het project in functie van de evolutie van de werkelijke 
kosten en de beschikbare middelen kan bijsturen of bijkomende midde-
len verstrekken. Gedurende het hele project economische boekhouding 
heeft het MVG echter geen formele budgetopvolgingsprocedure inge-
steld. Het heeft zich bijna uitsluitend beperkt tot opeenvolgende kennis-
names van door de IT-dienstverlener ingediende projectvoorstellen of 
offertes en de goedkeuring van de facturen die de IT-dienstverlener in-
diende.

Wel wees het MVG verschillende projectvoorstellen voor de bouwfase 
herhaaldelijk af. De geraamde kostprijs uit het eerste projectvoorstel 
bleef bijvoorbeeld niet geldig, zodat het MVG vanaf 15 januari 2000 zijn 
inzicht in de nog te verwachten projectkosten zag teruglopen. In belang-
rijke mate was dit een gevolg van de discussie over de reikwijdte van het 
project (al dan niet meerprijzen voor maatwerk). Deze periode van on-
duidelijkheid en onzekerheid duurde tot de nieuwe bestelling bij de IT-
dienstverlener in mei 2000. De beleidsverantwoordelijken waren tot op 
dat ogenblik niet op de hoogte van de mogelijke toekomstige budgettaire 
evolutie van het project. Zij waren wel vertegenwoordigd in de stuur-
groep, maar die kwam in deze periode niet samen(35).

Het beleidsniveau noch het CSG hebben een vastgelegde budgettaire 
opvolgingsrapportering gevraagd. Zij hebben enkel op het ogenblik van 
nieuwe kredietaanvragen kennis genomen van de toekomstige financië-
le impact van het project. Zo ontvingen de secretaris-generaal en het 
kabinet bij elke change request een evaluatie, die echter nooit een over-
zicht bood van de budgettaire projecttoestand op dat ogenblik. Het be-
leidsniveau liet van bij de projectaanvang na de oorzaken van nieuwe 
budgetaanvragen globaal te doen onderzoeken. 

De stuurgroep plaatste maandelijks de voortgangsverslagen van het 
projectmanagementteam op de agenda(36). Hij beschikte aldus elke 

                                                
35

 Volgens de administratie vonden talrijke informele gesprekken plaats. Voor 
een dergelijk groot project mag echter worden verwacht dat het beleidsni-
veau minstens door formele geschreven documenten periodiek op de 
hoogte wordt gebracht. 

36
 Deze verslagen werden opgesteld door de IT-dienstverlener en behande-

len de voortgang van de hoofdactiviteiten van het project (functionele ana-
lyse, acceptatietesten,…). 
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maand over een stand van zaken. De budgettaire implicaties van het 
project kwamen in die verslagen echter nooit aan bod(37). Wel werd op 
initiatief van stuurgroepleden een kostenoverzicht op de agenda van de 
vergadering geplaatst. Ten gevolge daarvan stelde het beleidsniveau op 
12 maart 2001 voor het eerst verscheidene vragen over de kostprijs van 
het project. Daaruit bleek duidelijk dat de stuurgroep tot op dat ogenblik 
onvoldoende op de hoogte was van de totale kostprijs van het project 
en, a fortiori, van de nog te verwachten projectkosten.

Het MVG beperkte de financiële projectopvolging in de praktijk tot de 
registratie en goedkeuring van door de IT-dienstverlener ingediende 
facturen in het kader van de bestellingen onder service 6 van het 
outsourcingscontract. Vóór 2000 volgde de SCICT de dossiers zowel 
informatica-technisch als boekhoudkundig op. Begin 2000 nam de de-
partementale informaticacoördinator (DIC) van het departement AZF de 
boekhoudkundige opvolging over. De gegevensoverdracht tussen beide 
entiteiten verliep echter slordig. Voor de betaling van facturen, diende de 
DIC de dossiers weer samen te stellen. Sindsdien volgt de DIC de be-
stellingen bij de IT-dienstverlener op een geaggregeerd niveau op, zon-
der opdeling van de bestellingen of projectvoorstellen in verschillende 
onderdelen of deelbudgetten.

Het MVG diende in globo ook in te staan voor de aansluiting van de kre-
dieten in de algemene uitgavenbegroting op de budgetvoorstellen van 
de IT-dienstverlener en alle andere uitgaven. Beide waren duidelijk niet 
op elkaar afgesteld. Er werden nooit globaal kredieten gereserveerd en 
de kredieten voor het project werden gefaseerd ter beschikking gesteld. 

3.3.4 Werkelijke projectkostprijs 

De totale kostprijs van de invoering van de economische boekhouding 
bij het MVG bedroeg tot februari 2003, exclusief de inzet van interne 
middelen en exploitatiekosten, voor zover het Rekenhof kon nagaan, 
30,3 miljoen EUR. Een overzicht van de totale kostprijs tot nu toe is op-
genomen als bijlage 1. 

Het project heeft in eerste instantie informaticatechnische kosten met 
zich gebracht. De eerste belangrijke kosten betroffen de opmaak van het 
functioneel analysedossier (ongeveer 1 miljoen EUR) en de invoering 
van de geselecteerde Orafin-pakketmodules (ongeveer 2 miljoen EUR). 
Vervolgens vergde de verbinding van een hele reeks omringende sys-
temen met het nieuwe systeem veel bijkomende kosten (ca. 3,7 miljoen 
EUR). Ook diende het MVG veel middelen te investeren in de conversie 
van gegevens uit het oude FS (1,2 miljoen EUR) en was veel maatwerk 
nodig om het systeem aan de noden van het MVG aan te passen en 
operationeel te maken (4,4 miljoen EUR). Ten slotte heeft het MVG nog 
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 Nochtans diende de rol van de stuurgroep zich juist op de volgende vlak-
ken te situeren: scope, budget, timing en organisatie. 
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een afzonderlijke factuur moeten betalen voor het volledig eurocompati-
bel maken van het systeem (ongeveer 1 miljoen EUR). 

Voorts bracht het project veel kosten mee voor functionele en techni-
sche (externe) begeleiding (8,5 miljoen EUR)(38) en opleiding van het 
MVG-personeel in alle projecttaken en in het operationeel gebruik van 
het systeem (1,5 miljoen EUR). Het project vergde eveneens de inzet 
van een hele reeks interne middelen. Vanaf de start werkten talrijke per-
soneelsleden deeltijds en voltijds mee aan de implementatie van de 
economische boekhouding. De financiële impact daarvan kon zelfs bij 
benadering niet worden geschat. 

Van de totale kostprijs op grond van de vastleggingen was ongeveer 8,4 
miljoen EUR op het einde van april 2003 nog niet betaald. Dit bedrag 
bestond enerzijds uit nog openstaande vastleggingen (5,7 miljoen EUR) 
waarvoor het MVG nog geen facturen ontving(39), en anderzijds uit door 
het MVG betwiste facturen (2,7 miljoen EUR). Op 20 december 2000 
besliste het MVG maar een gedeelte te betalen van de offerte van de IT-
dienstverlener van 17 mei 2000 (5,2 miljoen EUR op een totaal van 7,6 
miljoen EUR bestellingen). Het niet betaalde gedeelte had vooral be-
trekking op het luik globaal en bijkomend projectmanagement, waarvoor 
het MVG wegens de gebrekkige aanpak niets wenste te betalen. Uitein-
delijk betaalde het MVG voor het projectmanagement toch nog 247,6 
duizend EUR (40%). Hoe dit bedrag tot stand kwam, is niet aangetoond. 
Bovendien blijkt uit de factuur niet duidelijk welke prestaties de facto in 
rekening werden gebracht. 

Behalve op het saldo van de bestelling van mei 2000, hield het MVG 
nog eens 590,1 duizend EUR in op facturen van 2002 voor bij de IT-
dienstverlener besteld adaptief en additief onderhoud(40). De betwistin-
gen over de definitieve oplevering zijn immers nog niet juridisch uitge-
klaard. Het ministerie onderhandelt tot op heden nog steeds met de IT-
dienstverlener over de verschuldigde bedragen. 

3.3.5 Interne kosten van het MVG 

In februari 1998 heeft een externe consultant in het kader van zijn vali-
deringsopdracht de doorlooptijd van elke projectstap vermenigvuldigd 
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 Hierin zijn de kosten van de project en functionele ondersteuning voor de 
bouw en het opstarten van Orafin die door de IT-dienstverlener en de 
softwareleverancier zelf werd geleverd op basis van de drie grote bestel-
lingen, niet inbegrepen. 

39
  Het contract van december 2002 voor de verlenging van de functionele 

ondersteuning (3,5 miljoen EUR) vormt daar 62% van. 
40

 Op 1 oktober 2001 nam het MVG Orafin in gebruik. In juni 2002 besloot het 
een aantal gewenste systeemwijzigingen of -uitbreidingen te bundelen in 
releases. Het MVG bestelde aldus in 2002 nog drie releases waarvan de 
noodzaak volgens de IT-dienstverlener door de gebruikers van het MVG 
pas gedurende het gebruik van Orafin werd ontdekt. 
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met het aantal interne projectleden. Dat leverde een aantal vereiste in-
terne werkdagen van 8.318 voor het project op. Het BAFO van de IT-
dienstverlener voorzag daarentegen maar in 3.600 werkdagen (inclusief 
1.200 dagen voor opleiding). Voor zijn eerste projectvoorstel van juni 
1999 verminderde de IT-dienstverlener deze raming tot 2.044 interne 
werkdagen, evenwel exclusief opleidingsdagen. Hij heeft deze daling 
nooit verklaard. Het projectvoorstel van de IT-dienstverlener van mei 
2000 bevatte zelfs geen hoofdstuk tijdsinvestering MVG meer. Dit voor-
stel behandelde louter de financiële impact van de eventueel te organi-
seren opleidingen voor sleutel en –eindgebruikers(41), zonder daaraan 
een hoeveel opleidingsdagen te koppelen. De ramingen van de IT-
dienstverlener hielden per definitie geen rekening met de herplanning en 
het uitstel van de go-live. 

In zijn verschillende projectplannen en aansluitend op de project- 
voorstellen, stelde de IT-dienstverlener enkel nog dat de projectpartners 
verantwoordelijk waren voor het ter beschikking stellen van de juiste 
mensen voor de uitvoering van de taken en functies uit het projectplan. 
De projectplannen bepaalden vervolgens wel de samenstelling van de 
verschillende organen van de projectorganisatie. Zij verbonden daar 
echter nooit een raming aan van het aantal in te zetten werkdagen. Bij 
het transitieprojectplan gaf een bijlage bijvoorbeeld een (nog door de 
stuurgroep goed te keuren) overzicht van alle medewerkers die voor het 
project zouden worden ingeschakeld. Deze lijst veronderstelde dat on-
geveer 215 personeelsleden van het MVG zouden meewerken in de 
verschillende teams (acceptatietesten, rapportering, conversie, scha-
duwdraaien, …), zonder aan te geven hoeveel tijd dit van deze perso-
neelsleden zou vergen. 

Naast de rechtstreekse inzet van eigen MVG personeel voor de analyse 
en bouw van het nieuwe IT-systeem, diende het ministerie ook eigen 
personeel in te zetten voor de PIP/PEP-doorlichting van de administra-
tieve organisatie (o.a. de oprichting van gedecentraliseerde boekhoud-
cellen).

Het Rekenhof heeft op 19 december 2002 alle departementen van het 
MVG gevraagd hoeveel werkdagen zij over alle jaren heen aan het pro-
ject hebben besteed, rekening houdend met alle projectgebonden activi-
teiten(42). De antwoorden toonden aan dat de inzet van de interne mid-
delen nog moeilijk bepaalbaar was doordat verscheidene sleutelfiguren 
uit de beginperiode inmiddels van dienst veranderden, waardoor infor-
matie verdween, en doordat er nooit een sluitende registratie was van 
de uitgevoerde taken. Enkel gedurende de eerste maanden van 2001 
vulden de MVG-medewerkers time-sheets in, die door de softwareleve-
rancier werden opgevolgd. De rondvraag hield enkel rekening met de 
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 De opleiding van de sleutelgebruikers was op dat ogenblik reeds uitge-
voerd.

42
  Vergaderingen, werkgroepen, opleidingen, analysetaken, taken i.v.m. tes-

ten, taken i.v.m. de administratieve reorganisatie (PIP/PEP), samenwer-
king met consultants, enz. 

Invoering van een economische boekhouding bij het MVG - Rekenhof, november 2003



Stuk 37-C (2003-2004) – Nr. 1 48

werkdagen gepresteerd tot en met september 2001. Op 1 oktober 2001 
werd Orafin immers in productie gesteld. Ook in het laatste kwartaal van 
2001 diende het MVG echter, buiten de produktietaken, nog veel werk-
dagen te investeren aan de verdere implementatie van Orafin (change 
requests, rapporteringen, procedures,…). De onderstaande tabel over-
ziet het aantal werkdagen. 

Dept. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Totaal 

LIN    391 1.449 1.688 3.528 

OND   36 330 793 931 2.090 

AZF(
43

) 325 268 340 1.075 2.597 3.472 8.777 

EWBL   >195 >81 1325 >826 >2.427 

WVC 30 40 70 183 635 1.076 2.034 

WIM 22 22 87 153 327 248 859 

COO   300 300 300 225 1.125 

Totaal 377 330 1.028 2.513 7.426 8.466 20.840 

Het eigen personeel van het MVG zou volgens de medewerkers van het 
MVG voor het project economische boekhouding dus 20.840 werkdagen 
hebben gepresteerd. Deze schatting is minimaal, daar een aantal admi-
nistratieve entiteiten geen gegevens konden verstrekken. In vergelijking 
met de initieel door de IT-dienstverlener geraamde inzet van eigen per-
soneel bedroeg de werkelijke inzet dus meer dan het vijfvoudige. Onte-
genzeglijk vertegenwoordigde dit zeer grote financiële kosten voor het 
MVG. Daarbovenop waren er uiteraard nog opportuniteitskosten, aan-
gezien de lopende activiteiten van het ingezette eigen personeel moest 
worden uitgevoerd in overuren of door andere personeelsleden, of 
moest worden uitgesteld. 

De externe consultants schatten de interne kosten dus zeer onnauwkeu-
rig. De schattingen liepen overigens sterk uiteen. De interne resources 
werden verder niet in rekening gebracht, opgevolgd(44) of geëvalueerd. 
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 De gegevens voor het departement AZF zijn niet volledig. Het Rekenhof 
ontving geen schatting van het aantal werkdagen dat aan het project werd 
besteed binnen de afdeling budgettering of binnen de afdeling financieel 
management van de ABAFIM. In het totaal zijn 700 werkdagen van de Al-
gemene Administratieve Diensten meegeteld. 

44
 Met uitzondering van de ingevulde time-sheets voor de eerste vier maand 

van 2001. 
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3.3.6 Aanpassingen ingevolge nieuwe wetgeving 

Op 19 februari 2000 lanceerde de Vlaamse regering haar intentieverkla-
ring Beter Bestuurlijk Beleid. In het kader van dit grote reorganisatiepro-
ject stelde zij een economische boekhouding met een analytische com-
ponent als een prioritair gegeven voorop. Een inschatting van de moge-
lijke financiële implicaties op het toen recent opgestarte project econo-
mische boekhouding vroeg zij evenwel niet. Dat zou waarschijnlijk een 
moeilijke opdracht zijn geweest. Het project economische boekhouding 
liep dan ook voorlopig voort zonder rekening te houden met de intentie-
verklaring Beter Bestuurlijk Beleid. Pas in een later stadium (begin 2001) 
vroeg de stuurgroep toelichting over de impact van een eventuele reor-
ganisatie.

Zoals voor 2002, slaan de voor Orafin voorziene middelen ook in 2003 in 
de eerste plaats op al geplande systeemaanpassingen en op de functio-
nele exploitatie (45) (geraamd op 2.965 duizend EUR). Daarbuiten was 
het de bedoeling in de begroting 2003 al middelen in te schrijven voor 
het aspect analytische boekhouding in Orafin en de verdere uitbouw 
daarvan tot een management accounting systeem. Deze transitie zou 
parallel lopen met de bestuurlijke reorganisatie volgens het kaderde-
creet bestuurlijk beleid.

Door de bestuurlijke reorganisatie zullen de diverse boekhoudkundige 
systemen van de VOI’s die IVA’s worden, in Orafin moeten worden geïn-
tegreerd. De volledige uitwerking van dit aspect zou plaatsvinden in de 
periode 2003-2005. Voor de continuïteit van het project werd geraamd 
dat dit al een vastleggingskrediet van 10 miljoen EUR zou vergen. Uit-
eindelijk besliste de Vlaamse regering echter daarvoor nog geen kredie-
ten in de begroting 2003 op te nemen. 

In de loop van 2001 heeft de administratie voor het eerst getracht de 
budgettaire weerslag van de reorganisatie op het huidige Vlimfin-project 
te berekenen. Zij stelde in april 2001 de volgende rudimentaire budget-
raming op (inclusief BTW):

4,4 miljoen EUR voor de ondersteuning van het veranderingstra-
ject door een consultant (op grond van een richtinggevende offer-
te);

1,5 miljoen EUR voor een nieuw FAD (op grond van de kostprijs 
van het huidige FAD); 

5,4 miljoen EUR eventuele aanpassingen aan Orafin en bijhoren-
de ondersteuning(46);

                                                
45

  Contractueel vastgelegd onderhoud van het systeem, change requests,… 
46

 Aansluitend bij de voorontwerpen van comptabiliteitsdecreet en van ka-
derdecreet bestuurlijk beleid wordt verwacht dat alle departementen, IVA’s 
en EVA’s een aparte boekhouding zullen voeren. Als de IVA’s of EVA’s 
over een eigen systeem beschikken en als wordt gekozen voor behoud 
daarvan zal bijvoorbeeld een link moeten worden gelegd tussen die sys-
temen en Orafin. 
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5,4 miljoen EUR voor de aanpassing van de omringende syste-
men.

De reorganisatie zou dus 16,7 miljoen EUR budgettaire kosten aan Vlim-
fin kunnen meebrengen, wat al aanzienlijk meer is dan het genoemde, 
niet gereserveerde vastleggingskrediet. Daarbij aansluitend is het op dit 
ogenblik totaal onduidelijk wat de eventuele financiële impact zal zijn 
van de volgende releases van Orafin, in het bijzonder op de grote hoe-
veelheid uitgevoerd maatwerk. Het is ook onduidelijk wanneer het MVG 
de taak van de huidige externe consultant inzake (functionele) onder-
steuning met zekerheid zelf zal kunnen overnemen. 

3.3.7 Conclusies 

De initiële budgettaire raming van het MVG was onderschat. Het MVG 
startte het project dus zonder duidelijk zicht op de financiële impact er-
van. Het was zich bewust van de beperkte invulling van de ramingen, 
maar liet lang na een meer volledig beeld van de projectkosten te ver-
werven. Een overkoepelende projectbegroting stelde het MVG nooit op.

De uiteindelijke werkelijke kosten van het project overstegen de initiële 
kostenramingen enorm als gevolg van het vele maatwerk, de externe 
consultancy en het Euro-Vlimfin project. De werkelijke kostprijs van het 
project liep volgens het Rekenhof op tot 30,3 miljoen EUR, tegenover de 
initiële raming van 5,2 miljoen EUR. 

Alle kostprijsramingen werden door externe consultants of de IT-
dienstverlener opgesteld. Als projectbegroting waren deze ramingen 
ontoereikend. Het MVG had zelf te weinig expertise om deze begrotin-
gen in vraag te stellen, aan te passen of te corrigeren. De kostprijsra-
mingen waren onvoldoende gedetailleerd en over de verschillende jaren 
heen weinig vergelijkbaar. 

Het MVG heeft geen procedures voor de begrotingsopvolging ingesteld. 
Het imputeerde de facturen niet systematisch op een budgetplan en 
stelde geen kritische budgetniveaus in om bij grote budgetafwijkingen 
projectvoortzetting te evalueren. Pas in de eindfase van het project 
vroeg de Vlaamse regering een eerste rapportering over de budgettaire 
toestand van het project.

Al snel bleek dat de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Ge-
meenschap onvoldoende kredieten beschikbaar stelde. Het project werd 
opgesplitst in verschillende vastleggingen over verscheidene jaren. Een 
meerjarenbegroting werd niet opgesteld. De Vlaamse regering heeft 
nooit vastgesteld wat het project mocht kosten. 

De Vlaamse regering heeft bij de start van het project geen rekening 
gehouden met de mogelijke budgettaire gevolgen op langere termijn. 
Ook op dit ogenblik is er nog geen duidelijk zicht op eventuele toekom-
stige kosten. 
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3.4 Kwaliteitsbewaking en acceptatieprocedures 

3.4.1 Functionele analyse 

Het projectplan van 10 september 1999 bepaalde de acceptatieprocedu-
res en verantwoordelijken voor de oplevering van de deliverables en het 
FAD. Op 14 januari 2000 leverde de IT-dienstverlener een eerste versie 
van het FAD op, maar het MVG accepteerde die niet. Een tweede, ver-
der uitgewerkte versie van het FAD lag op 25 februari 2000 voor. Onder 
tijdsdruk besloot de MVG-projectgroep deze versie te accepteren onder 
voorbehoud van toevoeging van een analyse van het bijkomend maat-
werk tegen 30 juni 2000. Door gebrek aan tijd en kennis(47) kon het 
MVG het FAD niet degelijk evalueren, zodat geen discussie bestond 
over het merendeel van het FAD. Bovendien werden nooit duidelijke 
kwaliteitseisen ter goedkeuring van de deliverables en van de definitieve 
oplevering van het FAD vastgelegd. Bij deze evaluatie had het MVG zich 
door een onafhankelijke consultant moeten laten bijstaan.

Pas de derde, verbeterde versie van het FAD d.d. 20 juni 2000 droeg de 
volledige goedkeuring van het MVG weg. Uiteindelijk kwamen er zeven 
versies(48). Het is normaal dat in de loop van het project verfijningen en 
verbeteringen aan het FAD nodig zijn. Het is echter niet normaal dat in 
de loop van de bouwfase nog fundamentele wijzigingen aan het FAD 
nodig zijn. Het FAD was overigens onvolledig: het omschreef de rappor-
teringvereisten en de performantievereisten niet duidelijk. 

Noch het MVG, noch de projectbibliotheek van de softwareleverancier 
centraliseerden de acceptatieformulieren, zodat er in de loop van de 
functionele analyse geen volledige stand van de acceptatie van de deli-
verables bestond. 

3.4.2 Bouwfase 

Het projectplan van 18 augustus 2000 omschreef niet duidelijk de ac-
ceptatieprocedures en verantwoordelijkheden voor de oplevering van de 
deliverables en, uiteindelijk, Orafin. Op advies van een consultant stelde 
de stuurgroep de opleveringsdatum op 13 november 2000 uit. De her-
planning leidde tot het transitieprojectplan van 28 december 2000, dat 
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  De nota in de bijlage bij het acceptatiecertificaat van 31 januari 2001 stelde 
dat er een clausule in het FAD opgenomen wordt waaruit blijkt dat alle 
technische informatie, programmalogica en andere technische toelichtin-
gen in de functionele delen van het FAD en het technisch overzicht van de 
voorgestelde oplossing in deel 4 van het FAD niet door het MVG dienen 
geaccepteerd te worden. Het MVG zal in ieder geval geen change re-
quests aanvaarden die verband houden met alle bovenvermelde techni-
sche bepalingen.

48
  In het najaar 2003 is er een achtste versie van het FAD beschikbaar. 
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de revisie en acceptatie onder de verantwoordelijkheid van het MVG-
projectmanagementteam en de stuurgroep bracht. 

Geen duidelijke acceptatie-eisen

Er werden nooit duidelijke kwaliteitseisen vooropgesteld voor de accep-
tatie van Orafin, noch op het vlak van de rapportering, noch op dat van 
de performantie.

Het probleem van de rapportering was van in het begin duidelijk. Het 
maakte deel uit van de onderhandelingen voor de bestelling van de 
bouwfase. De offerte van 17 mei 2000 stelde dat de IT-dienstverlener 
alle meerkosten voor zich zou nemen, die zouden ontstaan door een 
onvoldoende, voorafgaande analyse door hemzelf en zijn sub- 
contractanten van de door het MVG vooropgestelde functionaliteiten, 
samengevat in het FAD. Bijkomend heeft het MVG, dat toen al wist dat 
de FAD onvolledig was inzake de rapportering, bedongen dat de oplos-
sing haar moest toelaten haar wettelijke verplichtingen na te komen.
Slechts onder deze voorwaarden plaatste het MVG de tweede bestel-
ling.

Na de go-live op 1 oktober 2001 bleek dat noch de oplossing voor de 
wettelijke rapporten, noch de oplossing voor de interne rapportering, 
werkten. In 2002 kon het systeem de vereiste wettelijke rapporten (reke-
ning verantwoording en kwartaalstaten) nog steeds niet genereren. Het 
MVG had de IT-dienstverlener toen op dit vlak al tweemaal in gebreke 
gesteld, met name op 30 januari 2002 en 11 oktober 2002. 

Inzake performantievereisten stelde het MVG bereid te zijn af te zien 
van de gevraagde stresstesten op voorwaarde dat de IT-dienstverlener 
de uitdrukkelijke garantie zou geven dat zich geen performantieproble-
men zouden voordoen na de go-live op 1 oktober 2001. Het bevestigde 
dit op 10 juli 2001 in een brief aan de IT-dienstverlener. De performan-
tievereisten werden echter nooit duidelijk gekwantificeerd, zodat het 
MVG zijn argumenten inzake performantieproblemen niet kon bewijzen. 

Voorlopige oplevering op 1 oktober 2001 

Op 1 oktober 2001 vond de voorlopige oplevering zonder voorbehoud 
plaats. Nochtans waren er toen tal van onzekerheden:

door tijdsgebrek vond geen stresstest plaats, terwijl nooit perfor-
mantievereisten gekwantificeerd werden; 

de scope van het schaduwdraaien bleef beperkt, aangezien nog 
niet alle vereiste wettelijke rapporten beschikbaar waren.

De definitieve oplevering vond één jaar na de voorlopige oplevering stil-
zwijgend plaats. Ondertussen heeft het MVG de IT-dienstverlener 
tweemaal in gebreke gesteld voor de rapportering (op 30 januari 2002 
en 11 oktober 2002) en eenmaal voor de overdracht bij de afsluiting van 
2002 (op 6 januari 2003).
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Gebrekkige opvolging van de acceptatiecertificaten 

Noch het MVG, noch de projectbibliotheek van de softwareleverancier 
centraliseerden de acceptatieformulieren en hielden aldus een volledige 
stand bij van de acceptatie van de deliverables in de bouwfase. Enkel de 
softwareleverancier beschikte over alle originele acceptatiecertificaten 
die het MVG ondertekende. 

3.4.3 Conclusies 

Onder grote tijdsdruk besloot de MVG-projectgroep op 25 februari 2000 
een tweede versie van het FAD te accepteren onder voorbehoud dat de 
IT-dienstverlener er tegen 30 juni 2000 een analyse van het bijkomende 
maatwerk aan zou toevoegen. Door tijdsgebrek en gebrek aan kennis 
kon het MVG het FAD niet degelijk evalueren, zodat er geen discussie 
rees over de hoofdmoot van het FAD en dit voorbarig werd geaccep-
teerd.

Duidelijke rapporterings- of performantiekwaliteitseisen werden voor de 
acceptatie van Orafin niet vooropgesteld. Na de go-live op 1 oktober 
2001 bleek dat noch de oplossing voor de wettelijke rapporten, noch die 
voor de interne rapportering, werkten. Desalniettemin keurde het MVG 
op die datum de voorlopige oplevering goed zonder opmerkingen. Noch-
tans waren er heel wat onzekerheden: er was geen stresstest uitgevoerd 
en het schaduwdraaien bleef beperkt, aangezien alle vereiste wettelijke 
rapporten nog niet beschikbaar waren. 

Orafin moest op 1 oktober 2001 opgeleverd worden, want maatregelen 
om FS eurocompatibel te maken waren er niet. De definitieve oplevering 
vond op 1 oktober 2002 stilzwijgend plaats. Sinds de voorlopige opleve-
ring heeft het MVG de IT-dienstverlener driemaal in gebreke gesteld. 

Een volledige stand van de projectacceptatie werd niet bijgehouden en 
het MVG beschikte niet over alle acceptatiecertificaten. 

3.5 Informatiebeheersing 

3.5.1 Dossierbeheer en projectadministratie 

Een goed gestructureerd dossierbeheer was onontbeerlijk, rekening 
houdend met de omvang en de complexiteit van het project. De admini-
stratie had een volledig dossier moeten bijhouden, met alle originele 
documenten van de gegeven opdrachten. Het projectdossier had ook 
alle inhoudelijke documentatie moeten bevatten over de voorbereiding, 
uitvoering en voortgangsbewaking van het project. 
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Bij de eigenlijke startbeslissing van het interdepartementaal project 
(25 januari 1999) heeft het CSG echter geen concrete en duidelijke af-
spraken gemaakt over de projectadministratie. Daardoor werd al van bij 
de start geen centraal projectdossier bijgehouden. De projectleiders 
hebben ook geen centrale dossierbeheerder aangesteld voor de op-
maak van een centrale projectdossier in het MVG. 

Voor het outsourcingscontract luidden de afspraken dat de vragende 
administraties zelf de bestellingen zouden plaatsen en de uitvoering 
controleren. Daartoe stelde het MVG departementale informaticacoördi-
natoren aan, die de bestellingen per departement centraliseerden en 
beheerden. Het MVG formaliseerde deze afspraken echter maar vanaf 
mei 1999 en verfijnt ze nog voortdurend. De bestelprocedure en de pro-
cedures voor financiële afhandeling door de departementale informati-
cacoördinatoren verliepen in de aanvangsfase van het outsourcingscon-
tract nog moeizaam. De opdrachtdossiers over de bestellingen 1999 en 
2000 voor het project economische boekhouding zijn onvolledig. Zij be-
vatten nauwelijks eigen kostprijsramingen, opdrachtvoorwaarden of ad-
viezen. Offertes en bestellingen zijn wel beschikbaar. Facturen ook, 
maar gedetailleerde prestatielijsten over de geleverde diensten niet. Het 
project maakte ook gebruik van bestaande raamcontracten inzake orga-
nisatie-ontwikkeling (PIP/PEP & HOOP).

Bij de eigenlijke projectstart na de eerste bestelling heeft de softwarele-
verancier in eigen beheer een projectbibliotheek opgezet. Hij nam daarin 
echter geen projectdocumenten op waarbij hij niet zelf betrokken was en 
die van het MVG of andere consultants uitgingen. Gedeeltelijk werden 
de documenten elektronisch beschikbaar gesteld op een specifieke, 
afgeschermde netwerklocatie bij het MVG. Deze netwerklocatie bevatte 
de meeste projectplannen, rapporten, testresultaten en verslagen. De 
projectbibliotheek bewaarde ook verslagen, manuele testresultaten en 
tijdsregistratietabellen op papier. Hij hield echter niet op volledige wijze 
de contractuele documenten, zoals bestellingen of leverings- en accep-
tatiecertificaten bij. Er bestaat ook geen volledige inventaris van de do-
cumenten in de projectbibliotheek en op de netwerklocatie. De biblio-
theek centraliseerde dus niet alle documentatie op een overzichtelijke 
wijze.

3.5.2 Informatievoorziening en communicatie 

Interne communicatie 

Interne communicatie en informatievoorziening was noodzakelijk om 
zowel bij de beleidsverantwoordelijken als de eindgebruikers een 
voldoende groot draagvlak te creëren voor het project en om een 
correcte en efficiënte projectuitvoering te garanderen. Het eindrapport 
tot voorbereiding van de projectinvoering stelde in december 1996 
daarom voor de interdepartementale werkgroep economische 
boekhouding een communicatieplan te laten opstellen. Bij gebrek aan 
beslissingen over de concrete timing, werd echter geen algemeen 
communicatieplan voltooid. 
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Het project economische boekhouding is een interdepartementaal pro-
ject. Het CSG heeft de initiële projectstructuur opgezet. De stuurgroep 
voorzag echter niet in een formele terugkoppeling naar het CSG. Wel 
informeerde de secretaris-generaal van het departement AZF het colle-
ge periodiek.

De communicatie met het beleidsniveau verliep meestal informeel, 
behoudens voor de punten die een expliciete beslissing van de Vlaamse 
regering vergden. De projectleiding liet na bij elke projectmijlpaal een 
geïntegreerd voortgangsrapport of beslissingsdocument voor te leggen. 
Daar de stuurgroep tot 30 juni 2000 niet samenkwam, rapporteerde de 
MVG-projectleider aan de secretaris-generaal van AZF of rechtstreeks 
aan het kabinet van Financiën en Begroting. Uiteindelijk vond de beslis-
sing over de tweede bestelling in topoverleg tussen de partijen in het 
kabinet Financiën en Begroting plaats, zonder dat de MVG-projectleider 
daarbij betrokken werd.

De keuze voor de softwareleverancier kwam voor de MVG-projectgroep 
onverwacht. Hij lag niet aan de basis van deze beslissing. De MVG-
projectgroep kreeg ook geen inspraak in de bestelling van het FAD van 
24 juni 1999 of in de bestelling van de bouwfase in het eerste semester 
van 2000. 

De communicatie van het project naar de achterban van de verschillen-
de departementen verliep langs de departementale verantwoordelijken. 
Enerzijds wilden de departementen niet dat AZF voor alle communicatie 
zou zorgen, waardoor AZF ook weinig zicht kreeg op de communicatie 
naar de achterban. Anderzijds vond de communicatie niet op een effici-
ente wijze plaats, aangezien de departementale medewerkers in het 
kader van dit interdepartementaal project niet altijd prioriteit gaven aan 
de voortgang van het project, maar aan de eigen specifieke departe-
mentale behoeften. 

In een nota van 19 februari 2002 wezen boekhoudverantwoordelijken 
van een aantal verticale departementen op de vele verschuivingen in de 
personeelsbezetting van de opgezette boekhoudcellen. De nieuwe ge-
bruikers kregen geen basisopleiding over Orafin of de economische 
boekhouding. Overigens bleken alle gebruikers na drie maand Orafin-
gebruik bijkomende optimalisatieopleidingen nodig te hebben in de ma-
nipulatie en bevraging van het systeem. De non-communicatie over het 
verloningsbeleid en de gekende Orafin-problemen, demotiveerden de 
MVG-medewerkers.

Communicatie met externe dienstverstrekkers 

De communicatie met de IT-dienstverlener verliep moeizaam. De reik-
wijdte van het overkoepelend projectmanagement en de bestelde rap-
portering was de verschillende partijen onduidelijk. Dat de IT-
dienstverlener bovendien geen globale kostenraming voor de tweede 
bestelling kon maken, bemoeilijkte de onderhandelingen en de commu-
nicatie.
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De communicatie met de softwareleverancier verliep evenmin vlot. Het 
MVG-personeel had te weinig kennis van functionele analyses en de 
randvoorwaarden van het outsourcingscontract verhinderden soms een 
directe communicatie.

Bij de bespreking van zijn beleidsbrief 2002 gaf de Vlaamse minister 
bevoegd voor ambtenarenzaken in de parlementaire commissie toe dat 
in het verleden het MVG te veel IT- of IT-gerelateerde functies naar de 
outsourcer overhevelde. Functies zoals de analyse van bedrijfsproces-
sen, het definiëren van behoeften en het opstellen en opvolgen van pro-
jecten had het MVG beter niet uitbesteed, wilde het intern een kritische 
massa aan expertise behouden(49).

Er was een algemeen gebrek aan kennisoverdracht van de nieuwe con-
sultant naar de departementen. Vaak bracht de consultant ad hoc-
oplossingen aan, die hij te weinig structureel en organisatiebreed uit-
werkte en soms te weinig documenteerde, zodat de kennis voor de de-
partementen niet werd ontsloten. 

3.5.3 Informatievoorziening aan het Vlaams Parlement 

Het parlement stemt over de kredieten die de regering nodig acht voor 
de uitvoering van het beleid. Het moet tijdig over betrouwbare, nauwkeu-
rige en relevante informatie kunnen beschikken om zijn controletaak te 
kunnen uitoefenen.

Het parlement kreeg bij de start van het project slechts fragmentarische 
en summiere informatie over de doelstellingen, timing, geraamde kosten 
en uitvoeringsrisico’s. De beleidsbrief van Financiën en Begroting voor 
1999 meldde een reeks voorbereidende acties op conceptueel, boek-
houdtechnisch, organisatorisch en informatica vlak, maar formuleerde 
daarbij niet de doelstellingen van de nieuwe overheidsboekhouding(50).
De beleidsbrieven voor 2001 en 2002 verstrekten nauwelijks informatie 
over het project. De beleidsbrief 2002 gaf een algemene stand van za-
ken over de nieuwe overheidsboekhouding(51), en meldde de voorberei-
ding van de nieuwe reglementering, de start van het nieuw boekhoud-
systeem en de verdere uitwerking van de analytische component van de 
boekhouding. De beleidsbrief voor 2003 deelde kort het bestaan van 
onverwacht grote moeilijkheden bij het in productie brengen van Orafin 
mee(52).

De toelichtingen bij de begrotingen hadden het soms summier over de 
kostprijs van de invoering van de nieuwe boekhouding. De toelichtingen 
bij de basisallocaties voor vorming en informatica van de bestaansmid-

                                                
49

  Stuk 15 (2001-2002) - Nr.7-E van 6 december 2001. 
50

  Stuk 1200 (1998-1999) - Nr.1 van 27 oktober 1998. 
51

  Stuk 916 (2001-2002) - Nr.1 van 7 november 2001. 
52

  Stuk 1401 (2002-2003) - Nr.1 van 30 oktober 2002. 
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delenkredieten verwezen in sommige jaren kort naar de invoering van 
de economische boekhouding. Zij vermeldden daarbij enkel de specifie-
ke onderdelen voor het betrokken begrotingsjaar, nooit de totaalkosten 
van het project. 

De Vlaamse regering heeft het Vlaams Parlement niet geïnformeerd 
over de gevolgen van de invoering van Orafin op de rekeningaflegging. 
In de marge van enkele vragen om uitleg heeft de Vlaamse Minister van 
Financiën het Vlaams Parlement op de hoogte gebracht van enkele 
moeilijkheden bij de beginimplementatie van de nieuwe boekhouding(53).

Naar aanleiding van een kredietherschikking naar de dotatie aan het 
Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitga-
ven, heeft het Rekenhof het Vlaams Parlement medegedeeld dat het 
kredietverschillen had vastgesteld, dat de gegevensuitwisseling tussen 
het MVG en het Rekenhof nog onvolledig was en dat het twijfels had bij 
de betrouwbaarheid van de rapportering vanuit Orafin(54). Op 29 oktober 
2002 heeft het Rekenhof het Vlaams Parlement op de hoogte gebracht 
van de vertraging bij de indiening en controle van de algemene rekening 
2001(55). Het heeft daarbij gewezen op een aantal tekortkomingen die 
samenhingen met de invoering van de nieuwe boekhouding bij het MVG.

Niettegenstaande de belangrijke implementatieproblemen en de relatief 
hoge kostprijs, ontving het Vlaams Parlement nooit een bijzondere 
voortgangsrapportering. Tot op heden heeft de Vlaamse Gemeenschap 
overigens geen systeem opgezet voor bijkomende informatievoorziening 
aan het Vlaams Parlement voor specifieke projecten.

3.5.4 Conclusies  

Het MVG beschikte niet over een eigen centraal en volledig projectdos-
sier. Het heeft geen formele, interne afspraken gemaakt over het be-
heer, de centralisatie en de archivering van de projectadministratie. De 
structuur en onvolledigheid van de projectadministratie heeft de informa-
tie over het project moeilijk toegankelijk gemaakt voor zowel de project-
verantwoordelijken van het MVG zelf als voor de controlerende instan-
ties.

Er was geen systematische communicatie met de beleidsverantwoorde-
lijken. De communicatie verliep dan ook onregelmatig. Dit was onder 
meer te wijten aan een slechte omschrijving van de taken, verantwoor-
delijkheden en beslissingsbevoegdheden van de hogere organen, het 
interdepartementaal karakter van het project en het niet functioneren 
van de stuurgroep tot juni 2000. De communicatie naar de MVG-
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  Commissievergaderingen nr 141 van 28 februari 2002 en nr. 218 van 14 
mei 2002. 

54
  Brief van het Rekenhof van 27 maart 2002, kenmerk N14-2.116.164 B1. 

55
  Brief van het Rekenhof van 29 oktober 2002, kenmerk N 14-2.175.146 B2. 
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eindgebruikers was sterk afhankelijk van de motivatiegraad van de de-
partementale verantwoordelijken in de verschillende functionele werk-
groepen.

De communicatie met de externe dienstverstrekkers verliep moeizaam 
door de veelvuldige problemen met het project en het gebrek aan IT-
know-how van het MVG.

De beleidsbrieven verstrekten het Vlaams Parlement sporadisch be-
knopte informatie over de invoering van de economische boekhouding. 
Uit de toelichting bij de jaarlijkse begrotingen blijkt niet de totale financië-
le impact van het project. Een bijzondere informatievoorziening over het 
project en zijn risico’s organiseerde de Vlaamse regering niet. 

Invoering van een economische boekhouding bij het MVG - Rekenhof, november 2003



59 Stuk 37-C (2003-2004) – Nr. 1

4 Productevaluatie 

Het Rekenhof heeft het nieuwe boekhoudsysteem maar in beperkte ma-
te geëvalueerd. Het systeem is immers maar recent in werking gesteld 
en functioneert in een veranderend wettelijk kader. Het Rekenhof heeft 
de beperkte evaluatie gemaakt vanuit een algemeen theoretisch nor-
menkader, het standpunt van de externe controle en het standpunt van 
de eindgebruiker. Het constateerde een aantal tekortkomingen tegen-
over wat van een financieel systeem kan worden verwacht, alsook inza-
ke de procedures die nodig zijn in het licht van de regelgeving inzake 
rijkscomptabiliteit.

4.1 Algemene vereisten voor een financieel systeem 

In eerste instantie heeft het Rekenhof het nieuwe boekhoudsysteem van 
het MVG geëvalueerd tegenover algemene normen voor een financieel 
systeem in een overheidsomgeving. Het respect voor dergelijke normen 
geeft immers een indicatie van de gepastheid van het gekozen pakket 
en, indirect, van de kwaliteit van de initiële analyse. Voor de analyse van 
de geschiktheid van Orafin is het Rekenhof in eerste instantie uitgegaan 
van de checklist Core Financial System Requirements, uitgewerkt door 
het Amerikaanse General Accounting Office. Deze normen konden in 
een 7-tal categorieën worden onderverdeeld. De onderstaande tabel 
biedt een overzicht van de resultaten. 

Soort norm totaal Positief negatief geen antwoord 

algemene normen voor het 
financiële systeem 

46 43 1 2 

normen inzake het beheer 
van het grootboek 

14 11 2 1 

normen inzake het beheer 
van de kredieten en regi-
stratie van de vastleggingen 
en ordonnanceringen 

39 34 4 1 

normen inzake het beheer 
van de betalingen 

41 39 1 1 

normen inzake het beheer 
van de vorderingen en de 
ontvangsten

32 30 2 0 

Normen inzake het kost-
prijssysteem 

9 8 1 0 

Normen inzake de rapporte-
ring

16 11 4 1 

Totaal 197 176 15 6 
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4.1.1 Algemene normen voor een financieel systeem  

Het nieuwe boekhoudsysteem scoort goed op de algemene normen, 
vooral dankzij de flexibiliteit van het systeem, dat aldus voldoet aan de 
huidige organisatiestructuur langs het grootboekflexveld. Een klein pro-
bleem is het ontbreken van audittrails voor systeemaanpassingen. Ora-
fin houdt wel bij wie een bestand wijzigt, maar genereert daarover geen 
rapportering. De administratie stelde dat Orafin zelf niet voorziet in de 
vereiste controlerapporten en dat de rapportering moet verlopen langs 
een rapporteringstool. 

4.1.2 Beheer van het grootboek 

Het beheer van het grootboek neemt een centrale en belangrijke rol in 
een economisch boekhoudsysteem in. Op een totaal van veertien nor-
men, ontlokten er twee opmerkingen van het Rekenhof: 

het systeem voorziet niet in de automatische aanmaak van tijdelij-
ke eindejaarsboekingen, die in de volgende periode worden terug-
gekoppeld;

het systeem maakt geen vergelijking tussen bedragen in het reke-
ningstelsel (hoofdrekeningen) en die in andere systeemcomponen-
ten (reconciliatiecontrole tussen het grootboek en de deelmodu-
les).

Het MVG kan het eerste probleem eventueel verhelpen door omvangrij-
ke boekingen voor te bereiden in externe systemen en vervolgens ma-
nueel globale boekingen in het grootboek in te geven. Het tweede pro-
bleem is fundamenteler. Het laat ruimte voor manipulaties in het groot-
boek die niet overeenstemmen met de gegevens in de deelsystemen. 
Deze deelsysteemgegevens dienen nochtans ook als input voor andere 
externe gebruikers (56).

4.1.3 Beheer van kredieten en aanrekeningen 

Op het vlak van het beheer van de kredieten en de registratie van de 
vastleggingen en ordonnanceringen wijkt het nieuwe product meer en in 
belangrijker mate af van de normen: 

Het systeem kan de werkelijke bedragen (vastleggingen, ordon-
nanceringen, …) maar in beperkte mate tegenover de gebudget-
teerde bedragen plaatsen. De gebruiker kan de begrotingsuitvoe-
ring enkel globaal online consulteren (niet het detail met vastleg-
gings- en ordonnanceringsgevens), afzonderlijk voor de vastleg-
gingskant of de ordonnanceringskant. De administratie heeft deze 
beperkingen toegegeven. 

                                                
56

  Zo ontvangt het Rekenhof informatie van de deelmodules inkoop en credi-
teuren.
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Het systeem registreert niet standaard de financiële impact van 
alle transacties die de kredietbeschikbaarheid beïnvloeden(57).
Voor de transacties die wel het krediet beïnvloeden, gaat de flexi-
biliteit te ver. Zij biedt de gebruikers namelijk de mogelijkheid on-
geautoriseerd kredieten te creëren, bv. door creditmemo’s in te 
voeren. De administratie gaat dit tegen door het genereren van 
een rapport dat dergelijke gevallen opsomt, op grond waarvan zij 
maatregelen kan treffen. Een dergelijke, matige a-posteriori con-
trole kan echter de eventuele creatie en uitgave van kredieten niet 
verhinderen.

De verplichtingen en ordonnanceringen worden voor hun boeking 
onvoldoende gevalideerd. Er is in onvoldoende validatiecontroles 
op verplichte gegevensvelden voorzien. De administratie argumen-
teerde dat de noodzakelijke controles aanwezig zijn en dat nog 
meer controles de flexibiliteit van het systeem zouden aantasten. 
Flexibiliteit mag er echter niet toe leiden dat foutieve gegevens 
kunnen worden geregistreerd. Bij gebrek aan validatiecontroles, 
blijken sommige problemen maar a-posteriori, zoals die met de 
aanvaarding van gegevens door externe systemen. Dergelijke 
problemen nadien oplossen kost veel tijd. Onvoldoende systeem-
controles beperken dus de efficiëntie en doelmatigheid van de 
procedures.

Het systeem biedt onvoldoende mogelijkheden om jaar- of globale 
overzichten te geven van de contract- of subsidieopvolging. Aan 
dergelijke verbintenissen gekoppelde kredietvastleggingen dragen 
over de boekjaren heen geen unieke codering, wat de opvolging 
sterk bemoeilijkt. Het systeem stoelt op een pakket voor onderne-
mingsboekhouden en zet elke wijziging aan een vastlegging (in-
kooporder) om in een nieuwe vastlegging met een nieuw vastleg-
gingsnummer(58), zo ook een overdracht van een vastlegging naar 
een volgend jaar. Eén bestelling of opdracht kan zo uitmonden in 
een ketting van meer vastleggingen, waarbij in het verleden soms 
de koppeling naar de voorgaande of initiële vastlegging ontbrak. 
De nieuwe wijze voor kredietvastleggingen maakt opvolging van 
overheidsopdrachten en controle op de vastleggingen nagenoeg 
onmogelijk. De administratie argumenteerde dat het nu steeds in 
onderlinge koppelingen voorziet, behoudens gebruikersfouten. Zij 
verwees ook naar de mogelijkheid de historiek van een vastleg-
ging in Orafin op te vragen.

                                                
57

  Voor de stijving van de variabele kredieten met de gerealiseerde ontvang-
sten diende in maatwerk te worden voorzien. 

58
  Dit gaat ook in tegen de bepalingen van het ministerieel besluit van 8 juli 

1966 houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van 
de uitgaven. 
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4.1.4 Beheer van betalingen 

Orafin beantwoordt niet aan de norm dat een boekhoudsysteem in de 
mogelijkheid moet voorzien betalingen aan derden te verrichten(59) met 
behoud van de band met de initiële begunstigde. De procedures voor de 
behandeling van geschillen illustreren dit onvermogen. Volgens die pro-
cedures verlopen betalingen aan derdebegunstigden(60) langs het ge-
schillensysteem, en niet langs Orafin. Orafin maakt voor de opvolging 
van de uitgevoerde betalingen slechts globale dummyordonnanties op 
onbestemde begunstigden aan. Het bestaan van dergelijke functionali-
teit kan belangrijk worden als een Vlaamse comptabiliteitsregelgeving de 
rekenplichtige van de geschillen zou afschaffen. Het antwoord van de 
administratie op deze opmerking vereist meer toelichting.

4.1.5 Beheer van vorderingen en ontvangsten 

Het systeem voorziet niet in standaardverwijzingen naar de rechtsgrond 
(motivatie van de invordering) in de betalingsaanvragen. Het verhindert 
evenmin dat rekenplichtigen zonder autorisatie vastgestelde rechten, 
verwijlintresten, boetes, enz. kwijtschelden. Volgens de administratie 
was het een van de principes van de systeemopzet de verantwoordelijk-
heid bij de rekenplichtigen te leggen, die nu eenmaal hoofdelijk aan-
sprakelijk zijn voor hun rekening. Tot de invoering van Orafin werkten de 
rekenplichtigen zonder een financieel systeem en vaak nog manueel, 
wat een weinig sluitende interne controle toeliet. Orafin kan alle onte-
rechte verrichtingen opsporen. Het biedt zodoende een toegevoegde 
waarde tegenover het vroegere FS, maar schiet nog tekort tegenover 
externe normen. De verantwoordelijkheid van de rekenplichtigen is ove-
rigens ongelijk verdeeld: voor de uitgaven bevat het systeem een goed-
keuringsproces, voor de ontvangsten niet. 

4.1.6 Kostprijssysteem 

Tegenover de normen voor een kostprijssysteem, blijft Orafin enkel in 
gebreke doordat het activa zoals inventaris en voorafbetaalde kosten 
niet vermindert wanneer ze zijn gebruikt of afgevoerd. Zo nodig zou de 
aankoop van een extra module inventarisbeheer dit gedeeltelijk kunnen 
oplossen. In het algemeen scoort het systeem wel goed voor kostprijs-
beheersing dankzij de mogelijkheid aan de gewenste kostenclassificatie 
te kunnen voldoen en de kosten ook daadwerkelijk op het moment zelf 
of nadien te kunnen toewijzen op de juiste kostencentra, plaatsen, enz. 
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  Met detailinformatie over die derde. 
60

  Bv. in het kader van een inpandgeving of een overlijden. 
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4.1.7 Rapportering 

De belangrijkste tekortkomingen blijken bij toetsing aan de normen inza-
ke rapportering. Het systeem bevat de volgende projectrapporterings-
mogelijkheden:

Standaardrapporten vanuit Orafin, hoofdzakelijk over de economi-
sche boekhouding. Dit zijn rapporten waarin de softwareleveran-
cier standaard heeft voorzien. Op een aantal selectiemogelijkhe-
den na, kunnen ze in Orafin inhoudelijk niet worden gewijzigd(61).

Maatwerkrapporten zoals kwartaalstaten, rekeningen-
verantwoordingen en vastleggingslijsten. Zij kaderen in de regel-
geving op de rijkscomptabiliteit en moeten vaak onder meer aan 
het Rekenhof voorgelegd worden. Wegens de kostprijs, koos het 
MVG niet voor alle speciale wettelijke rapporten een maatwerk op-
lossing.

Online-raadpleging en het exporteren van gegevens. De gegevens 
die de gebruiker kan exporteren zijn evenwel beperkt tot de be-
schikbare velden in het scherm en de gegevens waartoe hij toe-
gang heeft. Hij kan geen gegevens combineren die zich op ver-
schillende schermen bevinden.

Een bijkomende applicatie(62) maakt het mogelijk Orafingegevens 
in te voeren vanuit een rekenblad en vice versa. Deze mogelijk-
heid is echter beperkt tot de modules grootboek en vaste activa. 
Het staat wel toe budgetjournalen gemakkelijk aan te maken voor 
hun invoering in Orafin. 

Met een rapporteringstool(63) kan de gebruiker vanuit het groot-
boek financiële rapporten aanmaken die afwijken van de Orafin-
standaardrapporten. Dit instrument werkt echter alleen op de 
grootboekgegevens en is beperkt tot balansgegevens voor elke 
beschikbare combinatie van het grootboekflexveld. Individuele 
journaalregels of gegevens van deelapplicaties zijn dus niet op-
vraagbaar. Het instrument is dus geen alternatief voor de aan-
maak van alle wettelijke rapporten.

Voor veel wettelijke of intern vereiste rapporten zocht het MVG wegens 
de hoge kostprijs van maatwerk alternatieve oplossingen. Enkele oplos-
singen bleken niet haalbaar. Zo dacht het MVG er in het functionele ana-
lysedossier nog aan langs maatwerk dagelijks twee soorten extractge-
gevens op een server te downloaden (extracten boekhouding en extrac-
ten budgettering). Met die gegevensextracten zouden medewerkers van 
het MVG vervolgens standaardrapporten aanmaken (wettelijke rappor-
ten en rapporten op algemene aanvraag) en raadpleegbaar stellen voor 

                                                
61

  De gebruiker kan ze wel als een bestand bewaren en in andere toepassin-
gen oproepen, wat echter veel manuele handelingen vergt. 

62
  ADI (Application Desktop Integrator). 

63
  FSG (Financial Statements Generator). 

Invoering van een economische boekhouding bij het MVG - Rekenhof, november 2003



Stuk 37-C (2003-2004) – Nr. 1 64

iedereen met de juiste toegang. Een beperkt aantal gebruikers met de 
juiste kennis zou bovendien persoonlijke rapporten kunnen aanmaken 
met de extractgegevens. De extractomgeving bleek na haar opstart on-
bruikbaar door problemen met de interpretatie en de juistheid van de 
gedownloade gegevens. In maart 2002 stapte het MVG daarom over op 
de aankoop van licenties voor een andere rapporteringstool, die werkt 
op kopieën van productiegegevens.

In april 2002 heeft het MVG uiteindelijk beslist over te stappen op de 
standaard rapporteringstool in het MVG(64). In een eerste fase zou het 
voor de algemene rekening 2001 zo snel mogelijk in de wettelijke rap-
porten voorzien. In een tweede fase zou het langs de standaard rappor-
teringstool ook standaardviews programmeren waarop het onder meer 
de al geprogrammeerde rapporten(65) van de niet meer ondersteunde 
extractomgeving zou kunnen toepassen. Elke geautoriseerde gebruiker 
zou die dan kunnen opstarten of consulteren in een intranetomgeving. 
Die standaardviews zouden in principe voor bepaalde gebruikers ook 
dienstig zijn om zelf rapporten te maken.

Behalve de standaard- en maatrapportering en de beperkte mogelijkheid 
daaruit gegevens te exporteren, biedt het Orafin-pakket gewone gebrui-
kers weinig ruimte om zelf rapporten aan te maken naargelang hun be-
hoeften of externe behoeften (bv. de rapporten die de gecoördineerde 
wetten op de rijkscomptabiliteit eisen). De gebruiker moet dan een be-
roep doen op een speciale MVG-cel of met de rapporteringstool zelf een 
rapport te ontwikkelen, wat evenwel de nodige kennis vereist. Dat de 
tekortkoming vrij omvangrijk is, bewijst een lijst van 26 februari 2002 met 
314 rapporten die dienden te worden gerealiseerd door Orafin-
maatwerk(66), gebruik van de rapporteringstool FSG of van extractgege-
vens. Voor een aantal rapporten was nog geen ontwikkelingswijze on-
derkend.

                                                
64

  De administratie voegde hieraan toe dat de eerste overstap naar de eerste 
rapporteringstool een noodoplossing was, omdat de externe consultant er-
varing had in het gebruik van deze tool. De overstap naar de andere rap-
porteringstool vond plaats omdat dit de MVG-rapporteringsstandaard was. 
Daar beide rapporteringstools dezelfde principes volgen, was het werk dat 
eerst plaatsvond, niet nutteloos. 

65
  Voor de ontwikkeling van de rapporten staat een competentiecentrum rap-

portering in (team van achttien medewerkers, volgens documenten van het 
MVG).

66
  Bepaalde maatwerkrapporten werden laattijdig of niet ontwikkeld of bevat-

ten fouten (rekening-verantwoording van geldvoorschottenrekenplichtigen, 
kwartaalstaten van ontvangstenrekenplichtigen, cumulatieve lijsten van de 
vastleggingen, lijsten van de vastleggingen buiten visum,..). Dit heeft tot de 
ingebrekestelling geleid van de firma verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van deze rapporten. 
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Aantal rapporten uit extract 219 

Aantal rapporten via FSG 19 

Aantal rapporten maatwerk 9 

Aantal rapporten werkwijze niet gedefinieerd 67 

Totaal aantal rapporten 314 

Het Rekenhof heeft dan ook geconcludeerd dat: 

het systeem wel voorziet in de aanmaak van voorgeformatteerde 
rapporten, maar dat de gebruiker de inhoud en presentatie van 
deze rapporten moeilijk aan zijn eigen eisen kan aanpassen; 

het systeem de gebruikers weinig ruimte biedt om zelf eenvoudige 
nieuwe rapporten te ontwikkelen en gegevens te downloaden die 
zijn afgestemd op hun behoeften en die zij eventueel kunnen aan-
vullen met eigen coderingen; 

het systeem in weinig standaardrapporten voorziet die zijn afge-
stemd op de algemene behoeften en de behoeften van het 
management;

het systeem, als financieel systeem in een overheidsomgeving, in 
het bijzonder niet voorziet in de aanmaak van de rapportering over 
de opvolging van de begrotingsuitvoering die de gecoördineerde 
wetten op de rijkscomptabiliteit vraagt. 

4.1.8 Conclusie 

Hoewel het systeem beantwoordt aan 92,4% van de normen, heeft het 
Rekenhof een aantal essentiële tekortkomingen opgemerkt. Het is met 
name te weinig toegespitst op het beheer van kredieten in een over-
heidsomgeving. Het heeft niet voorzien in de installatie van alle krediet-
soorten (vb. de variabele) de online opvolging van de uitvoering van de 
kredieten en de verbintenissen is moeilijk. Soms is het systeem te flexi-
bel en heeft het te weinig controles ingebouwd. Zo bestaat een onrecht-
streekse mogelijkheid kredieten te creëren. Een ander essentieel knel-
punt vormt het gebrek aan rapporteringsmogelijkheden. Het Orafin-
pakket voorziet in weinig standaardrapporten die zijn afgestemd op de 
specifieke noden van het MVG. Van een ERP-pakket mag nochtans 
worden verwacht dat het flexibel genoeg is om zonder aanzienlijke 
meerkosten op vrij eenvoudige wijze binnen het pakket de noodzakelijke 
rapporten te produceren. Dit is niet het geval. Het MVG kende dit gebrek 
van bij de projectaanvang, daar het al in het functionele analysedossier 
aan externe rapportering dacht. Dat Orafin op deze punten matig pres-
teert en ook een aantal andere normen niet respecteert, geeft een indi-
catie van de kwaliteit van de voorafgaandelijke pakketevaluatie. In de 
haalbaarheidsstudie schatte de consultant de dekkingsgraad van een 
ERP-pakket voor de begrotingsfunctionaliteiten al in op 60%. De rappor-
teringsfunctionaliteiten werden vooraf echter nooit beoordeeld. 
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4.2 Problemen voor de externe controle en rapportering 

De procedures en technieken voor de productie van de vereiste financië-
le informatie uit het nieuwe boekhoudsysteem zijn nog niet optimaal uit-
gewerkt in functie van het bestaand reglementair kader van de rijks-
comptabiliteit. De onderstaande paragrafen geven bij wijze van illustratie 
een overzicht van de knelpunten die het Rekenhof momenteel ervaart 
en die zijn controleopdracht bemoeilijken. Een aantal van deze knelpun-
ten heeft het al op 29 oktober 2002 aan het Vlaams Parlement meege-
deeld naar aanleiding van de vertraging bij de indiening en de controle 
van de algemene rekening 2001. Veel van deze knelpunten zijn ook 
nadelig voor de interne controlediensten van het MVG. 

4.2.1 Problemen bij gegevensuitwisseling met het Rekenhof 

Nieuwe ordonnanties, voorgelegd ingevolge een wijziging of annulering 
van een vorige ordonnantie, dienen altijd te verwijzen naar de vorige 
ordonnantie. Alhoewel de praktijk sterk verbeterd is, komt het nog 
steeds voor dat een dergelijke verwijzing ontbreekt. Dat belet het Re-
kenhof de gewijzigde of geannuleerde ordonnanties correct op te vol-
gen.

Bij de berekening van het bedrag van uitstaande vastleggingen waarbij 
een vreemde munt betrokken is, hanteert het systeem de koers van de 
initiële vastlegging, zonder rekening te houden met de koers van de later 
verrichte ordonnancering. Dit ondergraaft de betrouwbaarheid van de 
cijfers en kan niet onderkende kredietoverschrijdingen tot gevolg heb-
ben.

4.2.2 Laattijdige verwerking van transacties 2001 

Voor een automatische gegevensoverdracht moeten alle verrichtingen 
van een bepaald begrotingsjaar zijn ingevoerd tegen eind januari van 
het volgende jaar. Dit was voor de verrichtingen 2001 niet het geval. 
Ook na 31 januari 2002 voerde het MVG nog manueel gegevens in. De-
ze invoer was begin 2003, na de indiening van de algemene rekening op 
1 oktober 2002, nog steeds aan de gang voor correcties van de verrich-
tingen van de rekenplichtigen. Het MVG heeft ook heel wat correcties 
ingevoerd op het niveau van het grootboek, waardoor zij voor het Re-
kenhof - gelet op de organisatie van de datatransmissie – niet opvolg-
baar zijn. 

De indiening van de algemene rekening 2001 vond wettelijk gezien met 
drie maand vertraging plaats, met name op 1 oktober 2002 in plaats van 
op 30 juni 2002. Het Rekenhof was echter van oordeel dat het de 
algemene rekening 2001 pas had mogen ontvangen na uitvoering van 
alle controles, invoering van alle correcties en toezending van alle 
rekeningen. Met het oog op de indiening van de algemene rekening 
2002, heeft het dan ook op 6 mei 2003 bij de Vlaamse Minister van 
Financiën en Begroting aangedrongen op een indiening van de

Invoering van een economische boekhouding bij het MVG - Rekenhof, november 2003



67 Stuk 37-C (2003-2004) – Nr. 1

algemene rekening na voorlegging van alle subrekeningen en rekening 
houdend met de opmerkingen van het Rekenhof bij de algemene reke-
ning 2001. 

4.2.3 Rapporten over verrichtingen van rekenplichtigen 

Het heeft verscheidene maanden geduurd voor betrouwbare rapporten 
beschikbaar waren over de verrichtingen 2001 van de rekenplichtigen 
(rekeningen-verantwoording en kwartaalstaten). De rapportering over 
deze verrichtingen stoelde dan ook op manuele rekeningen. De vergelij-
king van deze manuele rekeningen met de Orafingegevens gaf aanlei-
ding tot correcties in Orafin of de manuele rekeningen. Eind 2002 was 
deze operatie nagenoeg voltooid voor de geldvoorschottenrekenplichti-
gen. Voor de ontvangstenrekenplichtigen was dit pas het geval medio 
april 2003, dus ruim een half jaar na indiening van de algemene reke-
ning 2001.

Deze rapporteringsmoeilijkheden veroorzaakten liquiditeitsproblemen 
voor de geldvoorschottenrekenplichtigen, die hun uitgaven niet konden 
verantwoorden. Daarom heeft de Vlaamse regering met het 2e bijblad 
een bepaling ingelast in de uitgavenbegroting 2002 ter verhoging van 
het geldvoorschottenplafond tot 1 miljoen EUR per rekenplichtige. Het 
Rekenhof ging daarmee akkoord als een tijdelijke maatregel. Voor de 
meeste rekenplichtigen was dit plafond immers te hoog, gelet op hun 
gemiddelde jaarlijkse uitgaven. Het departement beloofde de kwestie te 
bekijken in het kader van de begrotingscontrole 2003. Dit is evenwel niet 
geschied.

4.2.4 Controle van de vermogensverrichtingen 

Het MVG is op eigen initiatief afgeweken van de regelgeving op de rijks-
comptabiliteit inzake de registratie van vermogenswijzigingen: 

Het gebruikt de inventariscode niet meer actief in de boekhouding, 
maar werkt met vaste activacategorieën, die verwijzen naar eco-
nomische activarekeningen. Het onderhoudt daarbij de band tus-
sen de gebruikte systeemcodes en de oude inventariscodes buiten 
het systeem. 

Het vermeldt de boekhoudinventariscodes op de ordonnanties nog 
optioneel.

Het maakt geen papieren vermogensordonnanties meer aan. 

Er bestaat onduidelijkheid over de gehanteerde afschrijvings- en 
waarderingsregels.

Dit bemoeilijkt de controle op de vermogenswijzigingen. Het is tevens 
een schending van de wetgeving op de rijkscomptabiliteit. Weliswaar 
hebben de oude procedures nooit echt op punt gestaan en gaf de reke-
ning van de vermogenswijzigingen nooit een juist beeld van de werke-
lijkheid. De oude procedures optimaliseren, zou dan ook enorme in-
spanningen hebben gevergd. In het licht van de toekomstige, nieuwe 
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comptabiliteitsregelgeving, met een klemtoon op een economische ba-
lans, heeft het MVG er daarom voor gekozen de oude reglementering 
niet meer toe te passen. Ingevolge deze keuze, bevindt het MVG zich nu 
in een schemerzone wat de vermogensrekening en de balans betreft. 
Enerzijds is het MVG dus niet in orde met de bestaande wetgeving, an-
derzijds kan de huidige balans in het systeem niet worden onderzocht bij 
gebrek aan een toepasselijke nieuwe regelgeving. 

4.2.5 Gebrekkige interne controle 

Bij de productie van de rekeningen-verantwoording en van de kwartaal-
staten 2001 is de noodzaak gebleken de controle door de afdeling Ac-
counting van ABAFIM over te doen(67). Het Rekenhof heeft al verschei-
dene handmatig verbeterde Orafinrapporten ontvangen. De interne con-
trole had dit moeten tegenhouden: ofwel legt het MVG manuele rekenin-
gen voor en stuurt het nadien een correcte Orafinversie door, ofwel le-
vert het onmiddellijk correcte Orafinrapporten. 

Er is ook onduidelijkheid over wie instaat voor de interne controle van de 
rekenplichtigenverrichtingen: de afdeling Accounting van ABAFIM of de 
onderscheiden departementen. Voor bepaalde correcties gebruiken de 
onderscheiden departementen eigen procedures. Momenteel zijn er nog 
geen uniforme procedures voor de verwerking van courante correcties. 

De controleurs van de vastleggingen beschikken niet over alle informatie 
die zij nodig hebben voor hun visumverlening. Dit is deels het gevolg 
van ontbrekende of onvolledige rapporten en deels van procedures die 
toelaten dat systeemgebruikers handelingen verrichten met een weer-
slag op de vastleggingsgegevens zonder dat de controleurs worden in-
gelicht. Nieuwe richtlijnen van oktober 2002 bieden een gedeeltelijke 
oplossing voor deze problemen. Cumulatieve lijsten met de totale vast-
leggingen (in visum en buiten visum) per basisallocatie(68), kunnen 
evenwel nog steeds niet worden voorgelegd. 

4.2.6 Conclusies 

Een betrouwbare kredietopvolging wordt bemoeilijkt doordat sommige 
begrotingsuitvoeringsgegevens ontbreken of onvoldoende stabiel zijn.

Het Rekenhof ontving de algemene rekening 2001 nog voor het MVG 
alle correcties in de boekhouding had ingevoerd. Laattijdige correctie-
boekingen verhinderden een automatische gegevensoverdracht naar het 
volgende begrotingsjaar. Ook beschikte het Rekenhof op het moment 
van de voorlegging niet over alle subrekeningen 2001. Voor 2002 heeft 
het aangedrongen op een indiening van de algemene rekening na voor-

                                                
67

  Die controle leed wellicht onder het gebrek aan ervaren personeel. 
68

  Zoals decretaal voorgeschreven bij artikel 73, §1, 1
e
 lid, van het decreet 

van 20 december 2002 houdende de algemene uitgavenbegroting 2003. 
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legging van de subrekeningen en mits rekening te houden met de bij de 
rekening 2001 geformuleerde opmerkingen. 

De rapporten met de verrichtingen van rekenplichtigen waren niet tijdig 
beschikbaar. Zij waren evenmin volledig correct. Een parallelle manuele 
boekhouding was voor rekenplichtigen noodzakelijk in 2001. Dit gaf aan-
leiding tot een verhoogd geldvoorschottenplafond, dat dringend aan her-
overweging toe is. 

De controle van de vermogenwijzigingen is niet meer mogelijk. De reke-
ning van de vermogenswijzigingen geeft bovendien geen correct beeld 
van het werkelijke vermogen van het MVG.

De interne controlestructuur in het MVG ligt nog niet eenduidig vast voor 
de rekeningen van rekenplichtigen. Voor de vastleggingen is evenmin al 
een sluitende controle mogelijk, onder meer bij gebrek aan cumulatieve 
lijsten van de vastleggingen per basisallocatie. 

4.3 Evaluatie door de eindgebruikers 

Op 19 februari 2002 hebben de boekhoudverantwoordelijken van een 
aantal departementen een overzicht gemaakt van de problemen die zij 
ontmoetten in de dagdagelijkse werking van de boekhoudcellen en het 
gebruik van Orafin. Deze problemen waren voor een groot deel ge-
meenschappelijk voor alle entiteiten.

Alle departementen hadden daarenboven te kampen met interdeparte-
mentale communicatieproblemen en waren technisch en procedureel 
afhankelijk van een overkoepelende structuur die zelf ook problemen 
had met resources, kennis van de applicatie en de sturing, en de 
projectleiding.

Deze diversiteit aan problemen veroorzaakte een achterstand in de 
betalingen, veelvuldige klachten van crediteuren of andere begunstigden 
van het MVG, en ongenoegen en demotivatie bij de medewerkers van 
de boekhoudcellen. 

De vastgestelde fouten en tekortkomingen in Orafin hebben geleid tot 
een lijst van 46 functionele aandachtspunten. Een werkgroep zocht ver-
volgens voor elk aandachtspunt een oplossing: een functionele aanpas-
sing van Orafin, de uitwerking van een procedure of de terbeschikking-
stelling van een rapport. 
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5 Algemene conclusie 

Het MVG heeft op 1 oktober 2001 een nieuw boekhoudsysteem in pro-
ductie genomen. De Vlaamse overheid vervulde daarmee een voortrek-
kersrol in de toepassing van de vernieuwde overheidsboekhouding. Het 
Rekenhof waardeert dit positief. Het nieuw boekhoudingsysteem is nog 
voortdurend voorwerp van bijsturing.

Ondanks het feit dat Orafin intussen operationeel is, bracht de evaluatie 
van het Rekenhof een aantal kritische tekortkomingen aan het licht:

1. De Vlaamse regering initieerde het project niet formeel met een plan 
van aanpak, duidelijke doelstellingen, een projectorganisatie, afge-
wogen alternatieven, een raming van kosten en baten en een vast-
stelling van middelen en uitvoeringsrisico’s. Dit bemoeilijkte de pro-
jectstart en latere projectbeheersing. 

2. Het MVG heeft niet vooraf de projecteisen gedetailleerd en formeel 
vastgelegd. Het heeft evenmin de gevolgen van de reglemente-
ringswijzigingen vooraf ingeschat. Het is dan ook onzeker of de ge-
kozen oplossing op lange termijn de meest geschikte is.

3. Een ontoereikende afbakening van de opdrachten van externe 
dienstverleners heeft geleid tot betwistingen, onvoorziene bijbestel-
lingen en aanzienlijke meerkosten.

4. Het MVG huurde consultancy in langs de onderhandelingsprocedu-
re, zonder deze aanpak correct te motiveren in het licht van de wet-
geving op de overheidsopdrachten.

5. De MVG-projectleiding liet zich onvoldoende bijstaan door interne en 
externe deskundigen om de inhoud en de prijzen van de offertes te 
evalueren en de contracten juridisch degelijk te onderbouwen.

6. De projectorganisatiestructuur in het MVG functioneerde niet goed. 
De projectleiding had te weinig bevoegdheden en deskundige me-
dewerkers voor een effectieve bijsturing. Zij kon dan ook het ge-
wenste projectresultaat niet van de implementatiepartners afdwin-
gen. Het MVG heeft zich totaal afhankelijk van deze partners opge-
steld en was bij de oplevering nauwelijks in staat het nieuwe boek-
houdsysteem autonoom te beheren.

7. De timing voor de invoering van de economische boekhouding was 
veel te krap. De tijdsdruk die het MVG zichzelf oplegde, veroorzaak-
te tal van problemen na de inproductieneming. Het MVG heeft de 
implementatiedatum maar in extremis uitgesteld. 

8. Het MVG heeft de tussenproducten en het eindproduct zonder op-
merkingen aanvaard, ondanks tal van onzekerheden. Immers, niet 
alle voorziene testen waren uitgevoerd. 

9. Het MVG heeft de kostprijs van de invoering van een economische 
boekhouding sterk onderschat. Het heeft geen projectbegroting op-
gemaakt of bijgehouden, wat de kostprijsbeheersing ernstig heeft 
bemoeilijkt. De kostprijs is dan ook verzesvoudigd. De algemene uit-
gavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap bevatte te weinig 
kredieten voor de geplande projectuitvoering. 
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10. De informatievoorziening over het project was ondermaats. De for-
mele documentatie in het MVG was onvolledig en moeilijk toeganke-
lijk. De Vlaamse regering en het Vlaams Parlement zijn niet syste-
matisch ingelicht over de voortgang en de kostprijs van het project.

11. Het nieuwe boekhoudsysteem kan niet voldoende inspelen op de 
rapporteringsbehoeften in het kader van de rijkscomptabiliteit. Na de 
oplevering op 1 oktober 2001 was het systeem niet in staat de ge-
vraagde wettelijke rapporten te genereren. Het systeem laat ook 
geen betrouwbare kredietopvolging toe. Deze knelpunten bemoeilij-
ken onder meer de externe controle en zorgen voor een demotivatie 
bij de eindgebruikers. Dit ondermijnt dan ook de tijdigheid en be-
trouwbaarheid van de financiële rapportering.

De bovenstaande tekortkomingen leidden tot de algemene conclusie dat 
het MVG het project onvoldoende en onzorgvuldig heeft voorbereid, met 
ernstige budgettaire overschrijdingen van de initiële kostenramingen en 
onregelmatigheden bij de toewijzing van opdrachten tot gevolg. De ge-
brekkige beheersing van het project in de uitvoeringsfase op het vlak 
van organisatie, planning, kostprijs, kwaliteit en informatie, heeft boven-
dien de doelmatigheid van het project en het beoogde projectresultaat 
nadelig beïnvloed. Het nieuwe boekhoudsysteem vertoonde dan ook 
essentiële gebreken die een tijdige en betrouwbare financiële rapporte-
ring over 2001 hypothekeerden.
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6 Aanbevelingen 

Het Rekenhof richt zijn aanbevelingen erop de voorbereiding en het be-
heer van toekomstige projecten in het algemeen te verbeteren. Het is 
essentieel dat de Vlaamse regering en de Vlaamse administraties een 
adequaat risicomanagement voeren voor alle grote projecten(69), met 
risicoanalyse en -inschatting, risicovoorkoming en -inperking, risicobe-
handeling en een permanente risicomonitoring.

Om de voorbereiding, het projectbeheer en de informatievoorziening 
over projecten succesvol te laten verlopen, zou de Vlaamse regering 
een praktische handleiding moeten uitwerken, met principes en procedu-
res inzake projectmanagement(70). Een dergelijke handleiding kan onder 
meer de volgende concrete aanbevelingen inhouden(71):

1. De Vlaamse regering zou voor elk bijzonder project een startnota 
moeten goedkeuren met daarin de concrete projectdoelstellingen, 
de resultaten van een voorafgaande haalbaarheidsstudie, een kos-
ten-batenanalyse en een risicoanalyse. Die nota kan tevens de ba-
sis vormen voor een communicatie aan het Vlaams Parlement.

2. Voor de aanvang van de uitvoering moeten de samenwerkings-
voorwaarden, projectvereisten, uitvoeringstermijn, kostprijs, als ook 
evaluatiecriteria en meetinstrumenten voor de beoordeling van het 
projectresultaat tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer 
eenduidig en schriftelijk worden vastgelegd. 

3. De Vlaamse regering dient erover te waken dat bij de gunning van 
opdrachten de ruimste mededinging speelt en dat de overheid aan 
de voor haar meest gunstige voorwaarden kan contracteren. Een 
volwaardige prijzencontrole moet de gunning van de opdracht voor-
afgaan. Bij belangrijke projecten moet de administratie beschikken 
over een consistente, permanente en kwalitatief hoogstaande juridi-
sche begeleiding. 

4. Interdepartementale projecten vergen een aangepaste projectorga-
nisatie, waarbij alle taken en verantwoordelijkheden eenduidig vast-
liggen. Afhankelijk van de omvang van het project moet de project-
leider voltijds het project beheren en kunnen beschikken over vol-
doende deskundige medewerkers, gedurende de volledige looptijd 
van het project. Hij moet ook beschikken over de nodige bevoegd-
heden.

                                                
69

  Voor grote infrastructuurwerken heeft het Vlaams Parlement een dergelijke 
managementeis al decretaal bekrachtigd, met name in het decreet van
8 november 2002 houdende controle op grote infrastructuurprojecten. 

70
  Procedures die de courante activiteiten van de administratie regelen, vol-

staan immers meestal niet om projectmatig te werken. 
71

  Het normenkader in bijlage 2 bij dit rapport omvat een vollediger en alge-
mener geheel van aandachtspunten voor het beheer van projecten, 
evenals algemene normen voor een overheidsboekhouding. 
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5. Een realistische projectplanning moet voor elke geplande activiteit 
in een marge voorzien. Passende planningsinstrumenten moeten 
toestaan de projectvoortgang te bewaken. 

6. Een specifieke projectbegroting, gelieerd aan de reguliere begroting 
van de Vlaamse overheid, moet de middelen voor alle projectonder-
delen nauwkeurig ramen. Tijdens de uitvoering moet de projectlei-
der de werkelijke kosten voortdurend toetsen aan deze begroting, 
afwijkingen analyseren en zonodig bijsturen.

7. De Vlaamse begroting moet de projectmiddelen ook effectief en 
tijdig beschikbaar stellen. Bij projecten met een lange uitvoerings-
termijn dient de Vlaamse regering het Vlaams Parlement een kre-
dietreservatie voor de volledige projectlooptijd te vragen.

8. Elke oplevering van projectresultaten moet stoelen op een toetsing 
aan de inhoudelijke kwaliteitseisen. Eventueel voorbehoud bij de 
oplevering moet schriftelijk en tegensprekelijk worden vastgelegd.

9. De administratie moet vermijden dat zij te zeer afhankelijk wordt van 
externe consultants. Zeker als het om kerntaken van de overheid 
gaat, moet de administratie voldoende kennis en deskundigheid in 
huis hebben om projectvoorstellen, -prestaties en -resultaten te 
kunnen beoordelen en om de taken relatief autonoom te kunnen 
beheren.

10. Een verantwoordelijke ambtenaar moet een volledig, centraal pro-
jectdossier bijhouden met alle originele documenten uit alle project-
fasen, zodat de beleids- en controle-instanties het project in elke fa-
se kunnen evalueren.

11. Bij elke mijlpaal dient de projectleider voor de beleidsverantwoorde-
lijken een voortgangsrapport op te maken, op grond waarvan zij het 
project zonodig kunnen bijsturen.

12. De toelichting bij de jaarlijkse begroting moet ook specifieke infor-
matie bevatten over interdepartementale projecten. De Vlaamse re-
gering zou ook het Vlaams Parlement periodiek moeten informeren 
over de voortgang van belangrijke projecten en zeker van projecten 
die niet rechtstreeks samenhangen met één activiteitenprogramma 
uit de begroting(72).

In functie van de verdere realisatie van de nieuwe economische boek-
houding en de implementatie van het toekomstige Vlaams comptabili-
teitsdecreet, beveelt het Rekenhof bovendien aan dat de Vlaamse rege-
ring alle vereisten en randvoorwaarden voor het projectresultaat vooraf 
analyseert en in een lastenboek vastlegt. De verschillende uitvoeringsal-
ternatieven kunnen vervolgens worden onderzocht en vergeleken op het 
vlak van effectiviteit en kostprijs, zodat de gekozen implementatiewijze 
zo optimaal mogelijk het projectresultaat kan realiseren, rekening hou-
dend met de randvoorwaarden en de geldende reglementering. 

                                                
72

  Het decreet van 8 november 2002 houdende controle op grote infrastruc-
tuurprojecten vraagt een bijzondere informatievoorziening. 
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Het is in elk geval aangewezen dat de Vlaamse regering maatregelen 
neemt om een correcte, tijdige en betrouwbare rekeningaflegging tegen-
over het Rekenhof en het Vlaams Parlement te waarborgen. Het boek-
houdsysteem moet een permanente opvolging en bewaking van de be-
grotingskredieten mogelijk maken voor de beleids- en de controle-
instanties. Ook dient het MVG maatregelen te treffen voor een correcte 
opvolging van en rapportering over het vermogen van de departementen 
en de diensten met afzonderlijk beheer. 

Het Rekenhof beveelt tenslotte aan dat de Vlaamse regering voor de 
implementatie van het comptabiliteitsdecreet vertrekt van een realisti-
sche planning en zij het Vlaams Parlement regelmatig inlicht over de 
risico’s, de kostprijs en de voortgang van dat project. 
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7 Reacties van de minister en nawoord 

De Vlaamse Minister van Financiën heeft op 31 juli 2003 in een eerste 
reactie geantwoord dat het onderzoek waardevolle aanbevelingen en 
opmerkingen aanbracht voor de invoering en werking van het nieuwe 
boekhoudsysteem (bijlage 4). Deze aanbevelingen zouden volgens hem 
bijzonder nuttig zijn bij de voorbereiding van de implementatie van het 
nieuwe Vlaams comptabiliteitsdecreet. Hij zou bij die gelegenheid gevolg 
geven aan de opmerkingen om analoge problemen of tekortkomingen te 
vermijden. De minister vond de voorgestelde antwoordtermijn tot 30 au-
gustus 2003 erg krap en wenste de resultaten van het onderzoek eerst 
in een technische werkgroep te analyseren. Het Rekenhof heeft daarop 
gevraagd tegen 1 oktober 2003 schriftelijk te reageren op de conclusies 
en aanbevelingen van de audit.

In zijn antwoord van 23 oktober 2003, waarvan de integrale tekst als 
bijlage 5 is opgenomen, gaf de Vlaamse Minister van Financiën een 
analyse van het project en lichtte hij de toekomstige aanpak toe. Hij 
meende dat het project economische boekhouding met zijn beperkt re-
sultaat gekenmerkt werd door contesteerbare beslissingen, onduidelijk-
heid over wie wat kon doen, gebrek aan interne capaciteit en veelvuldige 
wissels bij de projectleiding. Doordat de initiële projecttrekkers het pro-
ject tussendoor verlieten, ging telkens de achtergrondkennis verloren. 
De verplaatsing van interne capaciteit van hoog niveau kon volgens de 
minister leiden tot een zwaar nettoverlies voor de globale organisatie 
van de Vlaamse Gemeenschap.

Ook de ministeriële verantwoordelijkheden waren volgens hem soms 
onduidelijk: inhoudelijk viel het project onder de Vlaamse Minister van 
Financiën. De managementgerichte aspecten, ICT en financiering vielen 
echter onder de bevoegdheid van de Vlaamse Minister van Ambtena-
renzaken. Het project is het grootste interdepartementale project en is 
daardoor ook het symbool geworden van de onmacht van de interdepar-
tementale structuur. Omdat de aansprakelijkheden zo confuus waren en 
nooit op voorhand afgelijnd, is het moeilijk achteraf te sanctioneren. De 
interdepartementale structuur en het ontbreken van één verantwoordelij-
ke minister wordt thans verholpen door de drastische hervorming van de 
Vlaamse overheid, met een doorbraak van de horizontale functies en de 
één-op-één relatie tussen minister en zijn beleidsdomein.

De grote sprong voorwaarts die met de nieuwe boekhouding werd be-
oogd, leidde volgens de minister niet tot een betere organisatie, maar 
veeleer tot schaarste. De financiële middelen en het personeel die voor 
het project zijn ingezet, zijn niet meer aanwendbaar voor andere doel-
stellingen van het MVG. De problemen in de beginfase hebben ook ge-
leid tot vertragingen in de betalingen, met verwijlintresten tot gevolg. De 
reëel geleden reputatieschade is door het Rekenhof niet meegerekend. 
Daarenboven konden de voordelen van een economische boekhouding 
nog niet worden geëxploiteerd.
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De definitieve offerte van de IT-dienstverlener van 24 juni 1999 lag dub-
bel zo hoog als het voorstel van medio februari, waarop de vorige rege-
ring de toewijzing had gebaseerd. De budgetverhoging was te wijten aan 
een onderschatting van de initiële specificaties en de conversie vanuit 
de bestaande boekhouding. Tijdens de regeringswissel heeft het MVG 
het project voortgezet, waardoor de huidige regering vast zat in een pro-
ject met een grote sunk-cost en waarbij alternatieven nooit volwaardig 
zijn bekeken. 

Niettegenstaande de tekortkomingen inzake gebruiksvriendelijkheid, 
performantie en kredietopvolging, heeft het systeem volgens de minister 
in principe alles in zich om te voldoen. Om die reden heeft hij verboden 
ten behoeve van Beter Bestuurlijk Beleid een nieuw uniform platform te 
ontwikkelen en Orafin op korte termijn af te schrijven. Indien vooraf niet 
voldoende interne capaciteit en voldoende financiële middelen voorhan-
den zijn, onder een eenduidige verantwoordelijkheid, is het niet oppor-
tuun met een project te starten. In die lijn is de minister volledig akkoord 
gegaan met de aanbevelingen van het Rekenhof.

In dit licht liet de minister het huidige voorontwerp van comptabiliteitsde-
creet screenen op zijn haalbaarheid. De kloof tussen de huidige syste-
men, reglementeringen en organisaties en die welke die het comptabili-
teitsdecreet voorschrijft, moet overbrugbaar zijn. De minister wil ook een 
beperkt aantal, hoogwaardige specialisten met functionele en techni-
sche kennis van ERP-implementaties aanwerven. Bij de beslissing om 
het comptabiliteitsdecreet uit te voeren, moet de Vlaamse regering ook 
beschikken over verschillende volwaardige alternatieven en terugval-
scenario’s.

De minister verklaarde zich ook bereid de principes van het decreet van 
8 november 2002 houdende controle van grote infrastructuurprojecten 
toe te passen op de verdere uitwerking en implementatie van het comp-
tabiliteitsdecreet en bij elke essentiële tussenstap het Vlaams Parlement 
te informeren.

Als eindconclusie stelde de minister dat er dankzij Beter Bestuurlijk Be-
leid één verantwoordelijke minister zal zijn, die moet vermijden dat de 
impliciete besluitvorming die het Orafinproject heeft gekenmerkt, niet 
meer tot stand kan komen.

Het Rekenhof kan op hoofdlijnen akkoord gaan met de kanttekeningen 
die de minister in zijn antwoord bij het project heeft geplaatst. Het wijst 
erop dat het aanstellen van één verantwoordelijke minister noodzakelijk 
is, maar op zich onvoldoende om toekomstige projecten te laten slagen. 
De implementatie van het comptabiliteitsdecreet heeft ook heel wat 
kenmerken van een interdepartementaal project in zich. Een aangepaste 
projectorganisatie en -communicatie zijn daarom volgens het Rekenhof 
belangrijke aandachtspunten.

In juli 2003 heeft de minister de Commissie voor Institutionele en Be-
stuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken van het Vlaams Parlement 
bij de bespreking van het ontwerpdecreet bestuurlijk beleid een tijd-
schema voor de inwerkingtreding van het comptabiliteitsdecreet meege-
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deeld. Het Rekenhof vindt dit tijdschema zeer ambitieus en acht het 
raadzaam dat de Vlaamse regering alle implementatierisico’s analyseert 
en op regelmatige tijdstippen aan het Vlaams Parlement rapporteert 
over de voortgang, de kostprijs en de risicobeheersing van de 
implementatie van het comptabiliteitsdecreet. 
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Bijlage 1 Kostprijstabel 

Overzicht van de totale kostprijs (inclusief BTW) van de aangegane ver-
bintenissen voor het project economische boekhouding

 VO EUR-
conversie

Pakket  Interfaces Bijk. 
hardw. 

Begelei-
ding

Opleiding Exploitatie Totaal 

1997 86.986        86.986 

1998 15.617     284.091   299.709 

1999   1.354.049 133.312  244.873 387.934  2.120.168 

2000   5.183.553 2.489.074  790.668 478.854  8.942.149 

2001  1.009.952 5.983.475 1.055.479 130.901 3.372.958 520.159 789.474 12.862.399 

2002   1.283.999 15.939 277.093 3.759.065 99.360 558.310 5.993.767 

Totaal
(EUR) 102.603 1.009.952 13.805.076 3.693.805 407.994 8.451.655 1.486.307 1.347.784 30.305.177 

%
0,3% 3,3% 45,6% 12,2% 1,3% 27,9% 4,9% 4,4% 100%

VO  Vooronderzoek door externe consultants
Pakket  Pakket integratie, licenties en maatwerk en infrastructuur 
Interfaces  Interfaces met andere systemen
Bijk. hardw. Bijkomende hardware voor exploitatie (rapportering) 
Exploitatie Door het project betaalde exploitatiekosten en helpdesktool
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Bijlage 2 Normenkader 

Dit normenkader omvat enerzijds een richtsnoer voor projectmanage-
ment – zowel voor de voorbereidingsfase als voor de uitvoeringsfase 
van grote projecten – en anderzijds een reeks aandachtspunten voor 
een boekhoudsysteem voor de overheid. 

Projectmanagement : de voorbereiding

Projectaanpak

Doelstel-
lingen

De doelstellingen van het project moeten vooraf duidelijk 
en expliciet worden vastgelegd. Ze moeten meetbaar zijn 
en toetsbaar geformuleerd. Ze moeten aansluiten bij de 
beleidsdoelstellingen van de ministers. 

Fasering Het faseren van de projectwerkzaamheden is nodig om 
het inhoudelijk werk te kunnen plannen en bewaken. Bij 
een projectmatige aanpak kan men volgende fasen onder-
scheiden :

Initiatie : vastleggen van het beoogde projectresultaat 
Definitie : inventaris van de inhoudelijke eisen voor het 
projectresultaat
Analyse en ontwerp : zoeken naar mogelijke oplossin-
gen
Ontwikkeling : uitwerking van een productieplan
Realisatie : implementatie
Nazorg

Het einde van elke fase vormt een mijlpaal. Aan de hand 
van een voortgangsrapport beslist de opdrachtgever bij 
elke mijlpaal over het al dan niet voortzetten van het pro-
ject of over de bijsturing. 

Startnota Bij de aanvang van een project moet een projectgroep een 
startnota opmaken, waarin de concrete doelstellingen van 
het project en hun samenhang met de beleidsdoelstellin-
gen worden vastgelegd. De resultaten van een vooraf-
gaande haalbaarheidsstudie, een kosten-batenanalyse en 
een risicoanalyse worden erin toegelicht. De nota omvat 
een voorstel voor de projectorganisatie, een projectbegro-
ting, een globaal plan van aanpak en communicatieplan. 
De startnota wordt  door de Vlaamse regering gevalideerd.

Alternatie-
ven

De verschillende projectalternatieven moeten worden 
onderzocht en afgewogen. De keuze voor de verschillende 
realisatiemethoden kan slechts gebeuren op basis van 
een toetsing aan de gedefinieerde projecteisen en moet 
duidelijk worden gemotiveerd. 
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Risicoana-
lyse

Beslissingen in de aanvangsfase mogen het verdere ver-
loop van het project niet onnodig beperken. Vooraf moeten 
alle interne en externe risico’s worden geïnventariseerd en 
geanalyseerd. Tijdens de uitvoeringfase is een permanen-
te monitoring van de risico’s nodig. Belangrijke wijzigingen 
in de behoeften moeten worden vermeden.

Projecteisen

Projectre-
sultaat

Het bepalen en detailleren van het beoogde projectresul-
taat is cruciaal in de voorbereidingfase van een project. De 
vereisten waaraan het projectresultaat moet voldoen wor-
den vooraf geïnventariseerd en vastgelegd, zodat de op-
drachtgever en de kandidaat-implementatiepartner een 
duidelijk inzicht kunnen verwerven in de uit te voeren 
werkzaamheden en de benodigde middelen nauwkeurig 
kunnen ramen. De projecteisen vormen later het toet-
singskader voor het beoordelen van het bereikte projectre-
sultaat.

Volledig-
heid

Een volledig, concreet en aangepast eisenpakket moet 
worden opgesteld. De wettelijke verplichtingen, omge-
vingsfactoren, rapporteringsbehoeften, functionele vereis-
ten en permantievereisten moeten allemaal vooraf in een 
lastenboek worden vastgelegd. 

Detaillering Het projectresultaat moet worden geanalyseerd en gede-
tailleerd. Dit moet gebeuren alvorens de realisatiemethode 
worden gekozen en ontwikkeling start. 

Juridische onderbouwing 

Toewijzing
opdracht

Wanneer diensten bij derden worden ingehuurd, moeten 
de regels inzake overheidsopdrachten worden gerespec-
teerd. De mededinging moet maximaal kunnen spelen. 
Beslissingen over de toewijzing van opdrachten moeten 
correct worden gemotiveerd. 

Contrac-
tuele
waarbor-
gen

Projecteisen moeten zo goed mogelijk worden vertaald in 
contractuele documenten. Om de effectieve realisatie van 
de projecteisen te bevorderen kunnen contractuele waar-
borgen worden gebruikt, zoals goedomschreven resul-
taatsverbintenissen, rampenscenario’s, realistische mijlpa-
len, enz. 
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Contract-
beheer

Contractbeheer strekt zich uit van de selectie van de aan-
nemer tot de contractvorming en beëindiging en evaluatie. 
Het omvat o.a. een goed contracteringsbeleid dat uitmondt 
in contracten met heldere prestaties en voorwaarden. Ver-
der vraagt de uitvoering van contracten om een effectieve 
bewaking van prestaties en afspraken en om een goede 
omgang met eventuele wijzigingen aan het contract. Om-
dat contracten op veel niveaus in de organisatie gebruikt 
worden dient deze bewaking goed georganiseerd te zijn. 

Juridische
begeleiding

Wanneer men nieuwe of bijzondere contractvormen ge-
bruikt is een gespecialiseerde juridische begeleiding no-
dig. Hiertoe dient in de eerste plaats een beroep te worden 
gedaan op de daartoe gespecialiseerde instanties binnen 
het MVG. 

Prijzencon-
trole

Vóór de toewijzing moeten de geboden prijzen op markt-
conformiteit en abnormale bedragen worden onderzocht 
zoals is voorzien in de reglementering inzake overheids-
opdrachten of in relevante kaderovereenkomsten.

Projectmanagement : vijf beheersaspecten tijdens de uitvoering 

Projectorganisatie

Projector-
ganisatie-
structuur

In functie van de omvang en de risico’s van het project 
wordt een tijdelijke projectorganisatie opgezet. Projecten 
zijn een uniek complex van tijdelijke werkzaamheden, die 
men vaak onmogelijk met bestaande procedures kan aan-
pakken.

Taken en 
verant-
woordelijk-
heden

Een projectorganisatiestructuur met duidelijk omschreven 
taken, verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdhe-
den van de verschillende organen moet zijn vastgelegd. 
Een stuurgroep, met voldoende vertegenwoordiging van 
beleidsverantwoordelijken staat in voor de bewaking van 
de voortgang en realisatie van het project.

Projectlei-
ding

De projectleiding wordt bij aanvang voor de volledige duur 
van het project aangesteld en moet over de nodige vak-
kennis en ervaring beschikken. Voldoende delegatie van 
bevoegdheden naar de projectleider is nodig opdat hij vlot 
de werkzaamheden kan bijsturen.
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Projectme-
dewerkers

De projectmedewerkers worden op basis van vereiste 
kennis en ervaring geselecteerd. Voldoende medewerkers 
moeten beschikbaar zijn en wisselingen in de projectbe-
manning worden best vermeden. De medewerkers moeten 
hun taakomschrijving begrijpen en als haalbare taakstel-
ling accepteren. 

Planning en tijdsbewaking 

Planning De gewenste opleveringsdatum voor het projectresultaat 
wordt bepaald. De benodigde middelen van elke inhoude-
lijke activiteit worden bepaald. Alle projectactiviteiten wor-
den op een realistische wijze volgtijdelijk dan wel parallel 
gepland, voorzien van de nodige marges. De tijdsplanning 
wordt beoordeeld en goedgekeurd. 

Voort-
gangsbe-
waking

De werkelijke tijdsbesteding wordt bijgehouden en de 
voortgang wordt opgevolgd. Indien nodig wordt de plan-
ning geactualiseerd en bijgestuurd.

Budgettering en kostprijsbewaking 

Projectbe-
groting

Een projectbegroting moet vaststellen welke middelen 
vereist zijn om het project te realiseren, wanneer deze 
middelen nodig zijn en hoeveel deze middelen zullen kos-
ten. Budgettaire risico’s en assumpties moeten duidelijk 
worden opgegeven. Een projectbegroting moet door de 
Vlaamse regering worden goedgekeurd en het verband 
leggen met de reguliere begroting. Een projectbegroting 
laat toe een project financieel verantwoord en doelmatig 
uit te voeren.

Middelen
beschik-
baar

In de begroting van de overheid moeten de nodige kredie-
ten worden ingeschreven, die overeenstemmen met de 
cijfers van de projectbegroting. Om de realisatie van het 
projectresultaat niet in het gedrang te brengen moeten de 
in de projectbegroting voorziene middelen effectief en tij-
dig beschikbaar worden gesteld.

Bij projecten met een lange uitvoeringstermijn dient de 
Vlaamse regering aan het Vlaams Parlement de nodige 
kredietreservatie voor de volledige looptijd van het project 
te vragen. 

Kostprijs-
bewaking

Actuele en geschatte inkomsten en uitgaven moeten per-
manent worden geregistreerd en gecontroleerd met rap-
portering van alle belangrijke afwijkingen. De opdrachtge-
ver moet periodiek een overzicht hebben van het initiële 
budget, de werkelijke kosten tot op datum, de raming van 
de nog te verwachte kosten en de eventueel noodzakelijke 
bijkomende middelen. 

Invoering van een economische boekhouding bij het MVG - Rekenhof, november 2003



83 Stuk 37-C (2003-2004) – Nr. 1

Kostenver-
antwoor-
ding

De aangerekende kosten moeten degelijk verantwoord 
worden en controleerbaar zijn.

Acceptatie en kwaliteitsbewaking 

Toetsen De projecteisen vormen het toetsingskader voor het pro-
jectresultaat. Vooraf moeten meetbare en aantoonbare 
eisen worden vastgelegd met normwaarden.  In een kwali-
teitsplan moet worden aangegeven wanneer, hoe en wie 
aantoont in welke mate aan de kwaliteitseisen is voldaan. 
Het kwaliteitsplan wordt goedgekeurd. 

Alle vooropgestelde testen worden uitgevoerd ; de testre-
sultaten worden vastgelegd en beoordeeld. 

Kennis Indien de opdrachtgever over onvoldoende kennis of in-
formatie beschikt om het projectresultaat te evalueren, 
moet voor deze evaluatie een beroep worden gedaan op 
een onafhankelijke derde. 

Informatiebeheersing

Dossierbe-
heer

Het opdrachtdossier bevat onder meer het eisenpakket, de 
prijsvoorstelen, de bestelbrieven, facturen, alle contract-
wijzigingen en acceptatieformulieren. Het projectdossier 
bevat inhoudelijke documenten zoals het projectplan, 
tijdsplanningen, projectbegroting, vergaderverslagen en 
productbeschrijvingen.

Een gestructureerd en volledig dossier is nodig voor de 
opvolging van het project en moet beleids- en controle-
instanties de mogelijkheid geven het project en elke fase 
te evalueren.

Communi-
catie

Voldoende informatievoorziening naar de verschillende 
belanghebbenden binnen de organisatiestructuur van het 
project is noodzakelijk voor de correcte en efficiënte uit-
voering van de taken binnen het project. Er is communica-
tie nodig met de eindgebruikers om de betrokkenheid en 
motivatie van de medewerkers op peil te houden. Er is ook 
een georganiseerde communicatie nodig naar het topma-
nagement en de Vlaamse regering om de voortgang van 
het project te kunnen garanderen. Voor een correcte en 
efficiënte uitvoering van het project is er voldoende com-
municatie tussen de opdrachtgever en de externe op-
drachtnemers noodzakelijk. Deze procedures en afspra-
ken inzake communicatie moeten strikt worden gevolgd.
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Informatie-
voorziening

Voor de aanvang van het begrotingsjaar stemt het parle-
ment over de kredieten die de regering nodig acht voor de 
uitvoering van haar beleid. Nadien moet de regering reke-
ning afleggen ten aanzien van het parlement over de wer-
kelijke uitvoering van het beleid en over de aanwending 
van de begrotingskredieten die het daarvoor heeft ge-
bruikt. Het parlement moet tijdig over betrouwbare, nauw-
keurige en relevante informatie kunnen beschikken om zijn 
controletaak te kunnen uitoefenen.

Algemene vereisten voor financieel systeem binnen de overheid (73)

Algemeen Het systeem moet de door het MVG gewenste rekenin-
genstructuur ondersteunen, met een integratie van de 
budgettaire en economische rekeningen. Deze structuur 
moet  beantwoorden aan de wettelijke verplichtingen en 
een rapportering conform deze verplichtingen mogelijk 
maken.  Daarnaast moet ook worden voorzien in mana-
gementinformatie.  De gebruikte classificatie moet ook 
kaderen in de organisatorische structuur van het MVG.
Het systeem moet ook tijdig de vereiste informatie aan de 
externe en interne controleorganen.

Bij de invoer moet de kans op fouten zoveel mogelijk wor-
den beperkt door validatie en help bij de invoer. Enkel door 
het systeem toegestane transacties zijn mogelijk, het be-
heer van de toegestane transactietypes moet voldoende 
flexibel zijn.

Het systeem moet ook voorzien zijn van een audittrail en 
bestanden waarin kritische verrichtingen worden geregi-
streerd. Er dienen ook duidelijke regels te zijn inzake peri-
odeafsluitingen en de boekingen die daartoe vereist zijn 
en inzake het vermogensbeheer. Het systeem moet ook 
voorzien zijn van archiveringsmogelijkheden die raad-
pleegbaar moeten blijven. 

                                                
73

  Een deel van de systeemvereisten zijn afgeleid uit Core Financial System 
Requirements, United States General Accounting Office, februari 2000. 
Andere normen werden afgeleid uit de thans geldende wetgeving inzake 
Rijkscomptabiliteit en de controle op de algemene rekening van het Minis-
terie van de Vlaamse Gemeenschap. 
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Grootboek Het systeem moet toelaten de wettelijke en specifieke ver-
plichtingen inzake het afsluiten van perioden en invoer van 
gegevens na te leven. De verrichtingen die ermee gepaard 
zijn, moeten in de mate van het mogelijke geautomati-
seerd zijn. 

De mogelijkheid van reconciliatie tussen grootboek en 
andere modules, en eventuele rechtzettingen van nog niet 
in het grootboek geboekte transacties, moet bestaan. 
Rechtstreekse invoer in het grootboek moet worden be-
perkt tot zeer duidelijk omschreven uitzonderingen. 

Kredietbe-
heer

De toegang tot het kredietbeheer moet worden beperkt tot 
de daartoe geautoriseerde personen. Er dienen beveiligin-
gen te worden ingebouwd waardoor kredietverhoging 
slechts onder bepaalde voorwaarden mogelijk is.

Alle vastleggings- en ordonnanceringsverrichtingen moe-
ten worden geregistreerd, daarbij moet een minimum aan 
essentiële gegevens worden bijgehouden.De invoer en het 
beheer van deze gegevens dient in procedures te worden 
vastgelegd. Na invoer moet het systeem de toestand van 
de kredieten aanpassen. 

In principe mag het systeem geen kredietoverschrijdingen 
toelaten, of moeten deze minstens worden gemeld aan de 
bevoegde gebruikers.

Deze gegevens moeten vlot raadpleegbaar zijn, zowel 
individueel als overzichten. Essentieel is hier de raad-
pleegbaarheid van de stand van de kredieten op het ni-
veau van basisallocaties en de onderliggende gegevens 
daarvan, tot op het niveau van individuele transacties. 

Betalingen Betalingen en het beheer ervan mogen enkel worden uit-
gevoerd door daartoe geautoriseerde personen op basis 
van uitgewerkte procedures. Het systeem moet de essen-
tiële betalingsgegevens registreren. Deze moeten gekop-
peld zijn aan de vastleggings- en ordonnanceringsgege-
vens.

Er moet tevens voorzien worden in de mogelijkheid van 
een betalingskalender en automatische betalingen, die 
evenwel flexibel genoeg moet zijn om er veranderingen in 
aan te brengen. Indien nodig moet het systeem voorzien in 
interfaces met andere systemen. 

Indien betalingen worden uitgevoerd door een andere in-
stantie moet het systeem toch de gegevens van de initiële 
begunstigden registreren. 
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Ontvang-
sten

De essentiële gegevens van vorderingen en ontvangsten 
moeten worden geregistreerd. Deze gegevens mogen 
enkel door geautoriseerde personen worden ingevoerd en 
gewijzigd of verwijderd, op basis van bestaande procedu-
res.

Het systeem moet ook voorzien in de afhandeling van du-
bieuze debiteuren, conform de bestaande reglementering, 
en standaard herinneringsbrieven. 
Na boeking moet de balans worden aangepast. De gege-
vens moeten vlot opvraagbaar zijn. 

Kostprijs Het systeem moet voorzien in een mogelijkheid tot het 
toewijzen van kosten aan verschillende dragers, evenals in 
de mogelijkheid tot het uitvoeren van afschrijvingen. Op 
deze basis moet het mogelijk zijn managementinformatie 
te genereren, met inbegrip van historische gegevens. 

Rapporte-
ring

Het systeem moet het mogelijk maken de gegevens via 
bevragingen te ontsluiten. Hierbij moet het mogelijk zijn de 
output in geformatteerde vorm uit te voeren.
Eindgebruikers moeten hun eigen rapporten kunnen ont-
wikkelen. De uitvoer moet in andere applicaties kunnen 
worden ingevoerd voor verdere analyse. 

Essentieel is dat het systeem voorziet in een afdoende 
financiële rapportering, conform de wettelijke bepalingen 
en indien nodig voldoend aan de managementinformatie 
behoeften. Verder moet het systeem toelaten audit- en 
controlegegevens te leveren. 
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Bijlage 3  Glossarium 

Acceptatietesten Testen voor de aanvaarding van het gehele 
systeem Vlimfin, nl. het systeem Orafin samen 
met de interfaces van en naar de omringende 
systemen. Hierbij wordt de correcte werking 
van het systeem overeenkomstig de bestelling 
nagegaan.

BAFO Best And Final Offer, laatste aanbod van een 
kandidaat in het kader van de toewijzing van 
een opdracht. 

Businesscase  De bijlage van het bestek voor de IT-
outsourcing waarin de kandidaten hun visie 
voor verschillende aspecten omtrent de invoe-
ring van een nieuw IT-systeem moeten toelich-
ten. De verschillende aspecten zijnde: hun 
voorgestelde projectaanpak, hun gebruikte 
kostprijsmethodiek, hun aangeboden compe-
tenties, de mogelijkheid een resultaatsverbin-
tenis aan te gaan, hun visie op de technologi-
sche oplossing, de kritische succesfactoren. 

Change request Aanvraag tot wijziging. 

Conversie Omzetting naar een ander systeem. In dit ge-
val worden de gegevens overdraagbaar ge-
maakt van het oud naar het nieuw systeem. 

Competentiecentrum Een groep van personen die in een bepaalde 
materie deskundig is. 

Deliverable Door de leverancier af te leveren onderdeel 
van het project dat bij het MVG een accepta-
tieprocedure ondergaat. 

Doelmatigheidsanalyse Beheersinstrument om de effectiviteit, de effi-
ciëntie en de zuinigheid van het beleid te ana-
lyseren

ERP-pakket Enterprice Resource Planning-pakket, geïnte-
greerd informaticasysteem voor de planning en 
het beheer van bedrijfsmiddelen en -processen 

FAD Functioneel Analyse Dossier, document met 
de beschrijving van het resultaat van de functi-
onele analyse. 
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FIT-analyse Analyse waarbij onderzocht wordt in welke 
mate een standaardpakket de specifieke be-
hoeften van de gebruikers dekt. 

Functionele analyse Analyse van de administratieve processen die 
het IT-systeem dient te dekken en van de be-
hoeften van de eindgebruikers in dit kader. 

Go-live datum Datum waarop een nieuw geïmplementeerd 
systeem door de eindgebruikers in productie 
genomen wordt. 

Interface Koppeling tussen twee IT-systemen 

Orafin Het nieuwe boekhoudsysteem geïmplemen-
teerd bij het Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap.

Outsourcing Het uitbesteden van ondersteunende activitei-
ten aan een derde opdat men zich op zijn 
kernactiviteiten kan concentreren. 

PIP-PEP Procesimplementatieplan en Personeelsplan-
ning opgemaakt door een externe consultant. 
Doel van deze opdracht was het in kaart bren-
gen van de organisatorische aspecten in het 
kader van de nieuwe boekhoudkundige pro-
cessen binnen de Vlaamse administratie, en 
het opstellen van de personeelsplannen die uit 
de nieuwe processen, organisatie en IT-
systemen voortvloeien.

Scope Omschrijving van het voorwerp en de reikwijd-
te van een opdracht. 

Service 6 Onderdeel van de IT-outsourcing waarbij 
nieuwe toepassingen worden gerealiseerd. 
Voor de realisatie van nieuwe toepassingen 
plaatsen de vragende administraties een be-
stelling in het raam van het outsourcingscon-
tract.

Set-up De parameterisering zodat de modules van het 
nieuw informaticasysteem in overeenstemming 
zijn met de structuur en procedures van de 
organisatie.

Stresstest Test of het systeem bestand is tegen voorop-
gestelde performantievereisten. 

Transitie Overgang naar een nieuw systeem 
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Valideringsopdracht Studie, waarbij de haalbaarheid van een voor-
opgestelde realisatiemethode wordt beoor-
deeld.

Veranderingsbeheer Begeleiding van de invoering van wijzigingen 
in de organisatiestructuur. 

Vlimfin Het financieel deel van het VLIMMSYS-project.

VLIMMSYS Vlaams interdepartementaal modulair mana-
gement informatiesysteem : concept van het 
MVG voor een geïntegreerd informatiesysteem 
voor het beheer van alle financiële, logistieke 
en personeelsprocessen en gegevens. 
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Bijlage 4  Eerste antwoord van de minister  

Geachte heer Voorzitter.

Ik ontving in goede orde uw schrijven van 9 juli jl. waarin u mij verzoekt 
uiterlijk tegen 5 september 2003 schriftelijk te reageren op het door u 
overgemaakte auditrapport betreffende de invoering van een economi-
sche boekhouding bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Het door het Rekenhof uitgevoerde onderzoek bevat mijns inziens zeer 
waardevolle aanbevelingen en opmerkingen in verband met de invoering 
en de werking van het nieuwe boekhoudsysteem Orafin.

Het is mijn overtuiging dat deze aanbevelingen ook bijzonder nuttig zul-
len zijn bij de voorbereiding van een volgend zeer belangrijk project voor 
de Vlaamse Gemeenschap namelijk de implementatie van het nieuwe 
Vlaams Comptabiliteitsdecreet.
Bij de implementatie van dit nieuwe decreet zal dan ook ten zeerste ge-
volg gegeven worden aan de opmerkingen die door het Rekenhof wer-
den geformuleerd en dit om analoge problemen of tekortkomingen te 
vermijden.

Desalniettemin lijkt de vooropgestelde antwoordtermijn zeer krap om 
een definitieve en grondige commentaar op de door u gemaakte opmer-
kingen te formuleren.

De afgelopen maand juli was een uitzonderlijk drukke periode, mede 
gelet op de dagelijkse bilaterale besprekingen in het kader van de be-
grotingsopmaak 2004.

Gelet op het bijzonder belang van de gevoerde doorlichting van het sys-
teem wens ik deze eerst zeer grondig te bespreken met mijn administra-
tie.

Ik zou bijgevolg willen voorstellen om een technische werkgroep te in-
stalleren met de bedoeling de resultaten van het gevoerde onderzoek te 
bekijken en te analyseren. 

Deze technische werkgroep zou dan kunnen samengesteld worden uit 
vertegenwoordigers van het Rekenhof, de administratie en mijn kabinet.

Ik ben ervan overtuigd dat de installatie van een dergelijke werkgroep 
uitermate nuttig kan zijn, niet in het minst met het oog op het realiseren 
van een beter beheer van toekomstige projecten binnen de Vlaamse 
Gemeenschap, inzonderheid het nieuwe comptabiliteitsdecreet. 

Hoogachtend,

Dirk VAN MECHELEN
Vlaams minister van Financiën en Begroting,
Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie 
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Bijlage 5  Tweede antwoord van de minister  

Mijnheer de Voorzitter, 

Betreft : audit van de invoering van een economische boekhouding bij 
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; uw brief van 9/07/2003. 

Zoals ik U heb geschreven, heb ik wat meer tijd gevraagd voor een 
diepgaande analyse van deze audit teneinde na te gaan of de resultaten 
ervan in een samenhang tussen het MvG en het Rekenhof kunnen wor-
den aangegrepen, om bijstellingen te doen, daar waar noodzakelijk en 
te vermijden dat dergelijke problemen zich ook in de toekomst zullen 
stellen.

Dit zal ook zonder meer een meerwaarde betekenen voor mijn admini-
stratie in hun werking met en verdere uitbouw van Orafin. 

Vooreerst wens ik het Rekenhof te danken voor zijn serene, maar gelijk-
tijdig ook uitermate diepgaande en haarscherpe audit van een project, 
dat wellicht diepe sporen zal nalaten bij al diegenen, die eraan meege-
werkt hebben en zich ingezet hebben om te komen tot het beperkt resul-
taat, dat vandaag Orafin is. 
Zonder te polemiseren heeft het Rekenhof vlijmscherp de evolutie be-
schreven van dit project, dat gekenmerkt werd door contesteerbare be-
slissingen, onduidelijkheid over wie wat kon, gebrek aan interne capaci-
teit t.o.v. de grootte van dit project en veelvuldige wissels bij de project-
leiding.
Ik denk dat vooral dit laatste zwaar heeft doorgewogen, kennis die niet 
of onvoldoende wordt overgedragen is immers verloren kennis... 

Mijn reactie deel ik op in volgende onderdelen : 

a. Analyse van de gegevens van het Rekenhof 
b. Vaststellingen bij deze gegevens 
c. Aanpak naar de toekomst toe. 

Mijn administratie heeft samen met het Rekenhof de bevindingen ervan 
nagekeken en bevestigt mij dat zij de daarin vastgestelde feitelijkheid 
erkent als correct. Ik beschouw dus de gegevens, die in het auditrapport 
van het Rekenhof zijn samengebracht, als juist. 

Dit project vindt zijn aanzet in 1994-1995, toen de interdepartementale 
structuur met de matrixwerking nog bezig was zich te ontplooien en uit 
te bouwen en dient ook binnen deze context te worden bekeken. De 
omvang ervan, de multi-faciale benadering, de managementsprioritise-
ring, de interdepartementale besluitvorming- en projectstructuur en di-
verse andere eigenschappen markeerden de horizontale eigenschap-
pen. Tot zelfs op ministerieel niveau waren de verantwoordelijkheden 
soms onduidelijk : 
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de financieel-inhoudelijke aspecten vielen onder de minister van 
financiën en begroting; 

de managementgerichte aspecten plus ICT ervan alsook de financie-
ring van het hele project vielen onder de bevoegdheid van de minis-
ter van ambtenarenzaken. 

Dit project is - voor zover mij bekend - het grootste project, opgebouwd 
en aangestuurd vanuit een interdepartementale dynamiek en is daar-
door ook het symbool geworden van de onmacht - zelfs bijna onwerk-
baarheid - van de interdepartementale structuur. 

Omdat de aansprakelijkheden in dit interdepartementaal project zo con-
fuus waren en nooit op voorhand afgelijnd én beslist, tot op een niveau, 
dat toelaat vast te stellen, wie, waar, wanneer en waarmee in de fout 
ging, is het moeilijk achteraf sanctioneringen, conform het VPS in te stel-
len.
De ware oorzaak - de interdepartementaliteit en de ermee samenhan-
gende afwezigheid van een één-minister verantwoordelijkheid - is inmid-
dels door de huidige Vlaamse regering erkend en verholpen door de 
drastische hervorming van het Vlaams overheidsapparaat, dat de 
Vlaamse regering via het BBB heeft opgezet, waarvan één der belang-
rijkste pijlers is de doorbraak van de horizontale functies en de één- op 
één relatie tussen Minister en zijn beleidsdomein. 

De initiële projecttrekkers hebben het project tussendoor verlaten; met 
hen ging telkens de achtergrondkennis verloren, nodig om continuiteit te 
kunnen verlenen aan de discussie met de implementatoren, maar ook 
met de diverse consultants, die in de eindfase van de ontwikkeling meer 
en meer werden ingeschakeld om de in productiestelling ervan te kun-
nen realiseren. Hierdoor werd meteen ook de situatie van “niet- aan-
sprakelijkheid” verder bestendigd. Ook dit zal een punt zijn waarop in de 
toekomst moet gelet worden : de verplaatsing van interne capaciteit van 
hoog niveau van de éne naar de andere organisatiedoelstelling (en dus 
ook van de ene naar de andere organisatie-entiteit) kan immers organi-
satiebreed leiden tot een zwaar nettoverlies voor de globale organisatie 
van de Vlaamse Gemeenschap. 

Zoals het Rekenhof vlijmscherp heeft ontleed, bleek dat dit project dat 
conceptueel vertrok vanuit een management rapporteringsnood, reeds 
bij zijn eerste detail-intekening (= bijdrage van de administratie aan het 
FAD) terugviel op een alternatief FS-systeem, met integratie van de re-
kenplichtigen en de Dab’s binnen één financiële boekhouding. En omdat 
zoveel gelijktijdig werd aangepakt (nieuw stelsel, nieuw systeem, nieuwe 
organisatie) voor zo weinig, moest de ontgoocheling achteraf wel ko-
men. Eens te meer bleek de “grote sprong voorwaarts” niet te leiden tot 
een meer welvarende organisatie, maar veeleer tot schaarste : de mid-
delen, die ervoor ingezet werden om de ontwikkeling ervan te bekosti-
gen (meer dan 30,3 mln € t/m eind 2002), en die thans nodig zijn om de 
exploitatie op gang te houden, de talloze personeelsleden, die ingezet 
werden voor de project-uitbouw (meer dan 20.840 werkdagen), maar 
ook nu, nog steeds de onvermijdelijke correcties trachten bij te houden, 
zijn middelen, die niet meer aanwendbaar zijn voor andere en/of gelijk-
aardige doelstellingen van het MvG. Deze kost is nog hoger, omdat door 
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de problemen in de beginfase, vertragingen in de betalingen geleid heb-
ben tot bijkomende verwijlinteresten (mede en in belangrijke mate ver-
oorzaakt door gelijktijdige conversies van randsystemen) en/of maat-
schappelijke schade bij de talrijke instellingen, die afhangen van de 
Vlaamse Gemeenschap. Hoewel het Rekenhof deze reputatie-schade 
niet in kaart bracht, allicht omdat zij moeilijk kwantificeerbaar is, is zij 
toch reëel aanwezig. De opportuniteitskost, die het Rekenhof duidt in 
zijn rapport, is zelfs binnen Orafin aanwezig : want de pluspunten van 
een economische boekhouding, de redenen waarvoor het project ten-
slotte werd opgezet, kunnen niet worden geëxploiteerd, omdat voorlopig 
nog alle beschikbare menskracht gaat naar het realiseren en corrigeren, 
van wat strikt wettelijk noodzakelijk is. 
Gelukkig leert de geschiedenis ons dat het niet de eerste maal is dat “de 
grote sprong voorwaarts” eindigt in “hongersnood”... 

Zonder te stellen, dat dit een tekort is in de audit van het Rekenhof, acht 
ik het ook nuttig enkele elementen toe te voegen. Zij leiden vast en ze-
ker niet tot andere conclusies, maar vervolledigen enkel het beeld bin-
nen de welke deze implementatie heeft plaats gevonden. 

Daar waar - ondanks het onregelmatig verloop van de projectleiding - 
binnen het MvG er toch een zekere continuïteit was, die instond voor de 
project-realisatie, was dit niet het geval voor de regering. 
Alvorens de huidige regering met kennis van zaken de aansturing kon 
overnemen zijn er een aantal beslissing genomen die ongetwijfeld op 
impliciete wijze zijn tot stand gekomen en evenzeer begrijpbaar zijn 
vanuit het perspectief om de vooropgestelde realisatiedatum te halen. 
Een teken aan de wand is zeker de definitieve offerte van de IT-
dienstverlener van 24 juni 1999. Deze offerte lag immers dubbel zo hoog 
als het BAFO van medio februari, waarop de vorige regering de toewij-
zing had gedaan. 
Een groot deel van deze budgetverhoging was te wijten aan een belang-
rijke onderschatting in de initiële specificaties van het maatwerk, de in-
terfaces met omringende systemen en de conversieproblematiek vanuit 
de bestaande boekhouding. In de fase van inter-regnum is door het MvG 
- wellicht met goede bedoelingen, maar zoals uiteindelijk blijkt met slecht 
resultaat - geoordeeld om toch door te gaan, in afwachting dat de nieu-
we regering zichzelf het project kon eigen maken. De huidige regering 
zat hierdoor vast in een project , dat reeds een grote “sunk-cost” ver-
toonde en waarbij de alternatieven - omvorming van het bestaande FS, 
inperking van het project tot het meest essentiële - nooit tijdig als vol-
waardige alternatieven werden naar voor gebracht. Het Rekenhof merkt 
terecht op dat ook in latere fases (b.v. bij het uitstel m.b.t. tot de inpro-
duktieneming naar 1/10/2001) de herziening van het project nooit als 
volwaardig alternatief voor het essentiële ervan werd bekeken. Groten-
deels is dit te wijten aan de illusie dat enkel Vlimfin en geen ander con-
cept, andere en betere informatie zou opleveren (wat achteraf onmoge-
lijk bleek, gezien alle werkkracht ingezet moet worden om de wettelijk 
noodzakelijke rapportering te kunnen genereren) en aan de toenemende 
grootte van de “sunk-cost” naarmate meer en meer kosten zijn geïm-
plementeerd, is het moeilijker ze direct af te schrijven. 

Hoe dan ook, alternatieven zijn nooit volwaardig bekeken. 

Invoering van een economische boekhouding bij het MVG - Rekenhof, november 2003



Stuk 37-C (2003-2004) – Nr. 1 94

Maar niettegenstaande, wil ik tegelijk beklemtonen, dat ondanks het 
gegeven dat Orafin qua gebruikersvriendelijkheid, qua performantie, qua 
kredietopvolging op vele punten tekort schiet - zoals ook door het Re-
kenhof geduid - in principe het systeem alles in zich heeft om WEL te 
voldoen.
Ook het Rekenhof komt tot deze conclusies : op basis van de checklist 
van het Amerikaanse Rekenhof - de GAO - komt Uw Hof tot de bevin-
ding dat Orafin principieel zeer goed scoort. En dat is ook juist. Orafin 
bevat alle noodzakelijke elementen, waarmee het MvG een volwaardige 
economische boekhouding voert, naast de bouwstenen om een analyti-
sche boekhouding te ontwikkelen. 

Het is juist om de bovenvermelde reden, dat ik het MvG begin dit jaar 
heb verboden, opnieuw “de vlucht vooruit” te nemen : ingevolge BBB 
moet immers Orafin worden aangepast, zodat het binnen de nieuwe 
structuren kan functioneren. 
Er werd mij in die zin voorgesteld een nieuw uniform platform (MVG + 
VOl’s) te ontwikkelen, waarbij het huidige Orafin op relatief korte termijn 
wordt afgeschreven. 
Gelet op de vorige ervaring heb ik dit geweigerd; de audit van het Re-
kenhof sterkt mij in mijn stellingname : indien voorafgaand niet absoluut 
verzekerd is dat voldoende interne sturings- en implementatiecapaciteit 
en voldoende financiële middelen voorhanden zijn, onder een éénduidi-
ge verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, dan is het inopportuun 
hiermee te starten. 

Het is ook in deze lijn, dat ik volledig kan akkoord gaan met de twaalf 
aanbevelingen, die het Rekenhof als finale conclusies naar voor brengt. 

Het is ook in dit licht dat ik het huidige voorontwerp van comptabiliteits-
decreet laat screenen op zijn haalbaarheid. Deze screening gebeurt 
door een task-force, die niet alleen bestaat uit vertegenwoordigers van 
het MvG en waarbij ik trouwens expliciet de aanwezigheid van verte-
genwoordigers van het Rekenhof als bijzonder positief ervaar. De eerste 
taak van de task-force bestaat erin een kloofanalyse op te stellen, die de 
kloof vaststelt tussen de huidige systemen, reglementeringen en organi-
saties en diegene die het comptabiliteitsdecreet vooropstelt. Bedoeling 
ervan is niet deze kloof financieel te overbruggen, maar dermate wijzi-
gingen te voorzien dat de kloof overbrugbaar is. Het is immers algemeen 
bekend dat wijzigingen in het begin van een groot project enerzijds nog 
vlot doenbaar zijn en toch grote implicaties kunnen hebben op het totale 
project, terwijl wijzigingen, naarmate een project verder in de implemen-
tatiefase zit, duurder zijn en steeds minder effect genereren. 

Het is ook in dit licht dat ik de opbouw van de interne capaciteit bewust 
thans als enige prioriteit naar voor schuif. Zelfs in de moeilijke conjunc-
turele omstandigheden, die ook de Vlaamse begroting belasten, heb ik 
mijn goedkeuring gehecht aan de werving van een beperkt aantal, 
hoogwaardige specialisten, met functionele en technische kennis van 
ERP-implementaties. Deze wervingen lopen thans, voor welkdanige 
beslissing dan ook over het project “invoer comptabiliteitsdecreet”. 
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Het is in hetzelfde licht, dat ik geen genoegen heb genomen en ook niet 
in de toekomst zal nemen, met één alternatief : als de Vlaamse Rege-
ring een beslissing zal dienen te nemen, om het comptabiliteitsdecreet 
uit te voeren, dan moet zij beschikken over verschillende volwaardige 
alternatieven, desgevallend terugvalscenario’ s. 

Zelfs al ressorteert de implementatie van het comptabiliteitsdecreet niet 
onder het decreet van 8 november 2002, houdende controle van grote 
infrastructuurwerken, terecht maakt het Rekenhof er allusie op. Het is 
voor mij vanzelfsprekend dat de principes, vervat in dit decreet concreet 
moeten toegepast worden op de verdere uitwerking en implementatie 
van het comptabiliteitsdecreet. Het is in deze zin dat ik ook graag bereid 
ben om de voorstellen van de task-force aan het Vlaams Parlement voor 
te leggen en dat voor alle vitale onderdelen en bij iedere essentiële tus-
senstap.

Als eindconclusie wil ik eraan herinneren, dat dank zij het BBB er finaal 
éénduidigheid zal komen : er zal één minister zijn, die verantwoordelijk 
is, die ook binnen zijn begroting de middelen zal moeten alloceren, om 
dit te realiseren en die kan en moet vermijden dat de impliciete besluit-
vorming, die het Orafin-project substantieel heeft gekenmerkt, niet meer 
tot stand kan komen. 

Met de meeste hoogachting, 

Dirk VAN MECHELEN 

Vlaams minister van Financiën en Begroting,
Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie 
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