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Verslag aan het federale parlement: toelagen en vergoedingen aan het
personeel van de FOD Binnenlandse Zaken

Het Rekenhof heeft de personeelstoelagen onderzocht die de FOD Binnenlandse
Zaken toekent. Hoewel geen grote misbruiken werden vastgesteld, worden de
reglementaire voorwaarden toch niet in alle gevallen nageleefd. Zo blijven sommige
personeelsleden ten onrechte toelagen genieten wanneer ze langdurig afwezig zijn
wegens ziekte en worden toelagen toegekend aan personeelsleden die er formeel
geen recht op hebben. In een aantal gevallen blijkt de regelgeving achterhaald. Het
Rekenhof stelde vast dat de arbeidstijdregeling bij de Civiele Veiligheid en het
Crisiscentrum op een efficiëntere wijze kan worden georganiseerd en doet tot slot
aanbevelingen om de interne controle te verbeteren.
In een verslag aan het federaal parlement stelde het Rekenhof vast dat alle 33 onderzochte
toelagen en vergoedingen juridisch correct onderbouwd zijn maar dat sommige moeten
worden geactualiseerd. Zo wordt de kabinetstoelage voor medewerkers van de provinciale
gouvernementen nog steeds uitgekeerd aan gewestelijke en provinciale ambtenaren, terwijl
de federale overheid dergelijke personeelstoelagen enkel aan haar eigen ambtenaren kan
toekennen.
Meerdere personen cumuleren de vergoeding voor het gebruik van een privévoertuig voor
woon‐werkverkeer met een toelage voor de derving van kosteloze vrije inwoning. Omdat de
grondslagen van beide toelagen incompatibel zijn, dringt een formeel cumulatieverbod zich
op.
Naast reglementaire tekortkomingen, blijken de toekenningsdossiers geregeld onvolledig te
zijn. In een aantal gevallen worden ook de formele toekenningsvoorwaarden miskend: de
toekenning van toelagen voor hogere functies hoewel er geen hoger ambt wordt uitgeoefend,
de toekenning aan personeelsleden van de Civiele Veiligheid van een toelage voor
hulpverlener‐ambulancier zonder dat de betrokkenen het vereiste certificaat bezitten, de
toekenning van de toelage derving kosteloze vrije inwoning buiten de gesloten centra of nog
de onterechte uitbetaling van militaire toelagen aan gewezen militairen die nu bij de FOD
werken.
Het Rekenhof stelde vast dat systematisch uit het oog verloren wordt dat de uitbetaling van
toelagen moet worden stopgezet wanneer de begunstigden langer dan 30 werkdagen afwezig
zijn. Het vraagt zich ook af waarom de taalpremies in afwijking van deze algemene regel
reglementair wel kunnen worden gehandhaafd bij langdurige ziekteperiodes.
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Het onderzoek van de toelagen voor vaste onregelmatige prestaties (prestaties tijdens de
nacht, op zaterdagen, zondagen en feestdagen) wees uit dat sommige arbeidstijdregelingen
de wettelijke maximale wekelijkse arbeidstijd overschrijden. Er rijzen ook vragen bij de
doelmatigheid van de 24/72‐urenregelingen (24 uren dienst en 3 dagen recuperatieverlof).
Bij de Civiele Veiligheid telt de 24 urendienst “slechts” dertien uren actieve dienst en bij het
Crisiscentrum wordt verwacht dat de betrokken personeelsleden 24 uren onafgebroken in
actieve dienst zijn. Er moet worden gezocht naar een meer efficiënte en realistische
dienstregeling. Het Rekenhof vraagt ook aandacht voor de ruime personeelsbezetting die in
sommige continudiensten wordt toegepast om te kunnen anticiperen op onvoorziene
afwezigheden.
Tot slot stelde het Rekenhof een aantal leemten vast in de interne controle bij de FOD. Een
aantal van de omvangrijkste toelagen wordt door de buitendiensten toegekend zonder enig
afdoend toezicht door de centrale diensten. De stafdienst P&O van het departement benut
ook de beschikbare controlemogelijkheden onvoldoende, zoals analyses en totaalcontroles
van de gecentraliseerde informatie.
De minister van Binnenlandse Zaken kondigde aan de vastgestelde problemen aan te pakken
en de interne controle te verbeteren. Waar nodig worden de dienst‐ en arbeidstijdregelingen
heroverwogen.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door nuttige en
betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan de
parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde diensten. Als collaterale
instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het
controleert.
Het verslag Toelagen en vergoedingen aan het personeel van de FOD Binnenlandse Zaken werd aan
het federale parlement bezorgd. Het verslag en dit persbericht zijn enkel elektronisch beschikbaar
op de website van het Rekenhof: www.rekenhof.be.

2/2

