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Het Rekenhof heeft het personeelsbeleid en beheer van het War Heritage Institute 
(WHI) onderzocht. Deze instelling werd opgericht op 1 mei 2017 in het kader van de 
redesign van de federale overheid en als een fusie van vier bestaande organismen: 
het Instituut voor VeteranenNationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud
strijders en Oorlogsslachtoffers, het Koninklijk Museum voor het Leger en de 
Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en de 
Historische Pool van Defensie. Het Rekenhof wenste met deze audit na te gaan of het 
WHI tot stand is gekomen in overeenstemming met de oprichtingswet en of de 
normen voor interne beheersing worden nageleefd op het vlak van het 
personeelsbeleid en beheer. Het Rekenhof stelde daarbij vast dat er, drie jaar na de 
oprichting van het WHI, nog heel wat lacunes bestaan op juridisch vlak, wat een 
coherent en adequaat personeelsbeleid bemoeilijkt. Ook op het vlak van het 
personeelsbeheer stuitte het Rekenhof op een aantal onvolkomenheden. 

Het Rekenhof heeft vooreerst vastgesteld dat, drie jaar na de oprichting, het WHI in 
meerdere opzichten nog niet volledig juridischinstitutioneel is geregeld, zoals 
voorgeschreven in de oprichtingswet.  

Zo werd onder meer het besluit dat de oprichtingswet op diverse punten moet uitvoeren, 
nog niet gepubliceerd. Het WHI is ook nog niet opgenomen in de wet van 22 juli 1993 
houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, wat rechtsonzekerheid creëert 
voor het administratieve en geldelijke statuut van het personeel. Het beheerscontract van 
het WHI met de Staat, waarin de oprichtingswet voorziet, en dat de strategische en 
operationele doelstellingen van de instelling moet bevatten, is nog niet gesloten. Er is tot 
dusver evenmin een taalkader gepubliceerd, waardoor aanwervingen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest niet kunnen plaatsvinden. Daarnaast leidde de fusie van de vier 
bestaande organismen tot een taalkundig onevenwicht dat in de komende jaren moet 
worden afgebouwd. Er ontbreekt bovendien een formele rechtsgrond om de statutaire 
personeelsleden van het WHI bij hun opruststelling een overheidspensioen toe te kennen. 
Tot slot stelde het Rekenhof vast dat de huishoudelijke reglementen van het directiecomité 
en van de wetenschappelijke raad nog niet werden goedgekeurd. 

Voorts wees het onderzoek op een problematische werking van de HRdienst sinds de 
oprichting van het WHI, door een permanent krappe bezetting en een groot 
personeelsverloop. Daardoor kan de HRdienst niet al zijn taken naar behoren uitvoeren.  
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Wat het personeelsbeleid betreft, merkt het Rekenhof op dat, op basis van de federale 
functiecartografie, actuele functiebeschrijvingen moeten worden opgemaakt voor alle 
functies binnen het WHI. Ook de evaluatiecyclus voor het wetenschappelijke personeel moet 
nog worden opgestart. Op het vlak van de interne beheersing beveelt het Rekenhof aan een 
gedetailleerd en geactualiseerd procedurehandboek op te stellen. Voorts wijst het erop dat 
de praktijk om gepensioneerde militairen in halftijdse leidinggevende functies aan te stellen, 
niet kan worden beschouwd als goed personeelsbeleid.  

Tot slot, wat het personeelsbeheer betreft, stelde het Rekenhof vast dat personeelsdossiers 
meermaals onvolledig waren, waardoor de controle ervan werd bemoeilijkt, zoniet 
onmogelijk gemaakt. In enkele gevallen stelde het onregelmatigheden vast op het vlak van 
de bezoldiging. Ook is de facturatie van Defensie aan het WHI om de loonkost te recupereren 
van personeelsleden die zijn gedetacheerd naar het WHI, onvoldoende transparant om een 
adequate controle mogelijk te maken. 

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 HR-audit bij het War Heritage Institute, de samenvatting en dit persbericht zijn enkel 
in elektronische versie beschikbaar op www.rekenhof.be.  


