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COVID-19 en continuïteit 
van de federale openbare 
dienstverlening –  
Toepassing van de 
maatregelen op het vlak van 
personeel
Van bij het begin van de COVID-19-crisis nam de federale regering verschillende maatregelen 
om de continuïteit van de federale openbare dienstverlening te verzekeren. Het Rekenhof is bij 
24 federale administraties (FOD’s, POD’s en OISZ) nagegaan of die continuïteitsdoelstelling kon 
worden gehaald in de periode van 1 april tot 31 december 2020. 

Het heeft daartoe de planning geanalyseerd van de activiteiten die essentieel zijn voor de uitvoe-
ring van de opdrachten van openbare dienst, de beschikbaarheid van het personeel dat nood-
zakelijk is om die essentiële activiteiten uit te voeren, de evaluatie van die middelen in het licht 
van de continuïteitsdoelstelling en de eventuele aanpassing van de maatregelen op het vlak van 
personeel. 

Planning van de activiteiten die essentieel zijn voor de uitvoering van opdrachten van open-
bare dienst

Slechts twaalf administraties hadden een “continuïteitsplan” (CP) waarmee ze op voorbereide en 
gestructureerde wijze het hoofd konden bieden aan een epidemie. 

Wel hebben alle administraties continuïteitsdoelstellingen vastgelegd of hun essentiële activi-
teiten geïdentificeerd die moesten worden gehandhaafd. Bij de kwalitatieve en kwantitatieve 
analyse van de personeelsbehoeften waren er grotere verschillen en slechts elf administraties 
stelden dat ze deze formeel hadden gemaakt. De meeste administraties hebben gewoon het 
personeel ingezet dat nodig werd geacht om de als essentieel beschouwde opdrachten uit te 
voeren.

De administraties hebben dus over het algemeen een strategie bepaald om de middelen in te 
zetten voor de uitvoering van hun opdrachten van openbare dienst in het kader van de COVID-
19-crisis. Deze aanpak, die reactief was, had niettemin eenvoudiger en vlotter kunnen verlopen 
als vooraf formeel een crisisstrategie was vastgelegd in een CP. 
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Ingezette middelen om opdrachten van openbare dienst uit te voeren

De federale administraties hebben gebruik gemaakt van de maatregelen die werden genomen 
op het vlak van personeel in het kader van de COVID-19-crisis (uitbreiding van telewerk, tijdelijke 
terbeschikkingstelling, omzetting van startbaanovereenkomsten in arbeidsovereenkomsten 
voor bepaalde duur, uitzendarbeid, dienstvrijstelling en corona-ouderschapsverlof). 

De administraties hebben het hoofd kunnen bieden aan een hogere werklast via de maatregelen 
om de continuïteit van de dienstverlening te bevorderen. Het Rekenhof stelt vast dat enkel de 
tijdelijke terbeschikkingstelling van personeel en de uitbreiding van het telewerk een significante 
impact op de activiteit hadden. 

Omgekeerd hebben de maatregelen die de continuïteit van de dienstverlening hadden kunnen 
belemmeren (dienstvrijstellingen en corona-ouderschapsverlof), niet geleid tot een personeels-
tekort. 

De administraties liepen vertraging op, hoofdzakelijk in de beginfase van de coronacrisis, en ver-
schillende diensten werden geconfronteerd met een onderbreking van niet-prioritaire taken of 
taken die wettelijk onmogelijk nog konden worden georganiseerd. Die vertragingen en onder-
brekingen hebben echter geen significante invloed gehad op de continuïteit van de openbare 
dienstverlening. 

Het Rekenhof stelt ook vast dat alle administraties (behalve deze die geen rechtstreekse dien-
sten aan de burgers leveren) op ruime schaal met de gebruikers hebben gecommuniceerd over 
de specifiek met COVID-19 verbonden steunmaatregelen of over de toegankelijkheid van hun 
diensten. 

Evaluatie van de ingezette middelen en bijsturing van de HR-maatregelen

Het Rekenhof stelde vast dat de middelen die werden ingezet om de opdrachten van openbare 
dienst te verzekeren, door de meeste administraties effectief werden geëvalueerd in het licht 
van de continuïteitsdoelstelling. Hoewel de administraties niet altijd duidelijk aangaven op welke 
manier ze te werk gingen om de continuïteitsdoelstelling te monitoren, heeft het Rekenhof vast-
gesteld dat er effectief wel sprake was van monitoring.

De evaluatie van eventuele vertragingen of onderbrekingen van de dienstverlening wordt vaak in 
algemene termen voorgesteld. De administraties verklaarden dat het moeilijk is die vertragingen 
of onderbrekingen te evalueren of te kwantificeren, zelfs al nam de werklast aanzienlijk toe als 
gevolg van de coronacrisis. 

De meeste administraties hebben enkel de tevredenheid van de externe klanten gemonitord 
via het aantal klachten van de gebruikers, zonder rekening te houden met de interne klanten. 
Sommige administraties, zoals de FOD BOSA, hebben tevredenheidsenquêtes gedaan bij hun 
personeel en bij het personeel van andere federale administraties (enquête over telewerk) of van 
hun partners.
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De moeilijkheden die zich voordeden bij de invoering van de maatregelen op het vlak van perso-
neel bleven beperkt en situeerden zich bij een klein aantal administraties. Het ging voornamelijk 
om juridische moeilijkheden in samenhang met de tijdelijke terbeschikkingstelling van contrac-
tuelen, de noodzaak om bepaalde processen te digitaliseren omwille van het telewerk en de toe-
passing van de regelgeving op het corona-ouderschapsverlof.

De COVID-19-maatregelen op het vlak van personeel werden in beperkte mate aangevuld of 
bijgestuurd, telkens in samenhang met de gezondheidssituatie of het welzijn van de telewerkers.

Besluit

De continuïteit van de dienstverlening van de federale overheidsdiensten werd verzekerd in de 
context van de COVID-19-crisis.

De toegenomen digitalisering en automatisering van de federale administraties vormen welis-
waar een opmerkelijke stap vooruit die moet worden aangemoedigd, maar die vooruitgang mag 
niet ten koste gaan van de kwetsbare gebruikers die slachtoffer zijn van de digitale kloof. De 
diensten moeten toegankelijk blijven voor alle burgers, wat impliceert dat een minimum aantal 
fysieke contactpunten in stand moeten worden gehouden.

Het Rekenhof merkt tot slot op dat zijn gunstige conclusies moeten worden gezien in een context 
van crisismanagement en dus in een beperkt tijdsbestek. Er is bijgevolg geen garantie dat de 
aanzienlijke inspanningen die de FOD’s, POD’s en OISZ alsook hun personeel hebben geleverd, 
kunnen worden aangehouden over een langere periode zonder het welzijn op het werk van de 
medewerkers en de continuïteit van de federale overheidsdiensten merkelijk aan te tasten.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1 Maatregelen om de continuïteit van de dienstverlening te verze-

keren

Begin 2020 breekt er over de hele wereld een pandemie uit door een coronavirus. In België 
wordt een eerste besmetting vastgesteld op 4 februari 2020 en een eerste overlijden op 
11 maart 2020. Er worden heel wat maatregelen genomen om die mondiale pandemie in te 
dijken, waaronder een algemene lockdown vanaf 18 maart 20201.

Van bij het begin van de COVID-19-crisis neemt de federale regering verschillende maat-
regelen om de continuïteit van de federale openbare dienstverlening te verzekeren. Zo spe-
cificeert het verslag aan de Koning van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende 
bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het 
kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19: 

“[…] De huidige en toekomstige maatregelen om de verspreiding van het virus bij de be-
volking te beperken, kunnen immers de werking van de federale diensten vertragen […]. 
Dit ontwerp neemt bijgevolg bijzondere reglementaire maatregelen om de operationele 
problemen in het federaal openbaar ambt […] aan te pakken om de continuïteit van de 
openbare dienstverlening en het gelijkheidsbeginsel te waarborgen en de rechtszeker-
heid te vrijwaren”2.

Deze bijzondere maatregelen, die van toepassing zijn op het personeel (hierna ‘HR-
maatregelen’ genoemd), zijn vooral bedoeld om de continuïteit van de openbare dienstver-
lening te verzekeren. 

1.2 Audit

1.2.1 Onderzochte maatregelen
Het Rekenhof heeft zes maatregelen in verband met het personeel van het federaal open-
baar ambt onderzocht. 

Drie maatregelen zijn rechtstreeks bedoeld om de continuïteit van de openbare dienstver-
lening te verzekeren:

•  tijdelijke terbeschikkingstelling; 
•  uitgebreider telewerk;

1 Ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken. 

2 Koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal 
openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19.



14

•  mogelijkheid om startbaanovereenkomsten (SBO) om te zetten in arbeidsovereenkom-
sten voor bepaalde duur (ABD). 

Er werden drie andere maatregelen meegenomen in het onderzoeksdomein omdat ze de 
continuïteit van de dienstverlening beogen of omdat ze een impact kunnen hebben op de 
continuïteit van de openbare dienstverlening: 

•  uitzendarbeid;
•  dienstvrijstelling;
•  corona-ouderschapsverlof. 

Het onderzoek betreft de periode van 1 april tot 31 december 20203.

1.2.2 Onderzoeksvragen
De audit wil een antwoord geven op de belangrijkste onderzoeksvraag: “Kon de continuïteit 
van de openbare dienstverlening worden verzekerd tijdens de COVID-19-crisis?”

Het Rekenhof heeft daartoe onderliggende onderzoekvragen opgesteld op basis van de 
Plan-Do-Check-Act-cyclus (hierna ‘PDCA’). Deze methode beoogt de kwaliteit van een 
dienst of product te verbeteren en kan grafisch als volgt worden voorgesteld. 

Grafiek 1 –  Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA)

Bron: Rekenhof, op basis van de voorstelling van de cirkel van Deming

Op basis van die cyclus werd de hoofdonderzoeksvraag onderverdeeld in vier onderlig-
gende vragen:

1.  Plan: Hebben de federale openbare diensten in de context van de COVID-19-crisis een 
strategie uitgewerkt voor het inzetten van de middelen om hun opdrachten van open-
bare dienst te realiseren? 

3 Het corona-ouderschapsverlof bleef maar geldig tot 30 september 2020. De overige vijf maatregelen 
liepen door in 2021. Er kan nog altijd een beroep worden gedaan op de tijdelijke terbeschikkingstelling en 
startbaanovereenkomsten kunnen nog worden omgezet in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur. De 
dienstvrijstelling is afgeschaft sinds 31 augustus 2021. Telewerk blijft de regel voor functies die zich daartoe lenen. 
Tot slot blijft de wetgeving inzake uitzendarbeid van toepassing.    
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2.  Do: Beschikten de federale openbare diensten tijdens de COVID-19-crisis over de nodige 
human resources om hun opdrachten van openbare dienst te verwezenlijken? 

3.  Check: Werden de ingezette middelen om de opdrachten van openbare dienst te verze-
keren, geëvalueerd in het licht van de doelstelling van continuïteit van die dienstverle-
ning?

4.  Act: Werden de COVID-19-maatregelen op het vlak van personeel aangevuld of gecor-
rigeerd?

1.2.3 Methode
Het Rekenhof heeft in twee fasen gewerkt. 

In een eerste fase hebben de federale administraties een vragenlijst ontvangen met gesloten 
of halfopen vragen. Er werd hen gevraagd de antwoorden te staven met de bewijsstukken 
waarover ze beschikken. Die vragenlijst werd naar alle federale administraties gestuurd 
(met uitzondering van Defensie en de Federale Politie4) en naar de federale openbare in-
stellingen van sociale zekerheid (OISZ)5. De vragenlijst werd niet verstuurd naar de instel-
lingen van openbaar nut (ION) noch naar de wetenschappelijke instellingen, die minder 
representatief en te talrijk zijn om te kunnen garanderen dat de audit kon worden gerea-
liseerd binnen een beheersbare termijn. Zij werd evenmin verstuurd naar de rechtbanken 
en parketten6. De gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en van eHealth 
konden niet worden geïndividualiseerd vermits zij gezamenlijk geantwoord hebben. Die 
“ruime perimeter” diende om na te gaan wat de impact was van de COVID-19-maatregelen 
inzake personeel op de continuïteit van de diensten. 

In een tweede fase werd de analyse van de antwoorden op de vragenlijsten en van de be-
wijsstukken aangevuld met gesprekken binnen de administraties met entiteiten, directies 
of diensten die werden geselecteerd op basis van de volgende criteria (de ‘beperkte perime-
ter’): 

•  beschikken over een dienst met een vrij toegankelijk loket ( front office) of een dergelijke 
dienst hebben opgericht voor de gebruikers om de crisis het hoofd te bieden;

•  te maken hebben gehad met een toename van werk als gevolg van de maatregelen die de 
regering nam ten aanzien van de gebruikers;

•  een rol van controle en/of van dienstverlening hebben ten aanzien van de burger. 

De selectie omvat twee entiteiten van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 
Zelfstandigen (RSVZ – dienst Vrijstelling van Bijdragen en de directie Eerlijke Concurrentie), 
drie kantoren van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW – Brussel, Antwerpen 

4 De militairen en de politiemensen (die het talrijkst zijn) worden niet beoogd door de onderzochte COVID-19-
maatregelen en het burgerpersoneel is niet van materieel belang voor deze audit. 

5 FOD Kanselarij, FOD Financiën, FOD Mobiliteit, FOD Sociale Zekerheid, FOD Economie, FOD Buitenlandse 
Zaken, FOD Werkgelegenheid, FOD Binnenlandse Zaken, FOD Volksgezondheid, FOD Justitie, FOD Beleid en 
Ondersteuning, Federale Pensioendienst (FPD), POD Maatschappelijke Integratie, POD Wetenschapsbeleid, 
Kruispuntbank Sociale Zekerheid, eHealth, RVA, RSVZ, Fedris, RSZ, RJV, HVW, Riziv, HZIV.

6 De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ), die is belast met de audits over de werking van Justitie, heeft een publicatie 
aan de COVID-19-crisis gewijd: Hoge Raad voor de Justitie (HRJ), De COVID-19-crisis: impact op de rechtzoekende 
en aanpak van de rechterlijke orde, Brussel, juni 2021, 77 p., www.hrj.be

https://csj.be/admin/storage/hrj/rapportaudit-covid19nl.pdf
https://csj.be/admin/storage/hrj/rapportaudit-covid19nl.pdf
http://www.hrj.be
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en Bergen) evenals twee diensten van de FOD Financiën (de dienst Alimentatievorderingen 
– DAVO en de dienst Hulp bij het Invullen van de Belastingaangifte).

De resultaten in deze audit zijn dus hoofdzakelijk gebaseerd op de informatie die werd 
vergaard via de vragenlijst en de verklaringen van de administraties. Het Rekenhof baseert 
zich ook op de resultaten van de enquête door BOSA over telewerk7 waarnaar de adminis-
traties in hun antwoorden verwezen. 

1.2.4 Normen
Het Rekenhof hanteerde als referentienormen de principes van de continuïteit van de open-
bare dienstverlening en van de gelijke behandeling van de gebruikers alsook de normen die 
van toepassing zijn op de specifieke maatregelen op het vlak van personeel in het kader van 
de COVID-19-crisis, namelijk het koninklijk besluit van 22 april 2020, het koninklijk besluit 
nr. 23 van 13 mei 20208, de koninklijke besluiten van 7 december 20189 en de omzendbrieven 
nr. 68110, 68211, 68512 en 68613.

De audit verwijst ook naar de ISO-norm 22301: 2019 Security and resilience – Business 
 continuity management systems14 - Requirements - evenals naar die van de Plan Do-Check-
Act-cyclus (PDCA) waarop die norm is gebaseerd (zie punt 1.2.2). 

7 De resultaten van die enquête werden op 25 juni 2020 voorgesteld aan de directie van BOSA.
8 Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die 

machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof. 

9 Koninklijk besluit van 7 december 2018 inzake de toepassing van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in 
overheidsbedrijven en in HR Rail in uitvoering van artikel 48 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke 
arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, en koninklijk 
besluit van 7 december 2018 inzake de definiëring van uitzonderlijk werk in uitvoering van artikel 1, § 4, van de wet 
van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers 
ten behoeve van gebruikers.

10 Omzendbrief 681 van de federale overheidsdienst Strategie en Ondersteuning (BOSA) van 12 maart 2020, 
Bijkomende richtlijnen ter voorbereiding op de uitbraak van een coronaviruspandemie (COVID-19) voor het 
personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 
22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, Belgisch Staatsblad van 13 maart 2020,  
p. 15586, www.ejustice.just.fgov.be.

11 Omzendbrief 682 van de federale overheidsdienst Strategie en Ondersteuning (BOSA) van 27 mei 2020, Richtlijnen 
in het kader van de bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt met een 
startbaanovereenkomst in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, Belgisch 
Staatsblad van 3 juni 2020, p. 40958, www.ejustice.just.fgov.be.

12 Omzendbrief 685 van de federale overheidsdienst Strategie en Ondersteuning (BOSA) van 1 september 2020, 
Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal 
openbaar ambt inzake de organisatie van het werk, Belgisch Staatsblad van 7 september 2020, p. 65114, 
www.ejustice.just.fgov.be.

13 Omzendbrief 686 van de federale overheidsdienst Strategie en Ondersteuning (BOSA) van 28 oktober 2020, 
Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal 
administratief openbaar ambt inzake de organisatie van het werk en de opvang van de kinderen bij (tijdelijke) sluiting 
van scholen, kinderdagverblijven en centra voor opvang van kinderen met een handicap, Belgisch Staatsblad van 
30 oktober 2020, p. 78449, www.ejustice.just.fgov.be.

14 Internationale Organisatie voor Standaardisatie, Security and resilience — Business continuity management systems 
— Requirements, ISO 22301: 2019, Genève, 2019.

https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/ozb_681_coronavirus_circ_20200312.pdf
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/ozb_681_coronavirus_circ_20200312.pdf
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/ozb_681_coronavirus_circ_20200312.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/circulaire_omzendbrief_682_convention_premier_emploi_startbaanovereenkomst_FR_NL.pdf
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/circulaire_omzendbrief_682_convention_premier_emploi_startbaanovereenkomst_FR_NL.pdf
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/circulaire_omzendbrief_682_convention_premier_emploi_startbaanovereenkomst_FR_NL.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-09-07&caller=summary&numac=2020042846
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-09-07&caller=summary&numac=2020042846
http://www.ejustice.just.fgov.be
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-10-30&caller=summary&numac=2020031624
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-10-30&caller=summary&numac=2020031624
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-10-30&caller=summary&numac=2020031624
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-10-30&caller=summary&numac=2020031624
http://www.ejustice.just.fgov.be
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1.2.5 Verloop van de audit

November 2020 Aankondiging van de audit aan de 24 onderzochte administra-
ties en de eerste minister, de minister van Ambtenarenzaken, 
Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, de minister van 
Financiën, bevoegd voor de bestrijding van fiscale fraude, de mi-
nister van Economie en Werk, en de minister van Middenstand, 
Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen 
en Democratische Vernieuwing 

26 januari 2021 Verzending van de vragenlijst naar de administraties van de 
 ruime perimeter 

31 mei-24 juni 2021 Gesprekken met de entiteiten van de beperkte perimeter

27 oktober 2021 Verzending van het ontwerpverslag aan de FOD Financiën, de 
FOD Beleid en Ondersteuning, de HVW, de RSVZ en de vijf be-
trokken ministers

25 november 2021 Ontvangst van het antwoord van de FOD BOSA

30 november 2021 Ontvangst van het antwoord van het RSVZ

1 december 2021 Ontvangst van het antwoord van de HVW

9 december 2021 Ontvangst van het antwoord van de FOD Financiën

10 december 2021 Ontvangst van het antwoord van de minister van Economie en 
Werk

14 december 2021 Ontvangst van het antwoord van de minister van 
Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en 
Post

1.2.6 Tegensprekelijke procedure
De antwoorden van de minister van Economie en Werk en van de minister van 
Ambtenarenzaken zijn opgenomen als bijlage van dit verslag.

Het Rekenhof heeft geen antwoord ontvangen van de eerste minister, de minister van 
Financiën en de minister van Middenstand. 

Het Rekenhof heeft de relevante opmerkingen van de onderzochte administraties en van de 
ministers opgenomen in dit auditverslag.  
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Hoofdstuk 2 

Planning van de activiteiten 
die essentieel zijn voor de 
uitvoering van opdrachten van 
openbare dienst
In dit hoofdstuk komt de eerste onderzoeksvraag aan bod die samenhangt met de Plan-
fase van de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) en die wil nagaan of de federale openbare 
diensten een strategie hebben opgesteld om de middelen in te zetten en hun opdrachten 
van openbare dienst uit te voeren. Met die onderzoeksvraag wil het Rekenhof nagaan of de 
onderzochte administraties de nodige middelen hebben gepland en/of hun diensten heb-
ben georganiseerd om hun essentiële opdrachten te blijven vervullen in de veronderstelling 
van een onvoorziene gebeurtenis die eventueel de overheidsactiviteit kan verstoren. 

Het Rekenhof onderzocht daartoe of de federale openbare diensten vóór de COVID-19-
crisis beschikten over een continuïteitsplan (CP) (punt 2.1) en of ze, los van het bestaan van 
een CP, doelstellingen op het vlak van de continuïteit hadden vastgelegd (punt 2.2). 

2.1 Planning vóór de COVID-19-crisis 

De ISO-norm 22301: 2019 die als referentie wordt gebruikt (zie punt 1.2.4), bepaalt onder 
meer dat een “continuïteitsplan” moet worden aangenomen. Dat CP wordt gedefinieerd als 
een geheel van “documented information that guides an organization to respond to a disrup-
tion and resume, recover and restore the delivery of products and services consistent with its 
business continuity objectives”15. 

Het Rekenhof is nagegaan of de 24 onderzochte administraties over een dergelijke planning 
beschikten vóór de COVID-19-crisis. Zestien administraties bevestigden een CP te hebben 
en op één administratie na hebben zij daar allen een kopie van bezorgd. 

Hoewel de audit niet ingaat op de inhoud van de CP’s, heeft het Rekenhof onderzocht of het 
document dat de federale administraties hem hadden bezorgd wel degelijk als een CP kon 
worden beschouwd, namelijk een schriftelijk document met continuïteitsdoelstellingen en/
of een bepaling van de prioriteiten van de opdrachten. 

15 Voormelde norm ISO 22301:2019, artikel 3.4.
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Uit zijn onderzoek blijkt dat twaalf administraties beschikken over een document dat 
beantwoordt aan de bovenvermelde definitie van een CP. Vier CP’s (RVA, RSZ, KSZ en 
eHealth) bestaan enkel in één taal (Nederlands) en zijn dus moeilijk toegankelijk voor per-
soneelsleden van het andere taalstelsel. Het CP van de FOD Volksgezondheid van vóór de 
crisis bestond bovendien enkel in het Nederlands, terwijl het huidige CP enkel in het Frans 
bestaat16. De CP’s van de FOD Binnenlandse Zaken zijn ook eentalig en voornamelijk opge-
steld in het Nederlands of het Engels, als het al geen mengeling van verschillende talen is. 

Het Rekenhof stelde overigens, binnen de beperkte perimeter, vast dat bepaalde dienst-
hoofden, niet afwisten van het bestaan van het CP17. Het volstaat op zich niet dat er een CP 
is. Het CP moet ook worden meegedeeld en begrepen en het moet toegankelijk zijn voor alle 
personeelsleden die betrokken zijn bij de uitvoering ervan. 

De HVW stelt in haar antwoord dat het CP online beschikbaar was en binnen de hele or-
ganisatie werd verspreid. Het Rekenhof had bij zijn interviews nochtans vastgesteld dat de 
kantoorverantwoordelijken van Bergen en Brussel niet wisten dat het CP bestond.

Van de zestien administraties die verklaren een CP te hebben, hebben er zeven dat plan 
gewijzigd tijdens de COVID-19-crisis en is er één administratie van plan het later aan te 
passen (RVA). 

Goede praktijk –  De continuïteitsplannen aanpassen

Sommige CP’s (RSVZ en RVA) werden in de loop van de crisis aangepast op basis van bestaande 
documenten en uitgaande van de ervaring met een andere epidemie (H1N1-griep).

16 De FOD Volksgezondheid heeft niettemin geantwoord dat hij ze zal laten vertalen.
17 Gesprekken met de verantwoordelijken van de kantoren van Bergen en Brussel van de HVW en de dienst Hulp 

bij het Invullen van de Belastingaangifte van de FOD Financiën, die niet op de hoogte waren van het CP van hun 
administratie. 
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In de onderstaande tabel worden alle 24 administraties geklasseerd naargelang ze over een 
CP beschikken. 

Tabel 1 –  Administraties die beschikken over een continuïteitsplan 

Administraties

Verklaring 
van het 

bestaan van 
een CP

CP bezorgd
CP ISO 
22301: 
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KSZ X X X Enkel in het 
Nederlands

eHealth X X X Enkel in het 
Nederlands

RVA X X X Enkel in het 
Nederlands

FOD Werkgelegenheid X X X

RSVZ X X X

FOD Binnenlandse 
Zaken

X X X Hoofdzakelijk in 
het Nederlands 
en het Engels

FOD Volksgezondheid X X X CP van vóór de 
crisis enkel in het 

NL; CP van na 
de crisis enkel in 

het FR

Fedris X

CP
 n

ie
t g

ew
ijz

ig
d

RSZ X X X Enkel in het 
Nederlands

Federale Pensioendienst X X X

RJV X X X

HVW X X X

FOD Kanselarij X X

FOD Financiën X X X

FOD Mobiliteit X X

FOD Sociale Zekerheid X X

FOD Economie

FOD Buitenlandse Zaken

POD Maatschappelijke 
Integratie

FOD Justitie

POD Wetenschapsbeleid

RIZIV

HZIV

BOSA

Bron: Rekenhof
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2.2 Vaststelling van de continuïteitsdoelstellingen

Het Rekenhof is nagegaan of de administraties continuïteitsdoelstellingen hadden gedefi-
nieerd, los van het bestaan van een CP. Op die manier wil het nagaan of elke federale ad-
ministratie, los van een geformaliseerde planning, de essentiële opdrachten heeft kunnen 
identificeren die ze tijdens de COVID-19-crisis moest verzekeren. 

Uit de vragenlijst blijkt dat 21 van de 24 administraties continuïteitsdoelstellingen hebben 
vastgelegd, of meer bepaald hebben gekeken welke hun essentiële opdrachten zijn. Die con-
tinuïteitsdoelstellingen werden vastgelegd in het licht van hun opdrachten. Enkel de POD 
Wetenschapsbeleid, de FOD Financiën en de FOD Kanselarij hebben dat niet gedaan. 

Parallel daarmee verklaren 1118 van de 24 administraties dat ze een kwalitatieve en kwanti-
tatieve analyse hebben uitgevoerd van de behoeften aan personeel om de vastgelegde conti-
nuïteitsdoelstellingen te kunnen realiseren. Enkel de RSZ verwijst naar een gestructureerde 
methode voor kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de personeelsbehoeften, namelijk 
de Orestes-methodologie19 die in samenwerking met de FOD BOSA werd ontwikkeld. De 
voornaamste methode die alle administraties hebben toegepast om tegemoet te komen aan 
nieuwe opdrachten of aan een te grote werklast in een dienst, was de reaffectatie van per-
soneel op basis van de werklast. 

De noodzakelijke planning van de personeelsbehoeften moet echter worden gerelativeerd 
in een context van wijzigende wetgeving. De federale administraties kunnen immers moei-
lijk anticiperen op de nieuwe regelgevingen in verband met steun aan personen en aan 
ondernemingen en op de aanpassing ervan in de loop van de epidemie, en ze kunnen die 
regelgevingen op het vlak van personeel bijgevolg maar moeilijk plannen. 

Goede praktijken - De werkoverlast beheren

De HVW heeft de dossiers van kantoren waar het personeel overbelast was, overgeheveld 
naar kantoren met een lagere werklast (bv.: overdracht van Brussel naar Bergen). 

Het RSVZ heeft van zijn inspecteurs tijdelijke coronadossierbeheerders gemaakt om het 
hoofd te bieden aan de werkoverlast die die dossiers veroorzaakten.

18 FOD Binnenlandse Zaken, FOD Werkgelegenheid, FOD Sociale Zekerheid, Fedris, RSVZ, RVA, RSZ, RVJ, FOD 
Volksgezondheid, HZIV en FOD Economie.

19 De FOD BOSA omschreef die methode als volgt: “De tussenkomst en begeleiding dateren van de periode 1996-
1998. De aanpak was simpel: de processen, activiteiten en producten definiëren; de behandelingstijden ‘as is’ en ‘to 
be’ definiëren; de profielen definiëren. Vervolgens de hoeveelheden per periode monitoren en de nodige middelen 
berekenen. Dit tot slot relateren aan het personeelsplan”. 
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2.3 Vaststellingen, conclusies en aanbevelingen 

2.3.1 Vaststellingen en conclusies
De planning en dus de voorbereiding van de federale administraties op een eventuele epi-
demie vertoonden in de meeste gevallen hiaten. Ze reageerden goed maar er werd niet echt 
geanticipeerd. Slechts twaalf administraties hadden een echt CP waarmee ze op voorbe-
reide en gestructureerde wijze het hoofd konden bieden aan een epidemie. Bij zes van die 
administraties is het CP enkel in één taal beschikbaar, zodat het maar voor één taalstel-
sel toegankelijk is. In bepaalde administraties van de beperkte perimeter is het bevraagde 
diensthoofd bovendien niet op de hoogte dat er een CP is, wat wijst op een gebrek aan 
communicatie op dat vlak. 

21 administraties die werden getroffen door de COVID-19-crisis hebben daarentegen conti-
nuïteitsdoelstellingen vastgelegd, of op zijn minst de essentiële activiteiten geïdentificeerd 
die moesten worden gehandhaafd. De kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de per-
soneelsbehoeften was minder gelijklopend en slechts elf administraties verklaarden zo’n 
analyse formeel te hebben uitgevoerd in het kader van de epidemie. Uit de verstrekte ant-
woorden blijkt dat de andere administraties gewoon het noodzakelijke personeel hebben 
ingezet voor het uitvoeren van de als essentieel beschouwde opdrachten. 

De administraties hebben dus over het algemeen effectief een strategie bepaald om de mid-
delen in te zetten en hun opdrachten van openbare dienst te kunnen uitvoeren in het kader 
van de COVID-19-crisis. Het Rekenhof merkt niettemin op dat deze aanpak, die reactief 
was, eenvoudiger en vlotter had kunnen verlopen als vooraf een formele crisisstrategie was 
vastgelegd in een CP. 

2.3.2 Aanbevelingen

Thema Aanbevelingen

Planning

A1
Een algemeen CP opstellen in het Frans en het Nederlands om het hoofd te 
 kunnen bieden aan alle soorten crisissen

A2
Het CP ter beschikking stellen van alle personeelsleden en zorgen dat ze ervan 
op de hoogte zijn

A3
Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de personeelsbehoeften uitvoe-
ren om te zorgen dat de essentiële opdrachten (continuïteitsdoelstellingen) 
worden uitgevoerd in geval van crisis

A4
In het CP de resultaten verwerken van de analyse van de personeelsbehoeften 
die samenhangen met de essentiële opdrachten

A5
Lessen trekken uit de COVID-19-crisis en indien nodig de dimensie van epidemie 
verwerken in het bestaande CP
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Hoofdstuk 3 

Ingezette middelen om 
opdrachten van openbare 
dienst uit te voeren
Dit hoofdstuk gaat in op de tweede onderzoeksvraag in samenhang met de Do-fase van 
de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) en die wil nagaan of de federale openbare diensten 
in de context van de COVID-19-crisis over de nodige human resources beschikten om hun 
opdrachten van openbare dienst uit te voeren. 

Hiermee worden drie aspecten geëvalueerd: 

• de impact van de HR-maatregelen op de continuïteit van de dienstverlening (punt 3.1);
• de vertragingen en onderbrekingen bij de administraties (punt 3.2); 
• de externe communicatie over de maatregelen voor specifieke COVID-19-steun en voor 

de toegankelijkheid van de diensten (punt 3.3). 

3.1 HR-maatregelen en continuïteit van de dienstverlening

3.1.1 Tijdelijke terbeschikkingstelling
Een administratie die dringend nood heeft aan extra personeel ingevolge de COVID-19-
crisis kan via ‘tijdelijke terbeschikkingstelling’ snel het nodige personeel bekomen bij an-
dere administraties. Het gaat om een mechanisme dat prioritair moet worden gebruikt 
vooraleer een beroep wordt gedaan op een andere vorm van aanwerving20. De FOD BOSA 
treedt op als tussenpersoon voor de vragen om versterking geformuleerd door de leidend 
ambtenaren en de ambtenaren die zich als vrijwilliger hebben opgegeven. 

Wanneer er eventueel een gebrek aan vrijwilligers is, kan een leidend ambtenaar een 
ambtshalve tijdelijke terbeschikkingstelling vragen voor een periode van maximum drie 
maanden die hernieuwbaar is21. Hij vergewist zich ervan dat het betrokken personeelslid 
beschikt over alle vereiste competenties om de tijdelijk in te vullen functie uit te oefenen22. 

20 Artikel 5 van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden 
van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19.

21 Artkel 5, § 2, van het bovenvermelde koninklijk besluit van 22 april 2020.
22 Verslag aan de Koning van het bovenvermelde koninklijk besluit van 22 april 2020. 
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Zes van de 24 onderzochte administraties hebben gebruik gemaakt van de tijdelij-
ke terbeschikkingstelling om het hoofd te bieden aan de COVID-19-crisis. Het gaat om 
de FOD Volksgezondheid, de FOD Economie, de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD 
Werkgelegenheid, de HVW en Fedris. 

De FOD Volksgezondheid en de FOD Economie hadden in de elf maanden vóór de COVID-
19-crisis (april 2019 - maart 2020) al een beroep gedaan op terbeschikkingstellingen, onder 
andere via het programma Talent Exchange, dat het mogelijk maakt contractueel of statu-
tair personeel uit te wisselen tussen deelnemende overheidsinstellingen. De personeelsver-
sterking bij de ontvangende instellingen was echter nooit hoger dan 2% van het voltallige 
personeel. 

De zes administraties hebben tussen april en december 2020 vaker een beroep gedaan op 
tijdelijke terbeschikkingstellingen. De FOD Volksgezondheid licht toe dat hierop vaker een 
beroep werd gedaan omdat het via Selor enige tijd duurt om tegemoet te komen aan drin-
gende behoeften. 

De HVW heeft de mogelijkheden van het programma Special Federal Forces23 ten volle be-
nut om een dringende behoefte aan personeel te verhelpen24. Voor de maanden april-mei 
2020 werden niet minder dan 154 federale ambtenaren ingeschakeld om de kantoren in 
moeilijkheden te helpen op het hoogtepunt van de crisis. Die federale versterking wordt 
op ongeveer 1.700 volle werkdagen geraamd, d.i. gemiddeld 46,5 VTE per maand. Voor no-
vember-december 2020 heeft de HVW twaalf ambtenaren ter versterking gekregen, d.i. 
naar schatting 200 dagen voor een gemiddelde van naar schatting 5,5 VTE per maand. In 
totaal werden 166 federale ambtenaren ter beschikking gesteld van de HVW en werden er 
1.900 dagen gepresteerd (of naar schatting gemiddeld 23,75 VTE per maand). 

Wat de vijf andere administraties betreft, bleek het gebruik van de tijdelijke terbeschik-
kingstelling miniem in vergelijking met de periode vóór de COVID-19-crisis. Het per-
soneelsbestand van die administraties is slechts met enkele eenheden toegenomen: van 
één VTE voor de FOD Economie tot maximum acht VTE voor de FOD Volksgezondheid. 
De FOD Werkgelegenheid preciseert trouwens dat hij een beroep heeft gedaan op tijdelijke 
terbeschikkingstellingen omdat er in het kader van de lopende zaken geen aanwijzingen 
(A3, A4 en mandaten) kunnen gebeuren. 

Het Rekenhof merkt op dat de FOD Binnenlandse Zaken een aanvraag had ingediend om 
57 VTE tijdelijk ter beschikking te stellen voor september 2020, maar er slechts acht kreeg. 
Voor de andere maanden van de onderzochte periode heeft de FOD daarentegen geen vraag 
om versterking gelanceerd via terbeschikkingstelling. De FOD Binnenlandse Zaken stelt 
dat het crisiscentrum in augustus een extra budget heeft gekregen om aanwervingen te 
doen en dat werd beslist die posten eveneens aan te bieden via de Special Federal Forces. 
Gelet op het heel beperkte aantal kandidaturen besliste de FOD Binnenlandse Zaken om 

23 In het kader van de Special Federal Forces kan een federale ambtenaar een andere overheidsdienst ondersteunen 
die tijdens een bepaalde periode nood heeft aan versterking. Met de instemming van zijn verantwoordelijke voert 
een ambtenaar een specifieke opdracht uit bij een andere overheidsdienst.

24 De HVW geeft aan een maximale versterking te hebben gevraagd, zonder cijfers te geven.
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vanaf oktober die weg niet meer te bewandelen en te opteren voor externe selectieprocedu-
res om de vacante betrekkingen in te vullen. 

Het Rekenhof concludeert dat weinig gebruik wordt gemaakt van tijdelijke terbeschikking-
stellingen. Enkel de HVW heeft ten volle van die procedure gebruik gemaakt via de Special 
Federal Forces.

3.1.2 Dienstvrijstelling
Het Rekenhof stelt vast dat 16 van de 24 administraties gebruik hebben gemaakt van dienst-
vrijstellingen. De HVW, de FOD Sociale Zekerheid, de POD Wetenschapsbeleid, de POD 
Maatschappelijke Integratie, het RSVZ, de KSZ, eHealth en de FOD Economie hebben geen 
gebruik gemaakt van die maatregel. 

Artikel 7 van het bovenvermelde koninklijk besluit van 22 april 2020 legt de voorwaarden 
vast die moeten worden nageleefd om een dienstvrijstelling toe te kennen. Indien de func-
tie van het personeelslid zich niet leent voor telewerk en de hiërarchische meerdere25 zijn 
aanwezigheid op de werkplek niet essentieel of noodzakelijk acht, wordt het personeelslid 
ter beschikking gesteld van de leidend ambtenaar26. Die geeft de ambtenaar taken27 die hij 
in zijn verblijfplaats moet uitvoeren. Als hem geen taken zijn toegewezen, krijgt het perso-
neelslid dienstvrijstelling28. 

Door de veralgemening van telewerk en vervolgens de verplichting om telewerk te doen, 
is het aantal ambtenaren in de federale gebouwen aanzienlijk gedaald. Bijgevolg werden 
dienstvrijstellingen toegekend aan personeelsleden die functies uitoefenen van logistieke 
of technische aard, in de restauratie, het onderhoud of het onthaal. Personeelsleden die 
administratieve taken uitoefenen of afhangen van andere functies (zoals het personeel van 
kinderopvang voor kinderen van de personeelsleden van de FOD Buitenlandse Zaken of het 
personeel van de FOD Justitie dat zich specifiek bezighoudt met het toezicht op kansspe-
len) kregen ook dienstvrijstelling. Tot slot heeft de FOD Binnenlandse Zaken dienstvrijstel-
lingen toegekend ingevolge een tijdelijke vermindering van de werklast, onder meer in het 
gesloten centrum van Brugge. 

25 De hiërarchische meerdere is de ambtenaar aan wie de directeur-generaal of, in zijn afwezigheid, de leidend 
ambtenaar of zijn afgevaardigde, de verantwoordelijkheid over een dienst of over een team heeft toegekend en 
die daardoor rechtstreeks gezag uitoefent over de personeelsleden van die dienst of van dat team (artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 24 september 2013 betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt). 

26 Onder meer de voorzitter van het directiecomité van een federale overheidsdienst, de voorzitter van een 
programmatorische federale overheidsdienst, de leidend ambtenaar of de ambtenaar belast met het dagelijkse 
beheer van een openbare instelling van sociale zekerheid (artikel 2 van het bovenvermelde koninklijk besluit van 
22 april 2020).

27 Die taken zijn zoveel mogelijk verbonden met de functie van het personeelslid of, voor het technische personeel, 
administratieve opdrachten die passen binnen hun algemene competentieniveau.

28 Het personeel met dienstvrijstelling kan ambtshalve ter beschikking worden gesteld van een federale dienst of kan 
vragen om ter beschikking te worden gesteld. Het kan worden opgeroepen ter versterking van de administraties 
die met een personeelstekort kampen.
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Naast het bovenvermelde koninklijk besluit bieden verschillende ministeriële omzend-
brieven de federale administraties de mogelijkheid om dienstvrijstellingen toe te kennen, 
onder meer: 

•  Omzendbrief 681 van 12 maart 202029: deze omzendbrief kent een dienstvrijstelling toe 
aan een personeelslid dat zijn post verlaat omdat het zich grieperig voelt, nog niet de 
gelegenheid heeft gehad om naar zijn dokter te gaan en niet over een doktersattest be-
schikt. Hetzelfde geldt voor een personeelslid dat rechtstreeks contact heeft gehad met 
een persoon uit zijn private of professionele omgeving, die positief heeft getest op het 
coronavirus. In dat geval krijgt het personeelslid dienstvrijstelling in afwachting van 
een diagnose door een arts. 

•  Omzendbrief 685 van 1 september 202030: deze omzendbrief laat toe een dienstvrijstel-
ling toe te kennen aan een personeelslid met een quarantainegetuigschrift alsook aan 
een federaal personeelslid bij terugkomst van een niet-essentiële reis naar het buiten-
land als de regels bij zijn vertrek niet bepaalden dat bij terugkeer een quarantaine-
periode in acht genomen zou moeten worden of zou worden aanbevolen.

•  Omzendbrief 686 van 28 oktober 202031: deze omzendbrief bepaalt dat het personeelslid 
dat voor zijn kind moet zorgen, een dienstvrijstelling bekomt voor periodes waarin de 
zorg voor het kind32 niet te combineren is met zijn werkzaamheden en er in geen alterna-
tieve opvang is voorzien door de gesloten structuur (school, kinderdagverblijf of centra 
voor opvang van kinderen met een handicap). 

De FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Mobiliteit en de HZIV hebben een beroep gedaan op 
omzendbrief 685 om dienstvrijstellingen toe te kennen aan hun personeelsleden die over 
een quarantainegetuigschrift of getuigschrift van terugkomst van een reis naar een rode 
zone beschikten. De RVA is de enige administratie die verklaart gebruik te hebben gemaakt 
van omzendbrief 686 in verband met het thuis opvangen van de kinderen bij sluiting van 
scholen of centra voor opvang. 

Sommige administraties hebben goede praktijken ontwikkeld in het kader van de functies 
die zich niet lenen tot telewerk. 

29 Omzendbrief 681 van de FOD BOSA van 12 maart 2020 “Bijkomende richtlijnen ter voorbereiding op de uitbraak van 
een coronaviruspandemie (COVID-19) voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar 
ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken”. 

30 Omzendbrief 685 van de FOD BOSA van 1 september 2020 “Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-
maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt inzake de organisatie van het werk”.

31 Omzendbrief 686 van de FOD BOSA van 28 oktober 2020 “Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-
maatregelen voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt inzake de organisatie van het 
werk en de opvang van de kinderen bij (tijdelijke) sluiting van scholen, kinderdagverblijven en centra voor opvang van 
kinderen met een handicap”.

32 Onder ‘kind’ moet worden verstaan een minderjarig kind dat met het personeelslid samenwoont of een kind met 
een handicap dat het personeelslid ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van het kind. 

https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/ozb_681_coronavirus_circ_20200312.pdf
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/ozb_681_coronavirus_circ_20200312.pdf
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/ozb_681_coronavirus_circ_20200312.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-09-07&caller=summary&numac=2020042846
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-09-07&caller=summary&numac=2020042846
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-10-30&caller=summary&numac=202003162
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-10-30&caller=summary&numac=202003162
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-10-30&caller=summary&numac=202003162
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-10-30&caller=summary&numac=202003162
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Goede praktijken – Partiële dienstvrijstellingen en reaffectatie van het personeel 

Vier administraties (FOD Kanselarij, FOD Strategie en Ondersteuning, FOD Justitie en RJV) 
hebben gebruik gemaakt van partiële dienstvrijstellingen, waarbij deze worden gecombineerd 
met een beurtrolsysteem om de continuïteit van de diensten te waarborgen. 

De medewerkers van het restaurant van de FOD Kanselarij werden ingezet aan het onthaal en 
voor de schoonmaak toen de restaurants moesten sluiten. Die taken werden gereorganiseerd 
en overdag versterkt om rekening te houden met de nieuwe aanbevelingen inzake hygiëne.

Het Rekenhof heeft gegevens vergaard over de zestien administraties die een beroep heb-
ben gedaan op dienstvrijstellingen (zie bijlage 1), en deze samengevoegd. Na analyse stelt 
het het volgende vast: 

•  Het percentage begunstigden schommelt tussen 0,73% en 2,34% van het totale perso-
neelsbestand (met een minimum van 303,96 VTE in september en een maximum van 
974,46 VTE in mei 2020).

•  De dienstvrijstellingen voor het personeel van niveau C en D vertegenwoordigen tussen 
84,93% en 93,91% van alle dienstvrijstellingen. 

•  De dienstvrijstellingen voor het personeel van niveau C en D vertegenwoordigen een 
klein deeltje van de totale ambtenaren van diezelfde niveaus (tussen 1,77% en 5,95% van 
het totale personeelsbestand van niveau C en D). 

Afhankelijk van de administratie werden meer of minder dienstvrijstellingen toegekend. 
Ondanks die dienstvrijstellingen beschikten de administraties over de nodige human re-
sources om de continuïteit van hun activiteiten te waarborgen. 

De aanzienlijke dienstvrijstellingen voor de niveaus C en D kunnen, voor zover ze niet 
hebben geleid tot een onderbreking van de continuïteit van de openbare dienstverlening, 
wijzen op een onvoldoende werklast (structurele oorzaak), los van de vermindering van de 
tijdens de pandemie uit te voeren opdrachten. Het Rekenhof beveelt de administraties die 
het meest gebruik hebben gemaakt van die maatregel bijgevolg aan fijnere analyses van die 
werklast uit te voeren. 

3.1.3 Uitbreiding van het telewerk 
Vóór de COVID-19-crisis was het telewerk dat werd omkaderd door het koninklijk besluit 
van 22 november 2006 betreffende het telewerk en het satellietwerk in het federaal admi-
nistratief openbaar ambt reeds een maatregel waarvan uitgebreid gebruik werd gemaakt 
door de meeste administraties van het federaal openbaar ambt. Het besluit bepaalt dat het 
directiecomité het maximum aantal dagen telewerk voor zijn administratie bepaalt, met 
dien verstande dat een personeelslid over een periode van één jaar niet meer dan 3/5e van 
zijn arbeidsregeling mag telewerken. De aanvraag moet ter goedkeuring worden ingediend 
bij de functionele chef van het personeelslid. 

Tussen 13 maart en 3 mei 2020 was telewerk verplicht voor alle niet-essentiële bedrijven en 
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voor alle functies die zich ertoe lenen33. Vanaf 4 mei was telewerk niet langer verplicht maar 
gewoon aanbevolen, tot 28 juli. Vanaf 29 juli werd het sterk aanbevolen, tot 18 oktober34. 

De ministeriële besluiten van 18 oktober35 en 28 oktober 202036 preciseren dat tot en met 
1 november “telethuiswerk de regel blijft voor alle functies die zich ertoe lenen en in de mate 
dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat”. 
Vanaf 2 november (en voor de rest van de onderzochte periode) wordt telewerk terug ver-
plicht37. Parallel vraagt de bovenvermelde omzendbrief 681 om geen rekening te houden 
met het jaarlijkse maximum van 3/5e van de arbeidstijdregeling. 

Het Rekenhof stelt vast dat alle administraties gebruik hebben gemaakt van telewerk en 
zich zo hebben geconformeerd aan de verschillende ministeriële besluiten houdende drin-
gende maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken. Het stelt ook vast dat de 
meeste administraties zich makkelijk hebben aangepast aan de telewerkverplichting voor 
alle functies die zich daartoe lenen. Dat de overstap naar 100% telewerk zo vlot ging, kan 
worden verklaard door het feit dat alle administraties telewerk al in verschillende mate had-
den geïntegreerd in hun organisatiecultuur: 

• drie dagen structureel per week: BOSA, FOD Binnenlandse Zaken, FOD Finan-
ciën, FOD Werkgelegenheid, FOD Sociale Zekerheid, FOD Volksgezondheid,  
FOD Economie, RIZIV, RJV en POD Maatschappelijke Integratie; 

• twee dagen: FOD Buitenlandse Zaken, KSZ/eHealth, HZIV, RSVZ, RSZ, Federale 
Pensioen dienst en POD Wetenschapsbeleid; 

• één dag: FOD Kanselarij (één extra dag toegekend aan de vertalers), FOD Justitie, Fedris, 
RVA en HVW. 

In de onderzochte administraties lijkt het verplichte telewerk beter te zijn nageleefd 
van maart tot mei 2020 dan van oktober tot december 2020. In de eerste periode waren 
gemiddeld 31.500 VTE in telewerk en in de tweede periode 27.800, in totaal 54.085 VTE. 
Die cijfers omvatten de personeelsleden die met jaarlijks verlof of ziekteverlof zijn of die ter 
beschikking zijn gesteld. 

Hoewel bepaalde administraties moeilijkheden hebben ondervonden bij het invoeren van 
telewerk (cf. punt 4.3), sprak geen enkele administratie van een structureel probleem dat de 
continuïteit van de openbare dienstverlening heeft beïnvloed. 

De HVW preciseert dat toen de COVID-19-crisis uitbrak, een deel van haar opdrach-
ten niet onmiddellijk via telewerk kon worden verricht, omdat ze nieuwe vormen van 

33 Ingevolge de ministeriële besluiten van 13, 18 en 23 maart houdende dringende maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus COVID-19 te beperken.

34 Ingevolge de publicatie van het ministerieel besluit van 28 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit 
van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

35 Ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken.

36 Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken.

37 Ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 
28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
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arbeidsorganisatie aan het invoeren was (New Ways of Working - NWOW), waarvan het 
telewerk een onderdeel vormt. De HVW heeft met de hulp van Smals voort werk gemaakt 
van de ontwikkeling van de digitale tools die ze miste om doeltreffend te kunnen overstap-
pen naar 100% telewerk. De HVW heeft al het personeel, dat nog niet vertrouwd was met 
het gebruik van die tools, versneld opgeleid. 

Van de veertien administraties die slechts één of twee dagen telewerk per week toelieten, zijn 
er tien die overwegen om het toegelaten aantal dagen telewerk te verhogen naar aanleiding 
van de crisis of die dat aantal hebben verhoogd. Het gaat om de POD Wetenschapsbeleid, 
de Federale Pensioendienst, het RSVZ, de HVW, Fedris, de HZIV, de FOD Justitie, de FOD 
Werkgelegenheid, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Kanselarij.

Volgens de enquête van de FOD BOSA over het telewerk tijdens de crisis38, deed 4% van 
het federale personeel niet aan telewerk en was het aandeel van het federale personeel dat 
wekelijks telewerk deed van maart tot mei 2020 (eerste lockdown) als volgt:

• 54 % (vijf dagen) 
• 24 % (vier dagen) 
• 11 % (drie dagen) 
• 8 % (twee dagen) 
• 3 % (één dag)

Die cijfers kunnen worden verklaard door het feit dat een hele reeks functies niet kunnen 
worden uitgevoerd via telewerk (de controleopdrachten bijvoorbeeld) of door het feit dat 
bepaalde administraties niet klaar waren om bepaalde opdrachten via telewerk uit te voe-
ren. 

Bepaalde administraties hebben goede praktijken ontwikkeld voor taken die ter plaatse 
moeten worden uitgevoerd met inachtneming van de gezondheidsmaatregelen en ter on-
dersteuning van het telewerk. 

Goede praktijken – In kleine groepen werken ter plaatse en de documenten digitaliseren 

Wanneer niet alle opdrachten konden worden uitgevoerd via telewerk, heeft de HVW haar 
werk in groepjes georganiseerd: een dienst werd onderverdeeld in twee of drie verschillende 
bubbels die elkaar nooit fysiek ontmoetten en die in beurtrol kwamen werken op kantoor; zo 
kon worden vermeden dat het bureau moest worden gesloten in geval van een besmetting. 

De FOD Financiën organiseerde beurtrollen voor de taken die niet via telewerk kunnen worden 
uitgevoerd: een personeelslid kwam naar kantoor om de ontvangen post en de dossiers die de 
collega’s nodig hadden, te digitaliseren.

Het Rekenhof stelt vast dat de administraties tussen mei en oktober 2020 hun kantoren in 
verspreide orde terug voor het publiek openstelden, zoals bv. de HVW op 23 juni, de front 
offices van de FOD Financiën op 15 juli. 

38 De BOSA-enquête vond plaats tijdens de eerste periode van verplicht telewerk en houdt bijgevolg geen rekening 
met een zekere mentale moeheid en vermoeidheid waarvan bepaalde administraties gewag maken in de tweede 
fase van verplicht telewerk. 
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Bepaalde administraties hebben goede praktijken ontwikkeld in het kader van de herope-
ning van de kantoren. 

Goede praktijken – De wachttijd beperken en vermijden dat veel mensen samenkomen 

Via de heropening van de kantoren volgens afspraak kan worden vermeden dat te veel 
gebruikers samen aanwezig zijn in de lokalen van de administratie. 

De HVW heeft de front offices snel heropend en heeft ruimere kantooruren toegepast zodra 
die kantoren heropenden. Als niet iedereen kon worden bediend en er zich wachtrijen voor de 
kantoren vormden, noteerde de HVW de telefoonnummers van de gebruikers om opnieuw 
contact op te nemen.

De enquête van de FOD BOSA benadrukt dat de verplichte telewerkperiode goed werd 
doorgekomen (87% van de personen zijn tevreden met de veralgemening van telewerk), en 
de respondenten gaven aan productiever te zijn (82%). Die productiviteit wordt aangege-
ven door zowel de leidend ambtenaren (74% verklaarde productiever te zijn als team) als 
door de niet-leidende ambten (81% verklaarde productiever te zijn als team). Die stijgende 
productiviteit wordt bevestigd door het feit dat verschillende administraties een stijging 
van het aantal gepresteerde uren van hun personeelsleden hebben opgemerkt (die stijging 
kan worden verklaard door de omzetting van uren voor de verplaatsing naar de werkplek 
in werktijd). 

Wat de hogere productiviteit betreft, voegt de FOD BOSA er in zijn antwoord aan toe dat 
deze ook te wijten is aan de afname van het personeel in de federale instellingen in de loop 
van de tijd. Het Rekenhof merkt hierbij op dat het de problematiek van de productiviteit 
niet nader heeft onderzocht los van de COVID-19-crisis en ook niet op langere termijn. 

Telewerk leidde tot verschillende soorten problemen, te weten problemen in samenhang 
met het welzijn van de werknemers en structurele problemen. De personeelsleden van de 
administratie lijken de eerste periode van verplicht telewerk positief te hebben ervaren 
zoals blijkt uit de BOSA-enquête, maar de tweede periode lijkt tot bepaalde problemen te 
hebben geleid: 

• Het RSVZ heeft een stijging van het aantal gevallen vastgesteld waarbij een beroep werd 
gedaan op de vertrouwenspersoon van de administratie (69 gevallen in 2020 tegenover 
34 in 2019) zonder dat een link kan worden gelegd tussen die gevallen en de arbeidsom-
standigheden, want die gesprekken zijn vertrouwelijk. 

• Bij het RIZIV en de FOD Sociale Zekerheid kwamen verschillen risico’s aan het licht, 
onder meer door het ontbreken van ergonomisch materiaal. Het RIZIV wijst ook op het 
gevaar van telewerk dat de grens tussen privé en werk vervaagt. 

• In Brussel dienden zich dagelijks een honderdtal personen aan bij het infocenter van 
de FOD Financiën tijdens de twee periodes dat de kantoren gesloten waren. Volgens de 
uitleg gaat het om personen die één van beide landstalen niet goed kennen, die sociaal 
uitgesloten zijn en de informatie niet opvolgen. Personen die digitaal niet mee zijn 
(omdat ze niet over de nodige uitrusting beschikken of omdat ze de kennis missen om 
die te gebruiken) maken overigens deel uit van het publiek waarvoor fysieke gesprekken 
het enige middel zijn om in contact te treden met de administratie. 
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Verschillende administraties werpen het probleem op van de integratie van nieuwe perso-
neelsleden: zo kon de HVW de nieuwe personeelsleden bv. slechts eenvoudige elementen 
te behandelen geven, vermits deze moeilijk konden worden begeleid in hun dagelijks werk. 

Tot slot wijst 66% van de respondenten van de BOSA-enquête erop dat ze de contacten met 
hun collega’s het meest gemist hebben tijdens deze crisis: door voltijds telewerk te doen, 
neemt het risico op ontmenselijking van het werk toe; verschillende administraties kwa-
men ook tot die vaststelling en maken gewag van een stijging van het aantal burn-outs, 
soms bij gevoelige functies39. 

Sommige administraties hebben goede praktijken ontwikkeld om de contacten in stand te 
houden. 

Goede praktijk – Het isolement beperken 

Diensthoofden namen maatregelen om regelmatige contacten tussen collega’s te 
onderhouden: regelmatige informele vergaderingen bij de HVW, wekelijkse quiz bij het 
infocenter van de FOD Financiën (Brussel), sprint meetings bij het RSVZ. 

Deze elementen dragen ertoe bij de betrokkenheid en de cohesie te behouden in teams die 
elkaar niet meer zien. Ze maken het overigens mogelijk het risico op burn-out te verminderen 
door het isolement van de werknemers te beperken.

Het federale personeel dat telewerkt, krijgt een vergoeding die als volgt is vastgesteld: “De 
vergoeding voor telewerkkosten dekt kosten van verbindingen en communicaties. De vergoe-
ding mag echter in haar geheel niet meer bedragen dan 20 euro per maand”40. Met uitzonde-
ring van de FOD Financiën, die 1 euro per dag telewerk geeft met een maximum van 20 euro 
per maand, kennen alle administraties 20 euro toe aan elk personeelslid dat per maand 
minstens één dag telewerk doet. Het koninklijk besluit wordt dus niet door alle administra-
ties op gelijkwaardige wijze geïnterpreteerd. 

De minister van Ambtenarenzaken kondigt in haar antwoord aan dat de vergoeding voor 
telewerk zal worden geüniformeerd en uitgebreid via wijziging van het koninklijk besluit 
van 13 juli 2017 die is gepland voor 1 januari 2022. Voorts zal een bijkomende maandelijkse 
forfaitaire vergoeding van 30 euro worden toegekend om de lopende kosten te dekken.

Het Rekenhof stelt vast dat de maatregel van het telewerk werd nageleefd binnen de admi-
nistraties, dat er snel oplossingen werden geboden in de administraties die het minst gedi-
gitaliseerd zijn en dat deze maatregel heeft belet dat er een onderbreking van de openbare 
dienstverlening was. 

Het Rekenhof stelt vast dat alle openbare diensten hun opdrachten via telewerk hebben 
kunnen verzekeren, maar dat die werkwijze toch zijn grenzen kent omdat ze het risico in-
houdt dat een deel van de doelgroep uit de boot valt, namelijk burgers die niet vertrouwd 

39 Zie ook FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, DG Gezondheid en Werk, Medex, 
Studie: impact COVID-19, Brussel, september 2020, 42 p., www.health.belgium.be.  

40 Artikel 96 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de 
personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/medex_studie_impactcovid19_2020_0.pdf
http://www.health.belgium.be
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zijn met digitale tools of die één van de beide landstalen niet machtig zijn. Bij een adminis-
tratie die ten dienste staat van de burger, blijft de front office belangrijk om die personen 
niet uit te sluiten. 

Het Rekenhof beveelt aan dat de administraties bij een gedwongen sluiting van de kantoren 
overleg zouden plegen met elkaar over de communicatiestrategie rond hun heropening. Bij 
een crisis zoals de COVID-19-epidemie moet de boodschap immers zo helder mogelijk zijn 
voor de gebruikers van de openbare diensten, en een heropening in verspreide orde zonder 
ééngemaakte communicatie kan moeilijk te begrijpen zijn. 

3.1.4 Omzetting van startbaanovereenkomsten in arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde duur 

Gelet op de schorsing van de vergelijkende selecties tussen 18 maart 2020 en 24 mei 2020 had 
het personeel met een startbaanovereenkomst (SBO, vroeger een Rosetta-contract) niet de 
mogelijkheid om te worden toegelaten tot de stage of om een arbeidsovereenkomst te beko-
men met toepassing van het koninklijk besluit van 25 april 2005.

Om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, bepaalt omzendbrief 682 van 
27 mei 2020 dat de begunstigden van een SBO bij het verstrijken ervan kunnen worden 
aangeworven in het kader van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, zelfs als ze 
niet voldoen aan de voorwaarde die inhoudt dat ze moeten slagen voor een vergelijkend 
wervingsexamen of een vergelijkende selectie. 

Die arbeidsovereenkomst van maximum drie maanden kan één keer worden hernieuwd 
maar moet voldoen aan twee voorwaarden:

1) gesloten worden in dezelfde functie als deze uitgeoefend in het kader van de SBO en 
onder dezelfde voorwaarden;

2) tegemoetkomen aan een uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoefte of aan een bijko-
mende/specifieke taak41.

Zes van de 24 administraties hebben gebruik gemaakt van deze omzettingsmogelijkheid, 
namelijk de FOD Beleid en Ondersteuning, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Financiën, 
de FOD Binnenlandse Zaken, de POD Maatschappelijke Integratie en de RSZ.

Het Rekenhof stelt vast dat tussen april en december 2020 21 contracten werden omgezet. 
Er is geen enkele administratie die aangeeft problemen te hebben ondervonden bij het ge-
bruik van deze maatregel. 

3.1.5 Corona-ouderschapsverlof
Om ouders de mogelijkheid te geven het werk te combineren met de opvang van kinderen 
besliste de ministerraad van 2 mei 2020 een corona-ouderschapsverlof in te voeren. Het 

41 Omzendbrief 682 van de FOD BOSA van 27 mei 2020, Richtlijnen in het kader van de bijzondere maatregelen voor de 
personeelsleden van het federaal openbaar ambt met een startbaanovereenkomst in het kader van de gezondheidscrisis 
ten gevolge van het coronavirus COVID-19.

https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/circulaire_omzendbrief_682_convention_premier_emploi_startbaanovereenkomst_FR_NL.pdf
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/circulaire_omzendbrief_682_convention_premier_emploi_startbaanovereenkomst_FR_NL.pdf
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/circulaire_omzendbrief_682_convention_premier_emploi_startbaanovereenkomst_FR_NL.pdf
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koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 202042, dat op 14 mei 2020 werd gepubliceerd met terug-
werkende kracht vanaf 1 mei 2020, biedt die mogelijkheid aan het personeel van de federale 
administraties. 

Een ouder kan met het akkoord van zijn werkgever aanspraak maken op twee soorten ver-
mindering van de arbeidstijd: 

1) een halftijdse partiële onderbreking voor een personeelslid dat ten minste drie vierden 
is tewerkgesteld op het moment dat het ouderschapsverlof ingaat;

2) een partiële onderbreking met 1/5e voor een personeelslid dat voltijds is tewerkgesteld op 
het moment dat het ouderschapsverlof ingaat. 

Het corona-ouderschapsverlof kan worden genomen naar aanleiding van de geboorte, de 
adoptie of de opvang zolang het kind geen twaalf jaar oud is. Die leeftijdsgrens wordt vast-
gesteld op 21 jaar indien het geboren of geadopteerde kind gehandicapt is43. 

Het corona-ouderschapsverlof is soepeler dan het ‘gewone’ ouderschapsverlof. Het kan im-
mers worden uitgeoefend in verschillende vormen: 

1) hetzij in één aaneengesloten periode;
2) hetzij in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van één maand;
3) hetzij in één of meerdere, al dan niet aansluitende, perioden van een week;
4) hetzij een combinatie van de punten 2 en 3.

Het corona-ouderschapsverlof biedt de werknemers veel voordelen. Eerst en vooral is het 
financieel voordeliger aangezien de toelage 25% hoger ligt dan deze voor ouderschapsver-
lof. Vervolgens hebben werknemers de mogelijkheid het gewone ouderschapsverlof te laten 
omzetten in corona-ouderschapsverlof of een loopbaanonderbreking te laten schorsen om 
een corona-ouderschapsverlof te nemen. Tot slot verloopt de procedure voor de toekenning 
of weigering van corona-ouderschapsverlof versneld: de werknemer moet zijn werkgever 
minstens drie werkdagen op voorhand verwittigen; de werkgever moet binnen een termijn 
van maximaal drie werkdagen na aanvraag antwoorden, en in elk geval vóór de aanvang 
van het corona-ouderschapsverlof44. 

42 Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die 
machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof.

43 Er is geen leeftijdsgrens indien het ouderschapsverlof wordt gevraagd voor een kind met een handicap dat wordt 
opgevangen door zijn ouders indien het geniet van een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling 
georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen.

44 Dat besluit was maar van kracht tot 30 juni 2020. Het corona-ouderschapsverlof werd verlengd tot 
30 september 2020. Het werd eveneens uitgebreid in de vorm van een volledige schorsing van de beroepsloopbaan 
voor alleenwonende ouders (te weten de persoon die uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen die 
hij ten laste heeft) of ouders van een gehandicapt kind, zonder tewerkstellingsvoorwaarde en met de mogelijkheid 
dat de onderbrekingstoelage gelijk is aan de toelage in geval van ouderschapsverlof, verhoogd met 50%,  
cf. koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die 
machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het 
corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque.
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Alle onderzochte administraties hebben gebruik gemaakt van het corona-ouderschapsver-
lof. De onderstaande tabel vermeldt per stelsel van onderbreking het totale aantal perso-
neelsleden in voltijdse equivalenten (VTE) die een corona-ouderschapsverlof hebben geno-
men tussen mei en september 2020, de periode waarin het corona-ouderschapsverlof was 
toegelaten. 

Tabel 2 –  Corona-ouderschapsverlof volgens het stelsel van onderbreking (in VTE)

Stelsel van onderbreking

20 % 50 % 100 % Totaal Totaal % 
ambtenaren

Mei 2020 1.328,09 377,94 1.706,03 4,09

Juni 2020 1.481,86 539,49 2.021,35 4,85

Juli 2020 1.256,27 590,85 21,67 1.868,79 4,48

Augustus 2020 1.342,82 700,19 39,33 2.082,34 4,99

September 2020 1.429,99 429,11 14,9 1.874 4,49

Bron: Rekenhof

Voor de hele periode (alle onderbrekingen en alle administraties samen) schommelt het 
aantal VTE voor corona-ouderschapsverlof tussen 1.706,03 en 2.082,34 (d.i. tussen 4,09% 
en 4,99% van het totale aantal federale ambtenaren). 

Deze algemene tabel weerspiegelt niet de verschillen tussen de administraties. Het aandeel 
VTE dat een corona-ouderschapsverlof genoot per administratie en per maand bedraagt 
nooit meer dan 10% van het personeel, behalve voor de FOD Justitie en KSZ/eHealth. Bij de 
FOD Justitie schommelt het percentage personeelsleden dat een corona-ouderschapsverlof 
genoot (voor alle onderbrekingsregelingen samen) tussen 18,32% en 24,43%. Bij de KSZ/
eHealth gaat het om 11,54% in juni en juli, en om 15,38% in augustus. 

Van de 8.087 aanvragen voor corona-ouderschapsverlof en de aanvragen voor verlen-
ging die werden ingediend, werden er 30 geweigerd door drie administraties: de FOD 
Volksgezondheid (1), de FOD Justitie (1) en de FOD Financiën (28). Bij de eerste twee vol-
deed de aanvraag niet aan de wettelijke vereisten. Wat de FOD Financiën betreft, was de 
administratie tamelijk soepel met de termijnen voor de indiening van de aanvragen: som-
mige aanvragen werden laattijdig goedgekeurd als het personeelslid een geldige reden had 
of al een loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof genoot. De FOD heeft daarentegen 
de aanvragen geweigerd die met meer dan een maand vertraging werden ingediend door 
personen die tijdens de gevraagde periode nog geen loopbaanonderbreking voor ouder-
schapsverlof hadden genoten. 

De administraties die gebruik hebben gemaakt van het corona-ouderschapsverlof stellen 
dat die maatregel de continuïteit van de dienstverlening niet heeft belemmerd. 
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3.1.6 Uitzendarbeid 
Uitzendarbeid is sinds 1 februari 2019 toegelaten in het federaal openbaar ambt45. Hoewel 
het niet om een maatregel gaat die specifiek samenhangt met de COVID-19-crisis, is het 
een instrument waarover de administraties beschikken om de continuïteit van hun dienst-
verlening te verzekeren. 

Uitzendarbeid kan immers een snelle en flexibele oplossing voor de federale administraties 
bieden, omdat het de mogelijkheid biedt een contractueel of statutair personeelslid te ver-
vangen, het hoofd te bieden aan een tijdelijke toename van het werk of een uitzonderlijke 
opdracht uit te voeren46. 

Enkel de FOD Binnenlandse Zaken stelt uitzendkrachten te hebben ingezet voor een uit-
zonderlijke opdracht (logistieke functies en verpleging). De FOD heeft één of twee uitzend-
krachten aangenomen in de onderzochte periode, wat overeenkomt met de aanwervingen 
vóór de COVID-19-crisis. 

3.1.7 Andere maatregelen 
De administraties hebben ook een beroep gedaan op andere HR-maatregelen om het hoofd 
te bieden aan de COVID-19-crisis. Zo hebben verschillende kantoren van de HVW en van 
de FOD Volksgezondheid studenten aangeworven om zo over directe versterking te be-
schikken. Twee administraties hebben SBO’s aangeworven, namelijk het RSVZ (36) en de 
HVW (40). De door het RSVZ aangeworven SBO’s voerden simpele taken uit die echter 
noodzakelijk waren om dossiers aan te maken, terwijl de taken ten gronde door personeels-
leden met meer ervaring werden uitgevoerd. 

3.2 Vertragingen en onderbrekingen

Met uitzondering van de FOD Kanselarij hadden alle administraties te kampen met een 
grotere werklast bij de operationele diensten en/of de ondersteunende diensten. 

Bij de operationele diensten hangt die grotere werklast samen met de toekenning van nieu-
we opdrachten (de directie Eerlijke Concurrentie van het RSVZ kreeg bv. nieuwe opdrachten 
in het kader van de bestrijding van fraude bij de toepassing van de overbruggingsmaatrege-
len) of het beheer van de crisis (zoals het crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken).

Ook de ondersteunende diensten hadden meer werk. Zo hebben de human resources-
diensten onder meer de dossiers behandeld die samenhangen met de HR-maatregelen die 
in het kader van de COVID-19-crisis werden genomen; de logistieke diensten hebben de 

45 Koninklijk besluit van 7 december 2018 inzake de toepassing van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in 
overheidsbedrijven en in HR Rail in uitvoering van artikel 48 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke 
arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, en koninklijk 
besluit van 7 december 2018 inzake de definiëring van uitzonderlijk werk in uitvoering van artikel 1, § 4, van de wet 
van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers 
ten behoeve van gebruikers.

46 Artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 7 december 2018 inzake de toepassing van uitzendarbeid in 
bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en in HR Rail in uitvoering van artikel 48 van de wet van 
24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten 
behoeve van gebruikers.
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lokalen moeten herinrichten, beschermingsmateriaal moeten bestellen en verdelen; de IT-
diensten hebben gezorgd voor de invoering van het telewerk via onder meer de ontwik-
keling van elektronische handtekeningen of de verdeling van IT-materiaal; de juridische 
diensten hebben reglementen en interne instructies ontwikkeld. 

Bij negentien van de 24 federale administraties liepen taken vertraging op of werden taken 
onderbroken. Die onderbrekingen zijn hoofdzakelijk te wijten aan de regels die werden toe-
gepast om de verspreiding van COVID-19 in te dijken (zoals de schorsing van opleidingen of 
van de selectieprocedures die in fysieke aanwezigheid moesten plaatsvinden) of de schor-
sing van de activiteiten van de stakeholders (de FOD Mobiliteit heeft de audits van de on-
derwijsinstellingen van de zeevaart en van de inspectie-instellingen evenals van de scholen 
voor luchtvaartpiloten tijdelijk geschorst). De FOD Kanselarij, de FOD Buitenlandse Zaken, 
de POD Wetenschapsbeleid, de KSZ en eHealth stellen dat ze geen onderbrekingen of ver-
tragingen hebben gehad. De HVW heeft vooral vertragingen gekend voor de taken die niet 
zijn geautomatiseerd (voor dossiers die een anomalie vertonen en die manueel moeten wor-
den behandeld). Ze stelt echter dat de behandelingstermijnen weliswaar langer werden, 
maar dat ze onder controle waren en dat de uitkeringsgerechtigden verder werden uitbe-
taald. 

In het kantoor van de HVW van Antwerpen werden de activiteiten volledig onderbroken 
gedurende een week omdat er geen IT-tools voor telewerk waren en de personeelsleden niet 
op passende wijze waren opgeleid. Later werden de vertragingen onder controle gehouden 
dankzij de steun van de andere gewestelijke kantoren. 

In het algemeen werden de prioriteiten bepaald door opnieuw te definiëren welke opdrach-
ten essentieel waren (opdrachten vereist in het kader van de strijd tegen de verspreiding 
van COVID-19) en welke niet essentieel (recurrente projecten of projecten van de basis-
planning). Dat is één van de redenen waarom in bepaalde diensten (FOD Mobiliteit, FOD 
Volksgezondheid, FOD Werkgelegenheid, RSZ, RJV, RSVZ) de controles, audits en inspec-
ties pas later werden hervat, maar vaak in omstandigheden met gewijzigde of aangepaste 
procedures (toegang op afstand, meer digitalisering, geautomatiseerde beslissingen, ge-
sprekken op basis van schriftelijke verklaringen enz.). 

3.3 Communicatie met de burger

Het Rekenhof stelt vast dat de administraties een hele waaier aan communicatiemiddelen 
hebben gebruikt om de gebruikers te informeren over de specifieke steunmaatregelen in 
samenhang met COVID-19 en de toegankelijkheid van de diensten. 

Met uitzondering van de FOD Kanselarij, de KSZ en eHealth, die niet rechtstreeks in con-
tact komen met de burger of waar de klanten hoofdzakelijk andere administraties zijn, heb-
ben alle administraties de maatregelen om de toegang tot hun diensten te verzekeren, aan 
de burger meegedeeld. 

Die communicatie, die hoofdzakelijk was gebaseerd op de toegang tot de gebouwen en de 
beschikbaarheid van de diensten, verliep via verschillende kanalen: websites van de ad-
ministraties, social media, informatiebrieven; mails; berichten op de antwoordapparaten; 
videoboodschappen; magazines en bedrijfsjournaals; ingangen van de gebouwen. 
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De FOD Financiën heeft goede praktijken ontwikkeld in zijn communicatie over de aanpas-
singen van de dienst Hulp bij het Invullen van de Belastingaangifte.

Goede praktijk – Proactief en gericht communiceren (I)

Voor het jaar 2020 heeft de FOD Financiën zijn dienst Hulp bij het Invullen van de 
Belastingaangifte aangepast door telefonische afspraken voor te stellen aan de burgers 
omdat de kantoren gesloten waren.

In een eerst (proactieve) fase hebben de personeelsleden de belastingplichtigen 
gecontacteerd van wie ze het telefoonnummer hadden, die in 2019 waren geholpen en die 
geen vereenvoudigde aangifte zouden ontvangen (er werden 83.000 belastingplichtigen 
opgebeld, en 43.000 afspraken gemaakt). 

In een tweede (reactieve) fase moesten de belastingplichtigen die hulp wilden bij het invullen, 
contact opnemen met de FOD Financiën om een telefonische afspraak te maken (er werden 
240.000 afspraken geprogrammeerd).

Alle administraties47 hebben elk voor hun bevoegdheidsdomein de specifiek met 
COVID-19 verbonden steunmaatregelen meegedeeld aan de gebruikers. 

Er werden diverse communicatiewijzen gebruikt om de burgers te informeren over de spe-
cifieke steunmaatregelen, naast de middelen die werden ingezet om te communiceren over 
de toegankelijkheid van de diensten. Zo werden callcenters opgericht, werd gebruik ge-
maakt van instant messaging en videoconferenties, werden FAQ uitgewerkt voor de web-
sites van de administraties en werden 'experten & partners'48 ingeschakeld die de informa-
tie doorgaven, onder meer bij de FOD Financiën. 

Het Rekenhof benadrukt dat de DAVO proactief heeft gecommuniceerd over de automati-
sche verlenging van het recht op de voorschotten op onderhoudsgeld. 

Goede praktijk – Proactief en gericht communiceren (II)

In normale tijden vraagt de DAVO de gerechtigde per brief om zijn vraag op het recht op 
voorschotten op het onderhoudsgeld te vernieuwen. In de context van de COVID-19-crisis 
waren verschillende documenten die moesten worden voorgelegd bij de aanvraag moeilijk te 
bekomen en waren gesprekken onder vier ogen praktisch onmogelijk; daarom heeft de DAVO 
een brief gestuurd naar alle aanvragers om hun te verwittigen dat het recht op de voorschotten 
op het onderhoudsgeld automatisch zou worden verlengd en dat ze niets moesten doen om 
dat recht te genieten.

47 Met uitzondering van de FOD Kanselarij, de KSZ en eHealth om de bovenvermelde redenen; evenals BOSA die 
geen specifieke steun heeft verstrekt.

48 De FOD geeft onder de rubriek “experten & partners” op zijn website een lijst met professionals die optreden als 
tussenpersoon tussen de burger en de FOD (banken, notarissen, advocaten …).

https://financien.belgium.be/nl/experten_partners
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3.4 Vastellingen, conclusies, aanbevelingen 

3.4.1 Vaststellingen en conclusies 
De federale administraties hebben een beroep gedaan op de HR-maatregelen die werden 
genomen in het kader van de COVID-19-crisis (uitbreiding van telewerk, tijdelijke terbe-
schikkingstelling, omzetting van SBO’s, dienstvrijstelling en ouderschapsverlof). 

Enerzijds hebben de administraties gedeeltelijk het hoofd kunnen bieden aan de hogere 
werklast via de maatregelen om de continuïteit van de dienstverlening te bevorderen. Van 
die maatregelen hebben enkel de tijdelijke terbeschikkingstelling en het telewerk een be-
langrijke impact gehad op de activiteit. 

Dankzij het telewerk, dat al ruim was ingeburgerd in het federaal openbaar ambt, kon-
den de administraties hun opdrachten verzekeren. Bij de administraties waar de processen 
minder gedigitaliseerd waren, werd ervoor gezorgd dat ze snel konden overschakelen naar 
voltijds telewerk. Telewerk heeft echter zijn grenzen en het risico blijft bestaan dat een deel 
van het publiek uit de boot valt. Voor burgers die niet erg vertrouwd zijn met digitale tools 
of die één van de landstalen niet goed beheersen, blijft de front office het aangewezen mid-
del om met de administraties in contact te komen. 

Globaal gezien hebben de administraties geen beroep gedaan op andere HR-middelen om 
de crisis het hoofd te bieden. 

Anderzijds hebben de maatregelen die de continuïteit van de dienstverlening hadden kun-
nen belemmeren (dienstvrijstellingen en corona-ouderschapsverlof) niet geleid tot een per-
soneelstekort. 

De administraties liepen hoofdzakelijk vertraging op in de beginfase van de COVID-19-
crisis. Bij sommige overheidsdiensten werden niet-prioritaire taken of taken die wettelijk 
onmogelijk nog konden worden georganiseerd, onderbroken. Die vertragingen en onder-
brekingen hebben echter geen significante invloed gehad op de continuïteit van de open-
bare dienstverlening. 

Het Rekenhof stelt tot slot vast dat alle administraties (behalve deze die geen rechtstreekse 
diensten aan de burgers leveren) op ruime schaal hebben gecommuniceerd met de gebrui-
kers over de specifiek met COVID-19 verbonden steunmaatregelen of over de toegankelijk-
heid van hun diensten. 

De federale openbare diensten hadden bijgevolg voldoende human resources om hun op-
drachten van openbare dienst uit te voeren. 
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3.4.2 Aanbevelingen

Thema Aanbevelingen

Uitvoering

A6 
De communicatie en de toegankelijkheid van de diensten aanpassen op basis 
van het meest kwetsbare publiek (digitale kloof)

A7
De werklast van de niveaus C en D meer in detail analyseren om na te gaan 
waar de werklast eventueel structureel te laag is

A8 
Een eenvormige communicatiestrategie aannemen voor alle administraties in 
verband met de heropening van de front offices

A9
De toepassing van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de 
toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar 
ambt verduidelijken om de berekening van de telewerkvergoeding te uniformi-
seren
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Hoofdstuk 4 

Evaluatie van de ingezette 
middelen en bijsturing van de 
HR-maatregelen 
Dit hoofdstuk behandelt de onderzoeksvragen in verband met de fases Check en Act van de 
PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) en gaat na in hoeverre de federale openbare diensten die 
twee fases in acht hebben genomen, aan de hand van de volgende twee vragen:

•  Werden de middelen die werden ingezet om de opdrachten van openbare dienst te ver-
zekeren geëvalueerd in het licht van de doelstelling van continuïteit van deze diensten? 
(Check) 

• Werden de COVID-19-maatregelen op het vlak van personeel aangevuld of gecorri-
geerd? (Act) 

4.1 Evaluatie van de continuïteitsdoelstellingen, de vertragingen en 
de onderbrekingen 

4.1.1 Evaluatie van de continuïteitsdoelstellingen 
Van de 24 onderzochte federale administraties zijn er vijftien die verklaren dat ze de con-
tinuïteitsdoelstellingen hebben gemonitord. De meeste diensten antwoorden met een be-
schrijving van hun situatie (de continuïteit wordt verzekerd49, sommige opdrachten zijn 
on hold gezet50, de klanten zijn tevreden51), zonder echt de link te benadrukken tussen de 
continuïteitsdoelstellingen (of de vastgelegde essentiële opdrachten) en de monitoring van 
de realisatie ervan52. Uit de antwoorden blijkt echter dat de continuïteitsdoelstellingen wel 
degelijk gemonitord werden.

Zo kon bij de FOD Volksgezondheid de uitvoeringsgraad van de reguleringsopdrachten 
worden ingeschat door de automatisering van bedrijfsprocessen te beoordelen (BPA)53: het 
gros van de opdrachten in het continuïteitsplan (CP) kon kennelijk worden uitgevoerd tij-
dens de crisis.

Het RSVZ kan de realisatie van de doelstellingen van de bestuursovereenkomst permanent 
opvolgen dankzij zijn beslissingssoftware. Die opvolging gebeurt door de leden van het 
directiecomité en de directeurs van de gewestelijke kantoren, onder meer via regelmatige 

49 RVA, FOD Werkgelegenheid.
50 FOD Mobiliteit, BOSA.
51 KSZ/eHealth.
52 FOD Financiën, POD Maatschappelijke Integratie.
53 Business Process Automation. Die automatisering draagt bij tot de digitale transformatie.
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vergaderingen tussen de diensten van het RSVZ, de socialeverzekeringsfondsen, de FOD 
Sociale Zekerheid en de beleidscel. Wat de monitoring van de nieuwe coronadoelstellingen 
betreft, rapporteert de directie Eerlijke Concurrentie regelmatig aan de beleidscel en aan 
de raad van bestuur over haar activiteiten in samenhang met de crisis en raadpleegt ze 
daarvoor diverse indicatoren: aantal ontvangen oproepen, aantal binnengekomen corona-
berichten, aantal bijkomende dossiers dat werd behandeld. 

4.1.2 Evaluatie van eventuele vertragingen of onderbrekingen 
De evaluatie van eventuele vertragingen of onderbrekingen in de dienstverlening wordt 
vaak in algemene termen voorgesteld. De impact varieert meestal naargelang van de dienst 
en de aard van de activiteiten54.

Bij die evaluatie wordt rekening gehouden met de volgende elementen: de naleving van de 
behandelingstermijn55; het inhalen van de achterstand56; het aantal opdrachten in verge-
lijking met het jaar voordien of in vergelijking met een ‘normale’ periode57; het aantal vra-
gen58, oproepen59, mededelingen60, videoconferenties61, TIC-tickets62 en raadplegingen van 
webpagina’s63; het opstellen van regelgevende teksten64 of het toenemende aantal nieuwe 
en onvoorziene taken65.

Er worden ook andere indicatoren gebruikt: de overuren66, de aanwervingen67, de feedback 
door de diensthoofden aan het beheercomité68 en de toegenomen werklast op het vlak van 
preventie en logistiek69. 

Alle administraties ondervinden moeilijkheden bij het ramen en kwantificeren van de ach-
terstanden en de onderbrekingen van de dienstverlening, ook al slagen sommige adminis-
traties er toch in70 aan de hand van hun indicatoren. 

De werklast is sterk toegenomen door de COVID-19-crisis. De vertragingen of onderbrekin-
gen van de dienstverlening die daaruit volgen, worden vaak in vage en algemene termen 
gekwantificeerd. Het Rekenhof beveelt echter aan deze vertragingen en onderbrekingen 
nauwgezet te kwantificeren en ze ook te monitoren.

54 BOSA, FOD Buitenlandse Zaken, FOD Binnenlandse Zaken (crisiscentrum).
55 BOSA.
56 RSVZ.
57 FOD Financiën, RJV, RSVZ (geen meting van de werklast), HVW, HZIV, Fedris.
58 FOD Buitenlandse Zaken, FOD Mobiliteit, RSVZ, FOD Economie.
59 FOD Buitenlandse Zaken, FOD Binnenlandse Zaken, Federale Pensioendienst, RJV, RVA, RSVZ, HVW.
60 FOD Binnenlandse Zaken, FOD Mobiliteit, FOD Werkgelegenheid, Federale Pensioendienst, FOD Economie,  

FOD Justitie.
61 FOD Mobiliteit.
62 KSZ, eHealth, RSVZ.
63 FOD Economie.
64 FOD Binnenlandse Zaken, FOD Mobiliteit, FOD Werkgelegenheid, POD Maatschappelijke Integratie, RSZ, RSVZ, 

FOD Justitie.
65 FOD Mobiliteit.
66 FOD Binnenlandse Zaken, FOD Sociale Zekerheid, RIZIV, KSZ, FOD Economie.
67 FOD Binnenlandse Zaken.
68 FOD Werkgelegenheid.
69 FOD Werkgelegenheid, FOD Binnenlandse Zaken, FOD Mobiliteit, RSZ.
70 FOD Mobiliteit, RSVZ, FOD Volksgezondheid, Fedris, FOD Sociale Zekerheid, HZIV, HVW en RIZIV.
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4.2 Evaluatie van de impact van de HR-maatregelen op de werk-
organisatie en de productiviteit

4.2.1 Impact van de COVID-19-maatregelen op de werkorganisatie 
Veertien van de 24 onderzochte administraties monitoren de impact van de zes COVID-19-
maatregelen in verband met personeel op de werkorganisatie. Hun antwoorden betreffen 
voornamelijk de maatregelen die werden genomen om de COVID-19-crisis tegen te gaan, 
meer bepaald het telewerk en de spreiding van werkplekken in een gebouw.

Sommige administraties geven aan dat er een specifieke impact is op de bestaande en de 
toekomstige werkorganisatie: 

•  de RVA overweegt om te evolueren van twee dagen telewerk (één structurele dag en één 
occasionele dag) naar drie dagen telewerk; 

•  de FOD Werkgelegenheid concludeert dat de teams die telewerk verrichten, beter on-
dersteund moeten worden; 

•  de POD Maatschappelijke Integratie gaat een verdere digitalisering onderzoeken; 
•  de FOD Mobiliteit heeft een aantal processen aangepast (van papier naar digitaal, betere 

software, dossieropvolging op afstand). 

4.2.2 Impact van de COVID-19-maatregelen op de productiviteit
Twaalf van de 24 onderzochte administraties monitoren de impact van de COVID-19-
maatregelen op de productiviteit. De productiviteit bleef minstens op peil, maar is in de 
meeste gevallen toegenomen. Dat blijkt volgens de administraties uit het aantal behandelde 
dossiers of de snellere behandelingstermijnen bij dossiers en projecten. 

De vaststelling dat de productiviteit minstens op peil bleef, vergt enige toelichting. Veel 
ambtenaren hebben in tal van administraties overuren verricht. De automatisering en digi-
talisering van de procedures en de werkprocessen ingevolge de COVID-19-crisis hebben bij-
gedragen tot de productiviteit. Sommige procedures werden versoepeld en vereenvoudigd: 
minimale gegevensinvoer, quasi automatische beslissingen als de controleverantwoorde-
lijkheid bij andere instanties berust enz.

4.2.3 Tevredenheid van de interne en de externe klanten 
Vijftien van de 24 onderzochte administraties hebben de tevredenheid van de interne en de 
externe klanten gemonitord. In vele gevallen beperkte die monitoring zich tot de externe 
klanten en gaat het over het aantal klachten. De FOD BOSA heeft zijn personeel en dat 
van de federale administraties ook bevraagd over het telewerk. Die rondvraag geeft een 
indicatie van de interne tevredenheid. Daarnaast hebben de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid (KSZ) en eHealth hun personeel bevraagd om de psychosociale risico’s op het 
werk te bepalen. 
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4.3 Moeilijkheden bij de uitvoering van de HR-maatregelen

Het uitzendwerk, waarvan weinig gebruik werd gemaakt, leverde geen bijzondere moeilijk-
heden op. 

Er is weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om startbaanovereenkomsten (SBO) om 
te zetten in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur (ABD). Dit heeft wellicht intrinsiek 
te maken met de leeftijdsvoorwaarden van de doelgroep zoals bepaald in de omzendbrief. 
De impact op de continuïteit van de dienstverlening is dan ook miniem. 

Wat de tijdelijke terbeschikkingstelling betreft, geeft enkel de FOD Binnenlandse Zaken 
aan specifieke moeilijkheden te hebben met de uitvoering. Volgens de FOD is de oplossing 
juridisch moeilijk toepasbaar als het om contractuelen gaat die tijdelijk ter beschikking 
worden gesteld.

De FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Werkgelegenheid verklaren dat ze moeilijkhe-
den hebben ondervonden toen een beroep werd gedaan op dienstvrijstellingen. Sommige 
diensten van de FOD Binnenlandse Zaken kampten met organisatorische moeilijkheden, 
zoals een tekort aan mensen om 112-oproepen te beantwoorden en personeelstekorten in de 
gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken. De continuïteit van de dienstverlening 
werd echter verzekerd. De FOD Werkgelegenheid wijst op ongelijkheden in de behandeling 
omdat sommige personeelsleden over te weinig digitale vaardigheden beschikken om te 
kunnen telewerken. Het gaat om drie VTE van de niveaus C en D.

Sommige administraties ondervonden moeilijkheden om het telewerk te veralgemenen en 
te verplichten:

•  bij de HVW waren sommige medewerkers er niet klaar voor en waren niet alle processen 
volledig gedigitaliseerd. Sindsdien heeft de HVW de betaling van sommige uitkeringen 
geautomatiseerd;

•  bij het RIZIV waren niet alle processen gedigitaliseerd. Dat was bv. het geval voor de 
behandeling van brieven. De digitalisering van dat proces werd tijdens de crisis gefina-
liseerd; 

•  bij de POD Wetenschapsbeleid waren niet alle diensten klaar om over te gaan op tele-
werk; 

•  bij de HZIV waren de gewestelijke kantoren niet volledig gedigitaliseerd; 
•  de FOD Binnenlandse Zaken ondervond moeilijkheden om aan licenties te komen voor 

applicaties om videoconferenties te organiseren met externe partners. 

De toepassing van het corona-ouderschapsverlof leverde bij de meeste administraties geen 
problemen op, maar wel bij het RIZIV, de Federale Pensioendienst, de RVA en Fedris. Zij 
wijzen onder meer op:

•  de onduidelijkheid en terugwerkende kracht van het koninklijk besluit nr. 23 van 
13 mei 2020;

•  het complexe administratieve beheer voor de personeelsdiensten;
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•  vertragingen bij de betaling van de premies die werden gestort door de RVA, die zelf 
aangaf zijn processen niet te kunnen automatiseren;

•  het feit dat de talrijke aanvragen binnen een redelijke termijn moesten worden behan-
deld.

De moeilijkheden die zich voordeden bij de uitvoering van de HR-maatregelen in het kader 
van de COVID-19-crisis bleven dus beperkt en deden zich slechts voor bij een paar admi-
nistraties. 

Het Rekenhof beveelt aan de processen voort te automatiseren en te digitaliseren, en de 
nodige controles te verwerken in de IT-systemen en -procedures. 

4.4 Aanpassing van de HR-maatregelen

Slechts tien administraties monitoren de aanpassingen van hun HR-maatregelen. Die aan-
passingen betreffen voornamelijk de bescherming tegen COVID-19 op de werkplek en de 
bepalingen in verband met telewerk.

Zo werden de zes COVID-19-maatregelen in verband met personeel maar weinig aangevuld 
of bijgestuurd, en dit gebeurde telkens in samenhang met de gezondheidssituatie of het 
welzijn van de telewerkers. 

Voorts, in termen van HR-beheer, hebben sommige federale administraties goede praktij-
ken ontwikkeld voor telewerk.

Goede praktijken – HR-beheer

De RVA zag erop toe dat de sociale cohesie tussen de medewerkers niet verloren ging 
en nam daartoe diverse initiatieven: virtuele koffiepauzes en activiteiten, oproepketens, 
gelegenheden om het persoonlijke wedervaren te verwoorden enz. Bij de FOD Financiën stelde 
de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) een vergelijkbaar systeem in. Bij het RSVZ 
organiseerde de directie ECL (Eerlijke Concurrentie) dagelijks werkvergaderingen op basis van 
de te behandelen materies en dossiers. Dat overleg was niet enkel functioneel nuttig, maar 
versterkte ook de contacten tussen de collega’s en temperde het gevoel van eenzaamheid bij 
sommige ambtenaren. 

4.5 Conclusies en aanbevelingen

4.5.1 Vaststellingen en conclusies
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de middelen die werden ingezet om de opdrachten van 
openbare dienst te verzekeren, door de meeste administraties effectief werden geëvalueerd 
in het licht van de doelstelling van continuïteit van die dienstverlening. 

Hoewel de administraties niet altijd duidelijk aangaven op welke manier ze te werk gingen 
om de continuïteitsdoelstellingen te monitoren, heeft het Rekenhof vastgesteld dat er ef-
fectief wel sprake was van monitoring.

De evaluatie van eventuele vertragingen of onderbrekingen van de dienstverlening wordt 
vaak in algemene termen voorgesteld. De administraties verklaarden dat het moeilijk is die 
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vertragingen of onderbrekingen te evalueren of te kwantificeren, zelfs al nam de werklast 
aanzienlijk toe als gevolg van de COVID-19-crisis. 

Telewerk en een herverdeling van de werkplekken in het gebouw zijn courante maatrege-
len bij de reorganisatie van het werk. Diverse administraties vermelden zowel actuele als 
toekomstige aanpassingen, zoals een structurele uitbreiding van het telewerk na de crisis, 
een doorgedreven digitalisering, IT-aanpassingen en het invoeren van een methode voor 
dossieropvolging bij telewerk. 

Uit de antwoorden van de administraties blijkt dat de productiviteit minstens op peil bleef 
maar in de meeste gevallen is gestegen.

Vele administraties hebben de monitoring van de klantentevredenheid beperkt tot de ex-
terne klanten (het aantal klachten) en besteedden geen aandacht aan de interne klanten. 
Sommige administraties, zoals de FOD BOSA, hebben tevredenheidsenquêtes gedaan bij 
hun personeel en bij het personeel van andere federale administraties (enquête over tele-
werk) of van hun partners.

De meeste administraties hebben de middelen die werden ingezet om de opdrachten van 
openbare dienst te verzekeren, geëvalueerd in het licht van de vastgelegde continuïteits-
doelstellingen.

De moeilijkheden die zich voordeden bij de invoering van de zes COVID-19-maatregelen 
op het vlak van personeel, bleven beperkt en situeerden zich bij een klein aantal admini-
straties. Het ging voornamelijk om juridische moeilijkheden in samenhang met de tijdelijke 
terbeschikkingstelling van contractuelen, de noodzaak om bepaalde processen te digitali-
seren omwille van het telewerk en de toepassing van de regelgeving rond het corona-ou-
derschapsverlof (terugwerkende kracht, onduidelijk koninklijk besluit, log dossierbeheer, 
toevloed van aanvragen).

De COVID-19-maatregelen in verband met personeel werden maar in beperkte mate aan-
gevuld of bijgestuurd, en telkens in samenhang met de gezondheidssituatie of het welzijn 
van de telewerkers.

4.5.2 Aanbevelingen
Thema Aanbevelingen

Monitoring

A10
De continuïteitsdoelstellingen monitoren in tijden van crisis

A11
Vertragingen en onderbrekingen van de dienstverlening kwantificeren en 
monitoren

Aanpassing van 
de maatregelen 

A12
De processen meer automatiseren en digitaliseren, en de nodige controles 
verwerken in de IT-systemen en -procedures
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Hoofdstuk 5 

Algemene conclusie en 
aanbevelingen
5.1 Algemene conclusie

Het Rekenhof heeft 24 federale administraties aan een audit onderworpen om na te gaan of 
de continuïteit van de openbare dienstverlening kon worden verzekerd in de context van de 
COVID-19-crisis tussen 1 april en 31 december 2020.

Het heeft zijn werkzaamheden gestructureerd in vier vragen op basis van de cyclus Plan-
Do-Check-Act (PDCA).

Het Rekenhof heeft kunnen vaststellen dat de planning (Plan) van de federale administra-
ties om het hoofd te bieden aan een eventuele epidemie, in de meeste gevallen hiaten ver-
toonde. Slechts de helft van de onderzochte federale administraties had een ‘continuïteits-
plan’ (CP) 71. Als er wel een CP was, was dat weinig bekend en was het weinig toegankelijk 
voor de personeelsleden. De grote meerderheid van de administraties heeft overigens conti-
nuïteitsdoelstellingen vastgelegd, of op zijn minst de essentiële activiteiten geïdentificeerd 
die moesten worden gehandhaafd. Wat de kwalitatieve en kwantitatieve analyse van hun 
personeelsbehoeften betreft, verschilde de inzet van administratie tot administratie. Over 
het geheel genomen hebben de federale administraties een strategie uitgewerkt om de mid-
delen in te zetten en hun opdrachten van openbare dienst te kunnen uitvoeren in het kader 
van de COVID-19-crisis. Die strategie is echter eerder reactief: zo is ze o.a. onvoldoende 
gebaseerd op een CP dat de link legt tussen de continuïteitsdoelstellingen en de behoeften 
aan personeel om deze uit te voeren. 

In het kader van de pandemie hebben de federale administraties gebruik gemaakt van de 
COVID-19-maatregelen in verband met personeel (Do). In de meeste gevallen konden die 
administraties het hoofd bieden aan de werkoverlast dankzij de maatregelen ter bevorde-
ring van de continuïteit van de dienstverlening. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de tij-
delijke terbeschikkingstelling en het telewerk een significante impact hebben gehad op 
de continuïteit van de openbare dienstverlening. Omgekeerd hebben de maatregelen die 
de continuïteit hadden kunnen belemmeren, namelijk dienstvrijstellingen en het corona-
ouderschapsverlof geen negatieve weerslag gehad. Nagenoeg alle administraties hebben 
voornamelijk in de beginfase van de COVID-19-crisis vertragingen opgelopen, maar de 
dienstonderbrekingen bleven heel beperkt en betroffen enkel minder prioritaire taken of 
taken die wettelijk niet konden worden uitgevoerd. De federale openbare diensten beschik-
ten dus over de nodige human resources om hun taken van openbare dienst uit te voeren. 

71 In de zin van ISO-norm 22301:2019.
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De meeste administraties hebben de continuïteitsdoelstellingen wel degelijk geëvalueerd 
(Check), ook al ondervonden ze moeilijkheden om de vertragingen en dienstonderbrekin-
gen te ramen en te kwantificeren. In mindere mate werden ook de productiviteit en de 
impact van de COVID-19-maatregelen in verband met personeel gemonitord. Daaruit volgt 
dat de middelen die werden ingezet om de opdrachten van openbare dienst te verzekeren, 
globaal werden geëvalueerd in het licht van de continuïteitsdoelstellingen. 

De monitoring leidde tot beperkte corrigerende of aanvullende maatregelen (Act). Ze betrof-
fen hoofdzakelijk de gezondheidssituatie of het welzijn van de telewerkers. Het Rekenhof 
merkt hierbij op dat de reikwijdte van die corrigerende of aanvullende maatregelen nood-
gedwongen beperkt is door het tijdskader van de audit, namelijk de eerste negen maanden 
van de pandemie. 

Gelet op de informatie die de administraties hebben bezorgd en de conclusies over de vier 
vragen in samenhang met elk van de fasen van de PDCA-cyclus, concludeert het Rekenhof 
dat de continuïteit van de federale openbare diensten werd verzekerd in de context van de 
COVID-19-crisis. 

Deze crisis heeft ook bepaalde initiatieven of goede praktijken doen ontstaan die nuttig 
zijn om met de andere administraties te delen. Zo is er de procedure die de FOD Financiën 
heeft ontwikkeld voor de hulp bij het invullen van de belastingaangifte, die ervoor zorgde 
dat de personeelsleden proactief een deel van de personen konden contacteren die het jaar 
voordien werden geholpen. 

De toegenomen digitalisering en automatisering van de federale administraties zijn welis-
waar een opmerkelijke stap vooruit die moet worden aangemoedigd, maar ze mogen niet 
ten koste gaan van de kwetsbare gebruikers die slachtoffer zijn van de digitale kloof. De 
diensten moeten toegankelijk blijven voor alle burgers, wat impliceert dat een minimum 
aantal fysieke contactpunten moet behouden blijven. 

Het Rekenhof merkt tot slot op dat zijn gunstige conclusies moeten worden gezien in een 
context van crisismanagement en dus in een beperkt tijdsbestek. Er is bijgevolg geen ga-
rantie dat de aanzienlijke inspanningen die de FOD’s, POD’s en OISZ alsook hun personeel 
hebben geleverd, over een langere periode kunnen worden aangehouden zonder een aan-
zienlijke aantasting van het welzijn op het werk van de medewerkers en van de continuïteit 
van de federale overheidsdiensten. 

5.2 Aanbevelingen

Het Rekenhof formuleert twaalf aanbevelingen aan de regering, aan de FOD’s/POD’s en aan 
de OISZ om de vastgestelde hiaten te verhelpen. Het herinnert eraan dat het om algemene 
aanbevelingen gaat die niet voor alle onderzochte administraties gelden, vermits sommi-
gen er al aan tegemoet zijn gekomen in het kader van het beheer van de COVID-19-crisis.
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Thema Aanbevelingen Zie punt

Planning

A1
Een algemeen CP in het Frans en het Nederlands opstellen 
om het hoofd te kunnen bieden aan alle soorten crisissen

2.3

A2
Het CP ter beschikking stellen van alle personeelsleden en 
zorgen dat ze ervan op de hoogte zijn 

A3
Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de 
personeelsbehoeften uitvoeren om te zorgen dat de 
essentiële opdrachten (continuïteitsdoelstellingen) 
worden uitgevoerd in geval van crisis 

A4
In het CP de resultaten verwerken van de analyse van de 
personeelsbehoeften die samenhangen met de essentiële 
opdrachten

A5
Lessen trekken uit de COVID-19-crisis en indien nodig de 
dimensie van epidemie verwerken in het bestaande CP 

Uitvoering

A6
De communicatie en de toegankelijkheid van de diensten 
aanpassen op basis van het meest kwetsbare publiek 
(digitale kloof)

3.4

A7
De werklast van de niveaus C en D meer in detail 
analyseren om na te gaan of de werklast eventueel 
structureel te laag is 

A8
Een eenvormige communicatiestrategie aannemen voor 
alle administraties in verband met de heropening van de 
front offices

A9
De toepassing van het koninklijk besluit van 
13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en 
vergoedingen van de personeelsleden van het federaal 
openbaar ambt verduidelijken om de berekening van de 
telewerkvergoeding te uniformiseren

Monitoring

A10
De continuïteitsdoelstellingen monitoren in tijden van 
crisis

4.5

A11
Vertragingen en onderbrekingen van de dienstverlening 
kwantificeren en monitoren

Aanpassing van de 
maatregelen

A12
De processen meer automatiseren en digitaliseren, en 
de nodige controles verwerken in de IT-systemen en 
-procedures





Bijlagen
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Bijlage 1

Gegevens over de dienstvrijstelling

De volgende gegevens werden verzameld bij de zestien administraties (van de 24) die van de 
dienstvrijstelling gebruik hebben gemaakt72. 

Tabel 1 vermeldt het totale aantal personeelsleden (in voltijdse equivalenten – VTE) die een 
dienstvrijstelling van minstens één dag hebben gekregen, voor elke maand van de onder-
zochte periode (april-december 2020) en volgens het niveau van de functie. 

Tabel 1 –  Dienstvrijstelling vanaf één dag (in VTE en per niveau)

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal Totaal % 
ambtenaren

April 2020 7,80 58,80 232,55 518,72 817,87 1,96

Mei 2020 9,00 97,70 285,27 582,49 974,46 2,34

Juni 2020 12,00 90,80 236,11 473,40 812,31 1,95

Juli 2020 5,00 49,60 108,85 350,38 513,83 1,23

Augustus 2020 7,00 45,80 103,18 349,86 505,84 1,21

September 2020 10,00 35,80 76,50 181,66 303,96 0,73

Oktober 2020 11,00 31,80 159,87 246,09 448,76 1,08

November 2020 11,00 18,80 137,78 321,49 489,07 1,17

December 2020 17,00 41,30 207,47 413,12 678,89 1,63

Bron: Rekenhof

De volgende gegevens betreffen meer in het bijzonder de dienstvrijstellingen toegekend aan 
het personeel van niveau C en D. 

Tabel 2 –  Dienstvrijstelling vanaf één dag – niveaus C en D (in VTE)

Niveau C Niveau D Totaal

Aantal 
ambtenaren 
van niveau  

C en D

Totaal % 
ambtenaren 
van niveau 

 C en D

April 2020 232,55 518,72 751,27 14.594 5,15

Mei 2020 285,27 582,49 867,76 14.594 5,95

Juni 2020 236,11 473,40 709,51 14.594 4,86

Juli 2020 108,85 350,38 459,23 14.594 3,15

Augustus 2020 103,18 349,86 453,04 14.594 3,10

September 2020 76,50 181,66 258,16 14.594 1,77

Oktober 2020 159,87 246,09 405,96 14.594 2,78

November 2020 137,78 321,49 459,27 14.594 3,15

December 2020 207,47 413,12 620,59 14.594 4,25

Bron: Rekenhof

72 FOD Kanselarij, BOSA, FOD Buitenlandse Zaken, FOD Binnenlandse Zaken, FOD Financiën, FOD Mobiliteit, FOD 
Werkgelegenheid, FOD Volksgezondheid, FOD Justitie, HZIV, Fedris, RIZIV, RVA, RSZ, RJV, FPD.
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Bijlage 2

Antwoord van de minister van Economie en Werk

(Vertaling)

Rekenhof
De heer Philippe Roland
Eerste Voorzitter
De heer Jozef Van Ingelgem
Hoofdgriffier
Regentschapsstraat 2
1000 Brussel

Betreft: de COVID-19-crisis en de continuïteit van de openbare dienstverlening

Mijnheer de eerste voorzitter,
Mijnheer de hoofdgriffier,

Ik heb kennis genomen van de vaststellingen en aanbevelingen in uw verslag. Tot mijn 
genoegen stel ik vast dat een groot deel van de diensten adequate maatregelen hebben 
genomen om hun praktijken aan te passen aan de COVID-context. Zo hebben ze rekening 
gehouden met de planningsdynamiek in al zijn fasen, en onder meer met externe factoren.

Hoogachtend,

Pierre-Yves Dermagne
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Bijlage 3

Antwoord van de minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Post & Telecom
 

Kabinet van Petra De Sutter 
Kruidtuinlaan 50 / 155 - 1000 Brussel 

 

 
 
 
          Aan Mevrouw Véronique SIMONIS, 

Eerste-auditeur-revisor 
Rekenhof, 
Regentschapsstraat 2 
1000 Brussel 

 
 
 Brussel, 13/12/2021 
 
 

Betreft: Uw rapport « COVID-19 et continuité du service public fédéral – application des mesures 
en matière de personnel »  

 
 
 Geachte mevrouw Simonis, 
 
 

Ik wil u in eerste instantie hartelijk danken voor het door u en uw collega's geleverde werk om de 
continuïteit van de federale publieke dienstverlening tijdens de periode van COVID -19 te 
analyseren.  
 
In algemene zin delen wij de bevindingen van het Rekenhof. De ongekende gezondheidscrisis 
waar ons land sinds 2020 mee geconfronteerd wordt, heeft nog maar eens het belang van een 
performante en efficiënte overheid bewezen. Het engagement en de creativiteit van onze 
federale organisaties hebben er voor gezorgd dat de continuïteit van de dienstverlening werd 
gegarandeerd. Bij sommige diensten werd zelfs een stijging van de productiviteit vastgesteld. 
Digitalisering en tijd- en plaatsonafhankelijk werken via telewerk zijn daarbij belangrijke 
hefbomen gebleken. 
 
Vanuit beleidsoogpunt hebben we er naar gestreefd de organisaties de nodige zuurstof te 
geven via verschillende initiatieven. Zo hebben we voor de Rosetta-contracten een systeem 
opgezet om deze contracten om te zetten in contracten van bepaalde duur voor 3 maanden (1 
maal verlengbaar) en werd via een omzendbrief ook de mogelijkheid geboden om 
startbaanovereenkomsten éénmalig met 1 jaar te kunnen verlengen na de leeftijd van 26 jaar 
bereikt te hebben. De focus lag echter niet enkel op de organisaties, ook op de personeelsleden 
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zelf.  Via het corona-ouderschapsverlof hebben we bijvoorbeeld een incentive gegeven om de 
combinatie privé-werk te ondersteunen. Verder werd een budget van 2.5 mio € uitgetrokken 
om telewerk verder te verankeren en hiervoor de nodige opleidingen en ondersteuning te 
voorzien, mét aandacht voor het psychisch welzijn.  

 
Wij stelden echter eveneens vast dat de Business continuity planning een werf is waar binnen 
de federale organisatie overal aan gewerkt wordt binnen beschikbare mogelijkheden. Dit 
vraagt inderdaad extra aandacht. 
 
De vaststellingen dat de huidige vormen van tijdelijke terbeschikkingstelling via Special Federal 
Forces en Talent Exchanges tijdens COVID onderbenut werden, deel ik deels. Special Federal 
Forces hebben namelijk wel degelijk gewerkt, vooral bij de Hulpkas voor 
Werkloosheidsuitkeringen waardoor via deze techniek grote volumes van tijdelijke werkloosheid  
behandeld zijn. Ook Talent exchange is vrij sterk ingezet tijdens deze periode. Maar deze 
oplossingen zijn echter ook beperkt. 
 
Ook uw analyse over interimarbeid binnen de federale overheid kunnen wij onderschrijven. 
Interimwerk in zijn huidige vorm wordt weinig benut en vraagt bijkomende aandacht.  
 
De psychosociale belasting door de langdurige sanitaire crisis en het verplicht telewerk waarin 
we ons bevinden begint zwaar te wegen bij de federale ambtenaren. In het kader hiervan zullen 
we bijkomende acties blijven uitrollen. Zo voorzie ik samen met de bevoegde Ministers van Werk 
en Zelfstandigen om in 2022 verder structurele maatregelen uit te rollen in het kader van het 
Federaal Actieplan Mentale Veerkracht. 
 
Voor wat betreft uw concrete aanbevelingen kan ik u volgende antwoorden meegeven: 
 
- Ik zal met het College van Voorzitters en het Netwerk van P&O-directeurs bekijken in welke 

mate een actieplan opgesteld kan worden rond aanbevelingen en bevindingen die 
geformuleerd werden, ten einde volgende inschatbare crisissen zo optimaal mogelijk te 
kunnen managen. Naast de interne werking, die eveneens kan focussen op een analyse van 
de functies waarvan de personeelsleden een dienstvrijstelling bekwamen door de aard van 
hun werk, is een goede communicatie naar de klanten/ burgers toe hierbij essentieel. De 
aandacht voor de digitale kloof mag hierbij niet uit het oog worden verloren.  
 

- De uniformisering én uitbreiding van de telewerkvergoeding wordt via de aanpassing van 
het KB van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de 
personeelsleden van het federaal openbaar ambt, voorzien. Conform de notificaties 
meerjarenbegroting 2022-2024 zal met ingang van 1/1/2022 de bestaande vergoeding van 
20 euro per maand voor het professioneel gebruik van een privéinternetaansluiting en -
abonnement uniform toegepast worden. Voorts zal met ingang van 1/1/2022 een extra 
forfaitaire maandelijkse kantoorvergoeding van 30€/ maand toegekend worden die de 
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kosten zal dekken van de nutsvoorzieningen. Het dossier wordt nog in 2021 op de 
Ministerraad geagendeerd. 

 
 

       
 
 
         Met de meeste hoogachting,  
         

          
 
         Vice-eersteminister Petra De Sutter 
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