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Samenvatting

Het Rekenhof heeft van juni 2006 tot juni 2007 de geldelijke en administratieve
toestand van het personeel van de federale overheidsdienst Financiën en de uitvoering van het personeelsplan van die FOD onderzocht.
De federale overheidsdienst Financiën ondergaat momenteel een structurele hervorming. Die is gericht op een interne reorganisatie en een modernisering van het
humanresourcesbeheer. Met meer dan 30.000 personeelsleden besteedt deze FOD
nagenoeg 80 % van zijn totale budget (1.622,9 miljoen euro in 2007) aan de betaling van zijn personeel. Het onderzoek ging speciﬁek over de ﬁscale besturen van
de entiteit Belastingen en Invordering, die bijna 75 % van de personeelsuitgaven
van de FOD voor hun rekening nemen. Uit het onderzoek blijkt dat de processen
van de uitbetaling van de wedden en de indienstneming aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.
Wat de betaling van de wedden betreft, benadrukt het Rekenhof het belang van de
huidige centralisering die erop is gericht de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven
(CDVU) van de Administratie van de Thesaurie zowel het vaste deel van de bezoldiging (wedde) van de ambtenaren als het variabele (toelagen en vergoeding) te
laten uitbetalen. Er zou moeten worden overwogen of de CDVU, die nu onder de
Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën ressorteert, kan worden
ondergebracht in één transversale structuur waarin alle actoren van het federaal
openbaar ambt zijn ondergebracht, zoals het Rekenhof al in 2001 had aanbevolen.
De aangevatte administratieve vereenvoudiging van het personeelsstatuut zou
bovendien moeten worden doorgetrokken naar het variabele gedeelte van de bezoldiging. Ook wordt aanbevolen de regeling voor overuren en de uitoefening van
hogere functies beter in de hand te houden, samen met een verbetering van de
interne controle. Tot slot zou de werkwijze voor de verplaatsingsvergoedingen voor
dienstredenen moeten worden herzien.
Wat het beheer van de indienstnemingen betreft, leiden de huidige procedures binnen het federale openbaar ambt ertoe dat het jaarlijkse personeelsplan onvoldoende
gelinkt is aan de begroting en bovendien laattijdig wordt goedgekeurd. Het personeelsplan biedt daardoor nog geen volledige voorstelling van de behoeften van de
organisatie op het vlak van human resources en het kan niet dienen als efﬁciënt
sturingsinstrument voor de progressieve inkrimping van het personeelsbestand die
de FOD Financiën toepast. Het Rekenhof beveelt ook aan het beleid van selectieve
vervanging van de uitstroom uit te breiden tot het contractuele personeel.
Tegen 2009 wordt 50 % van het vertrekkende statutaire personeel vervangen. Om
in een departement met talrijke lokale diensten te komen tot een passende toewijzing van de personeelsleden, moeten de behoeften, zoals in 2006 bij de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensﬁscaliteit (AOIF), worden ingeschat
volgens een vooraf vastgelegde eenvormige methodologie.
Het systeem dat van toepassing is op ambtenaren die naar de centrale diensten
in Brussel worden gedetacheerd, moet opnieuw worden bekeken: er moet worden nagegaan of het nog functioneel verantwoord is en of het voldoet aan de
doelstellingen van uitgavenbeheersing en goede organisatie. Sommige kosten
die met het huidige beheer van de regeling van interne mobiliteit samenhangen,
zouden kunnen worden vermeden. Men zou daartoe een reglementair kader
moeten uitwerken voor de “beroepsmobiliteit” zoals het huidige management
die deﬁnieert, in tegenstelling tot de “mobiliteit van de persoon”, die door het
statuut wordt geregeld. Er moet een evenwicht worden gevonden tussen het
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principe van de vergoeding van de werkelijke kosten die niet als normaal en
eigen aan de functie kunnen worden beschouwd, en het feit dat de administratie
haar gezag aanwendt om de dienstaanwijzing van het personeel te beheren op
basis van de evolutie van de behoeften van de organisatie.
De minister van Financiën heeft akte genomen van de aanbevelingen en verbindt
zich ertoe het nodige te doen om er op een positieve wijze aan tegemoet te
komen in het kader van de modernisering en verbetering van de betalings-, rekruterings- en aanwijzingsprocedures.
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Inleiding

1

Een departement in volle verandering

Het Rekenhof heeft deze audit uitgevoerd in een departement in volle verandering.
Sinds september 2001 loopt bij het vroegere ministerie van Financiën immers de
Coperﬁn-hervorming die het departement intern wil reorganiseren en tegelijkertijd het humanresourcesbeheer moderniseren. Deze hervorming is er gekomen na
een gedeeltelijk mislukte hervorming van de ﬁscale besturen in de loop van de
jaren 1990.
Het departement telt 31.721 personeelsleden1 en beheert een totale begroting
die voor 2007 op 1.622,9 miljoen euro wordt geraamd. Daarvan gaat 79 % naar de
bezoldiging van het personeel.
1.1

Hervorming vóór Coperﬁn

Aan de huidige hervorming ging een eerste belangrijke modernisering van de
organisatie van de ﬁscale besturen vooraf, die leidde tot hun vereniging binnen de
Algemene Administratie van de Belastingen.
Dat herstructureringsplan, dat in 1997 van start ging, moest uitmonden in een
gedeeltelijke hergroepering van de ﬁscale besturen door de oprichting van de
Administratie van de Ondernemings- en Inkomensﬁscaliteit (AOIF), de Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen (AKRED) en de Administratie van de Invordering (AI). De Administratie van Fiscale Zaken (AFZ), belast
met de wetgeving en de internationale betrekkingen, de BBI (Administratie van
de Bijzondere Belastinginspectie) en de Administratie der Douane en Accijnzen
waren niet bij die reorganisatie betrokken.
Dit eerste herstructureringsplan werd slechts gedeeltelijk uitgevoerd, omdat de
Raad van State het koninklijk besluit dat de hoeksteen van de hervorming vormde,
had vernietigd2.
1.2

Coperﬁnhervorming

De huidige hervorming wil niet enkel de vorige hervorming voltooien. Naast de
vernieuwing van de interne organisatie wil ze het departement op technologisch
vlak moderniseren. Bovendien wil ze het humanresourcesbeheer moderniseren,
door het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het personeel te
hervormen.
De herstructurering is van start gegaan in 2001 en wordt in verschillende fasen
over meerdere jaren geprogrammeerd.

1

Toestand op 30 november 2006 zoals geschat in het ontwerp van personeelsplan 2007.

2

Raad van State, arrest nr. 112.537 van 13 november 2002.
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1.3

Overgangsfase

Formeel werd de FOD Financiën opgericht bij koninklijk besluit van 17 februari 2002
om in de plaats te treden van het vroegere ministerie.
In de nieuwe structuur van de FOD Financiën, die op 1 december 2000 door de
Ministerraad werd goedgekeurd, werden de basisopdrachten van het departement
theoretisch verdeeld over drie algemene besturen: “Belastingen en Invordering”,
“Patrimoniumdocumentatie” en “Thesaurie”. Aan het hoofd staat telkens een manager met een mandaatfunctie van rang N-13.
Op 1 januari 2003 werd een “voorlopige cel” opgericht die de inbedding van de
departementen van het vroegere ministerie in de nieuwe structuur moest verzekeren en die meer in het bijzonder de overdracht van het personeel juridisch moet
regelen4.
Deze voorlopige cel bestaat nog altijd en de structuur van de nieuwe FOD op
basis van drie pijlers is nog niet van kracht.
De hervorming liep nog meer vertraging op doordat de benoemingsprocedures in
de managementfuncties binnen het federaal openbaar ambt verschillende maanden werden opgeschort als gevolg van het arrest van de Raad van State van
december 20035.
Deze grootscheepse hervorming werd aangevat in 2001 en 2002 met een programmatische denkoefening, omkaderd door de ontwikkeling van BPR’s (Business Process Reengineering) en zal zich nog over verscheidene jaren uitstrekken.
Binnen het overkoepelende plan omvat Coperﬁn 1 de ﬁscale besturen; Coperﬁn 2
de ondersteunende diensten en stafdiensten en Coperﬁn 3 de Thesaurie. De realisering van de gehele hervorming is dus een werk van lange adem.

2

Humanresourcesbeheer

Verschillende vernieuwingen werden doorgevoerd om de medewerkers van de
FOD Financiën “een betere werkomgeving” te bieden6.
Allereerst werden maatregelen genomen om de beroepskwaliﬁcatie, de permanente vorming en de looncompetitiviteit in de openbare sector ten opzichte van
de privésector te verbeteren.
Het ministerie van Financiën heeft altijd een eigen personeelsstatuut gehad,
bedoeld om mensen met een meer gespecialiseerd proﬁel aan te trekken en te
behouden. Die bijzondere situatie blijft voortbestaan binnen Coperﬁn, zodat het
personeel van het departement een eigen statuut behoudt.

3

Artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische
federale overheidsdiensten.

4

Deze beslissing paste de bepalingen ter zake toe van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en
de programmatorische federale overheidsdiensten.

5

Raad van State, arrest nr. 126.511 van 17 december 2003.

6

Algemene beleidsnota van de federale overheidsdienst Financiën voor het begrotingsjaar 2004,
Parl. St. Kamer, DOC 51 0325/033, p. 12.

8
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Daarnaast volgde uit de Coperﬁn-hervorming ook de oprichting in april 2003 van
een stafdienst Personeel en Organisatie. Deze nieuwe dienst regelt de planning
van de personeelsbehoeften en moet de bevoegdheden van personeelsbeleid centraal uitoefenen. Tot dan toe waren die bevoegdheden grotendeels in handen van
de speciﬁeke diensten binnen de departementen van het vroegere ministerie.
Copernicus heeft tot slot het belangrijkste instrument voor het humanresourcesbeheer ingevoerd, namelijk het personeelsplan, dat in de plaats komt van de vroegere organieke formatie. Dit plan heeft tot doel af te stappen van een statisch
loopbaanbeheer en te komen tot een dynamisch management van de functies.

3

Personeelsuitgaven

De personeelsuitgaven van de FOD Financiën worden vooral gedragen door de
basisallocaties 11.03 (Statutair personeel) en 11.04 (Contractueel personeel) van
sectie 18 van de algemene uitgavenbegroting. Deze uitgaven zijn verdeeld over
de organisatieafdelingen 40 (Beheersorganen), 61 (Administratie der Thesaurie),
70 (Patrimoniumdocumentatie) en 80 (Belastingen en Invordering).
De personeelsuitgaven van de FOD Financiën lopen in de algemene uitgavenbegroting voor 2007 op tot 1.281,0 miljoen euro. Ze vertegenwoordigen 79 % van
de totale uitgaven van de FOD. Dat percentage is nauwelijks veranderd sinds de
invoering van het eerste personeelsplan in 2004. De bezoldiging van het statutair
personeel vertegenwoordigt 1.147,0 miljoen euro, d.i. 89,5 % van de loonmassa;
de rest gaat naar de betaling van het contractueel personeel.
Tabel 1 toont de verdeling van de personeelsuitgaven per organisatieafdeling,
d.w.z. per administratieve entiteit van het departement. Die verdeling blijft sinds
2004 relatief stabiel.
De uitgaven voor uitbesteed informaticapersoneel zijn niet opgenomen in de personeelsuitgaven maar wel in de werkingskredieten van het departement.
Tabel 1 – Personeelsuitgaven per organisatieafdeling (cijfers 2006, in miljoen euro)
Sectie 18
Organisatieafdeling 40: beheersorganen
Organisatieafdeling 61: Thesaurie
Organisatieafdeling 70: Patrimoniumdocumentatie
Organisatieafdeling 80: Belastingen en Invordering
Totaal sectie 18

Absolute
waarde

Relatieve
waarde

81,3
26,5
229,2
930,5

6,5 %
2%
18 %
73,5 %

1.267,5

100 %

Bron: Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007, Parl. St. Kamer,
DOC 51-2705/002, p. 466 e.v.
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4

Verdeling van het personeelsbestand

De onderstaande tabel splitst het personeelsbestand van de FOD (in aantal
fysieke personen) uit over de voornaamste administratieve onderafdelingen. De
cijfers zijn afkomstig uit de inventaris in het personeelsplan 2007.
Tabel 2 – Verdeling van het personeelsbestand (op 30 november 2006)
Administratie

Aantal personeelsleden

Thesaurie
Secretariaat-generaal
Douane en Accijnzen
AKRED
AOIF/AI/BBI/AFZ
Management

578
4.054
4.519
5.153
17.396
21

Totaal

31.721

Bron: personeelsplan 2007

5

Methodologie

In de audit is nagegaan of de betaling van de wedden en de indienstnemingen
wettelijk verloopt. Het Rekenhof heeft ook onderzocht hoe verschillende sleutelelementen van de lopende hervorming worden toegepast, zoals het nieuwe administratief statuut en de geldelijke regeling, de vervanging van de vroegere organieke formaties door de personeelsplannen.
Rekening houdend met de grote hoeveelheid te verwerken informatie, heeft het
Rekenhof zijn onderzoek geconcentreerd op het personeel van de ﬁscale besturen, van wie de bezoldiging wordt aangerekend op organisatieafdeling 80 (Belastingen en Invordering) van sectie 18 van de algemene uitgavenbegroting. Dat
vertegenwoordigt nagenoeg 75 % van de personeelsuitgaven van de FOD Financiën. De draagwijdte van de opmerkingen in dit verslag is echter niet systematisch tot die besturen beperkt.
De audit omvat ook een analyse van de al merkbare effecten van de lopende
hervorming van het humanresourcesbeheer.

6

Verloop van de audit

29 mei 2006
Juli 2007
6 februari 2008
4 maart 2008
9 april 2008
23 april 2008
29 mei 2008

10

aankondigingsbrief aan de minister van Financiën en aan de
voorzitter van het directiecomité
afsluiting van de onderzoekswerkzaamheden
verzending van het voorontwerp van verslag naar de waarnemend voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën
antwoord van de waarnemend voorzitter van het directiecomité
van de FOD Financiën
gedachtewisseling met de directeur van de stafdienst Personeel
en Organisatie van de FOD Financiën
verzending van het ontwerpverslag aan de minister van Financiën
antwoord van de minister van Financiën
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Hoofdstuk 1
Proces van betaling van wedden

1.1

Veiligheid van het proces

Het proces van betaling van wedden bestaat uit een aantal fasen waarin een
administratieve beslissing, genomen op basis van het administratief en geldelijk
statuut (indienstneming, administratieve bevordering, weddeschaalverhoging,
toekenning van verschillende premies en toelagen), leidt tot een betaling aan een
personeelslid.
De wedden worden uitbetaald door de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU).
Om historische redenen die samenhangen met de evolutie van de diensten van het
ministerie in de jaren 1970-1980 werden de bezoldigingen van het hulppersoneel
(restaurant- en onderhoudspersoneel) en de diverse toelagen en vergoedingen van
het personeel van Financiën tot eind 2006 echter nagenoeg uitsluitend betaald door
twee diensten van het secretariaat-generaal van het departement.
Uit rationaliseringsoverwegingen verzekert de CDVU sinds december 2006 de
betaling van sommige toelagen en vergoedingen (die onderworpen zijn aan de
socialezekerheidsinhoudingen). Er is besloten dat de CDVU alle bezoldigingen en
toelagen zal uitbetalen vanaf einde 2007.
1.1.1

Centralisering van de verantwoordelijkheid als borg voor
de veiligheid

Ondanks de vele personen die in het huidige systeem optreden, een gevolg van
administratieve deconcentratie van de FOD, is het proces van de betaling van de
bezoldigingen goed beveiligd. Dat komt doordat het beheer van de administratieve en geldelijke loopbanen geïnformatiseerd is.
Doordat het systeem de mogelijkheden beperkt voor de vele personeelsverantwoordelijken in de buitendiensten om zelf elementen van de wedde te gaan bepalen, verkleint het risico op ﬁnanciële vergissingen als gevolg van een verkeerde
interpretatie van de normen uit het statuut of als gevolg van eventuele fraude of
menselijke fouten.
Eén van de eerste stappen van het management om het proces sterker te beveiligen, bestond erin het humanresourcesbeheer te centraliseren en de praktijken
te uniformeren door de personeelsdirecteurs van de verschillende besturen van
de FOD op één plaats onder te brengen.
Het beheer van de loonmassa (aanwervingsbeslissingen, bepalen van de weddeschalen) gebeurt in de centrale diensten door ambtenaren gespecialiseerd in de
toepassing van het statuut en het onderhoud van het informaticasysteem. Deze
diensten doen bovendien aan zelfcontrole.
Binnen dat gecentraliseerde systeem spelen de personeelsdiensten in de gewestelijke directies meestal nog enkel de rol van brievenbus of doorgeeﬂuik.
Wanneer de gewestelijke directeurs, in afwijking van het principe van de centralisering van de ﬁnanciële verantwoordelijkheid, tussenbeide komen om de geldelijke rechten van het personeel vast te stellen, worden zij aldus beperkt tot elementen van het variabele deel van de bezoldiging (toepassing van de regeling
inzake premies, vergoedingen en toelagen). Hun optreden wordt ook geregeld
door een nomenclatuur vastgelegd door het hoofdbestuur.

Administratieve en geldelijke situatie van het personeel bij de FOD Financiën – Rekenhof, juli 2008

11

1.1.2

Punten van verbetering

Allereerst blijven personeelsleden die hun gewestelijke directie verlaten en overstappen naar bepaalde entiteiten zoals de centra van de AOIF, voor het beheer
van hun administratieve en geldelijke loopbaan afhangen van hun gewestelijke
directie van oorsprong en niet van de centra waaronder ze hiërarchisch ressorteren. Dat komt doordat de bevoegdheden van de gewestelijke directies op dat vlak
niet opnieuw zijn gedeﬁnieerd, wat op zijn beurt te maken heeft de niet-afgeronde
structurele hervorming van de sector in de jaren 1990. De gewestelijke directies
beschikken dus over bevoegdheden voor het vaststellen van de rechten van het
personeel op een weddetoeslag.
Vervolgens is de procedure voor de toekenning van sommige personeelsuitgaven
nog niet voldoende beveiligd. Zo is de vaststelling van elementen van het variabele gedeelte, en meer in het bijzonder de vaststelling van het recht op vergoeding van overuren, gedelegeerd aan de buitendiensten, zonder garantie op voldoende interne controle. Wegens het ﬁnanciële belang ervan wordt dat punt
afzonderlijk onderzocht in het hoofdstuk over de toepassing van de bezoldigingsregeling.
Door de informatisering van het loopbanenbeheer kan de controle of personeelsleden bepaalde rechten werkelijk bezitten, problemen opleveren, als daarvoor de
door de administratie vastgestelde rechten moeten worden vergeleken met documenten (diploma’s, originele stukken over het beroepsverleden van het personeelslid of over aanwervings- of bevorderingsproeven). Deze stukken worden momenteel
ofwel bijgehouden in de gewestelijke directies, ofwel zitten ze verspreid over de
verschillende departementen van de centrale diensten. Ze zijn dus niet systematisch opgenomen in één individueel dossier, zoals bij de meeste, minder gedecentraliseerde ministeriële departementen. De administratieve stukken over de loopbaan van het personeelslid worden meestal pas verzameld wanneer de betrokkene
zijn recht op een rustpensioen wil laten gelden. Het Rekenhof is van oordeel dat
één individueel dossier moet worden bijgehouden.
De voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën preciseert hierbij dat
aan de aanbeveling van één dossier voor elke ambtenaar zou moeten tegemoetgekomen in het kader van de invoering van het interdepartementale e-HR, die
momenteel aan de gang is.

Commentaar van
de administratie

Tot slot zou het huidige mechanisme voor de betaling van de wedden, dat is
gebaseerd op een uitgebreide automatisering van de gegevensverwerking, moeten worden aangevuld met uitgebreidere en geformaliseerde interne veriﬁcaties
waarop de externe controleur zich zou kunnen baseren.
Er zijn weliswaar controleactiviteiten binnen de organisatie, maar het systeem
brengt onvoldoende scheiding aan tussen de functies voor verwerking en registratie van gegevens en de veriﬁcatie van die gegevens.
De interne-auditcel, die werd opgericht bij koninklijk besluit van 26 september 1991,
zou kunnen zorgen voor een sterkere interne controle op de werking van het betalingssysteem van de wedden, maar ze moet dan wel meer personeel krijgen.
Het Rekenhof herinnert er daarenboven aan dat het in een verslag aan het parlement in 2001 al had gewezen op de mogelijkheden die de CDVU kan bieden op
het vlak van de interne controle7. Het had toen voorgesteld de CDVU, op dit

7

Rekenhof, Centrale Dienst Vaste Uitgaven: afdeling wedden. Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, maart 2001, 52p. (ter beschikking op www.rekenhof.be).
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moment onderdeel van de Administratie van de Thesaurie, te koppelen aan één
transversale structuur waarin de voornaamste diensten van het humanresourcesbeheer van het federaal openbaar ambt zouden worden samengebracht. Dat
voorstel blijft actueel binnen de toenemende informatisering van de verwerking
van de individuele gegevens van de rijksambtenaren.

1.2

Toepassing van het statuut op bezoldigingen, toelagen en
vergoedingen

Afgezien van de achterstand bij de goedkeuring van sommige reglementaire
bepalingen, heeft het Rekenhof geen kritiek op de toepassing van het administratief statuut en van de bezoldigingsregeling op het vaste gedeelte van de bezoldiging, d.i. de wedde volgens de loonschaal, en op de uitvoering van de omzetting
van de graden en weddeschalen in het bijzonder.
Los van de competentietoelagen, die met de hervorming werden ingevoerd en
momenteel premies voor de ontwikkeling van competenties worden genoemd,
bestaat de bezoldiging van het personeel van het departement uit twee delen: een
vast gedeelte (de wedde volgens de weddeschaal) en een variabel gedeelte (weddecomplementen, diverse toelagen, vergoedingen en premies die worden gestort
met toepassing van het gezamenlijk statuut of afzonderlijke bepalingen van de
sector).
In 2006 liep het budget voor de toelagen voor het uitoefenen van hogere functies
op tot 9 miljoen euro en heeft het departement 12,2 miljoen euro betaald voor de
vergoeding van de overuren. De bedragen voor reis-, verblijfs- en omreiskosten
vertegenwoordigden 17,6 miljoen euro. Samen vertegenwoordigden die drie posten in 2006 3 % van de personeelsuitgaven van de FOD. Deze verschillende
aspecten van de bezoldiging worden hieronder onderzocht.
1.2.1

Regeling van de hogere functies

Door de toekenning van een weddecomplement voor de uitoefening van hogere
functies kan een openbare werkgever voorlopig een niet-bezette betrekking opvullen door een beroep te doen op een personeelslid dat een lagere verantwoordelijkheid had. Artikel 2 van het koninklijk besluit tot inrichting van de regeling van
de hogere functies bevestigt de uitzonderlijke aard van deze werkwijze en bepaalt
dat “het feit alleen dat een betrekking deﬁnitief open staat of tijdelijk niet door
haar titularis waargenomen wordt, geen voldoende reden is om die betrekking
voorlopig te verlenen” en dat “de hoogdringendheid om erin te voorzien moet
worden vastgesteld”8.
Het jaarlijkse budget voor hogere functies (9 miljoen euro in 2006) en het aantal
begunstigden en de duur van de toekenning van die functies wijzen erop dat het
instrument niet het karakter van uitzondering heeft.
In het laatste trimester 2006 noteerde de administratie 977 gevallen waarbij
hogere functies werden uitgeoefend. In 414 gevallen werden hogere functies van
niveau A uitgeoefend door personeelsleden van niveau B en in één geval van
niveau C, een praktijk die de regelgeving niet verbiedt.

8

Koninklijk besluit van 8 augustus 1983 betreffende de uitoefening van een hoger ambt in de rijksbesturen.
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Tabel 3 – Uitoefening van hogere functies per niveau
Niveau van het personeelslid dat
hogere functies waarneemt
A
B
B
C
C

Niveau van de uitgeoefende functie

Totaal

A
A
B
A
B

486
414
75
1
1

Totaal

977

Bron: FOD Financiën

Tabel 4 – Spreiding van het aantal hogere functies over de administraties
(toestand laatste trimester 2006)
Administratie van Fiscale Zaken (AFZ)
Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen (AKRED)
Administratie van de Ondernemings- en Inkomensﬁscaliteit (AOIF)
Administratie der Douane & Accijnzen
Administratie van de Invordering (AI)
Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI)
Administratie van de Thesaurie

1
147
511
146
146
7
19

Totaal

977

Bron: FOD Financiën

Het koninklijk besluit van 8 augustus 1983 bepaalt dat hogere functies kunnen
worden toegekend voor een periode van zes maanden en dat drie verlengingen
voor eenzelfde duur kunnen worden toegestaan. Artikel 7, § 3, van het besluit laat
toe de aanstelling te verlengen boven de normale termijn als het gaat om betrekkingen in de buitendiensten van een departement en op voorwaarde dat de
betrekkingen vooraf worden geïdentiﬁceerd in een koninklijk besluit. Deze procedure van voorafgaande identiﬁcatie van de betrekkingen, die vereist dat de administratieve beslissing wordt verantwoord en gemotiveerd en dat de Inspectie van
Financiën wordt geraadpleegd, wordt echter niet nageleefd.
Daarnaast moet worden onderstreept dat in de bovenstaande gevallen betrekkingen van gewestelijk directeur voorkomen. In juni 2007 waren er op een totaal
van 110 betrekkingen van gewestelijk directeur (zoals bepaald in het laatste organiek kader van het ministerie van Financiën van 1 maart 1999) meer dan 50 vacant
en toevertrouwd aan ambtenaren die hogere functies uitoefenen.
De laatste benoemingsprocedures in die graden dateren van vóór 1 december 2004,
de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004
betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel. Initieel was in de
hervorming gepland dat deze betrekking zouden worden uitgeoefend in het kader
van de graden N-3 (mandaatsysteem voor managementfuncties) op basis van
selectieprocedures. Het koninklijk besluit van 15 september 20069 heeft uiteindelijk

9

Koninklijk besluit houdende de integratie in het niveau A van titularissen van een bijzondere graad
van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de Overheidssector. De gewestelijk directeurs van ﬁscale besturen zitten in klasse A3.
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die betrekkingen geïntegreerd in het speciﬁeke niveau A van de FOD Financiën.
Deze speciﬁeke niveaus zijn in het organiek reglement van de FOD geïntegreerd bij
koninklijk besluit van 27 april 200710 en in juni 2007 is een benoemingsprocedure
voor gewestelijk directeurs opgestart.
Aanbevelingen
Het Rekenhof is van oordeel dat om de uitgaven voor de uitoefening van hogere
functies goed toe te wijzen, dit instrument enkel mag worden gebruikt wanneer het
echt nodig is. De reglementaire bepalingen die het gebruik ervan willen beperken
en een formele motivatie opleggen, moeten bijgevolg beter worden nageleefd.
Deze aanbeveling is er niet zozeer op gericht de uitgaven te verminderen. Netto
kan immers minder worden bespaard dan de kredieten die voor die vergoedingen
zijn bestemd, omdat de ambtenaren die hogere functies uitoefenen, via bevordering zullen moeten worden vervangen. De aanbeveling komt echter tegemoet aan
twee belangrijke doelstellingen van humanresourcesbeheer.
De eerste bestaat erin na te gaan voor welke functies effectief een bevorderingsprocedure moet worden georganiseerd. Gelet op het aantal uitoefeningen van
hogere functies en de duur ervan, kan immers niet worden uitgesloten dat de
functionele verantwoording die de reglementering vereist en die verder gaat dan
een eenvoudige vacantverklaring van de post, niet altijd systematisch werd onderzocht.
De tweede doelstelling bestaat erin na te gaan of de personen die zijn aangewezen
om functies met bijzondere verantwoordelijkheden uit te oefenen, zoals die van
gewestelijk directeur of ontvanger, over de door het statuut vereiste bekwaamheidsbewijzen beschikken. Een deel van de gevallen waarin hogere functies worden
uitgeoefend, vloeit voort uit een gebrek aan kandidaten met de nodige kwaliﬁcaties
om tot die functies te worden bevorderd.
1.2.2

Betaling van de overuren

De overuren vormen een belangrijke post in de personeelsuitgaven. Op basis van
de gegevens voor 2005 hadden 2.202 personeelsleden van het departement overuren gepresteerd. Dit vertegenwoordigde een totale kostprijs van naar schatting
12 miljoen euro. Van dat bedrag ging 8,8 miljoen euro naar het douanepersoneel;
de rest was vooral gelokaliseerd bij de AOIF.
Dat in een dienst of administratie veel overuren worden gepresteerd, is geen
anomalie op zich, zeker niet in diensten zoals de douaneposten in de havens en
luchthavens, waar de activiteit niet mag worden onderbroken.
Uit een onderzoek van de individuele toestand van de personeelsleden in de
douaneposten van de luchthavens tussen september en november 2006 bleek
echter dat in de diensten die de luchthaven Brussels Airport controleren, 145
van de 272 personeelsleden overuren hadden gepresteerd in de onderzochte
periode. Onder hen kwamen 82 personeelsleden boven 65 overuren over een
periode van drie maanden, wat volgens de arbeidswet van 16 maart 1971 het
maximum is dat in de meeste gevallen in de privésector is toegelaten. Er werd

10

Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel en houdende sommige
wijzigingen met betrekking tot de loopbaan in de niveaus B, C en D bij de Federale Overheidsdienst Financiën en bij de Pensioendienst voor de Overheidssector.
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vastgesteld dat personeelsleden prestaties hadden geleverd van 15 uur aan één
stuk (waarvan 7 als overuren), of zelfs tot 31 uren op 2 dagen tijd. Personeelsleden hadden tot 92 overuren in een maand gepresteerd en cumuleerden over
een periode van drie opeenvolgende maanden tussen 160 en 206 overuren.
Op het vlak van het beheer van de organisatie kan het op zo regelmatige basis
presteren van veel overuren erop wijzen dat voor de invulling van de behoeften
voor een budgettair dure oplossing wordt gekozen, die potentieel duurder is dan
nieuw personeel in dienst te nemen.
Recht op uitbetaling van overuren
In het algemeen zijn binnen de federale overheidssector de praktische toepassingsregels voor het recht op een toelage voor overuren onvoldoende gepreciseerd sinds de invoering van de glijdende werktijden in het openbaar ambt11. De
bestaande reglementering bevat met andere woorden geen criterium om te bepalen wanneer een overuur moet worden vergoed in plaats van dat het moet worden
gerecupereerd in een systeem van tijdskrediet.
Speciﬁek bij de FOD Financiën bevat het stelsel van glijdende werktijden, dat
gebaseerd is op een ministeriële onderrichting van 11 mei 1981, het principe dat
al de uren die worden gepresteerd boven de theoretische werkweek van 38 uur
moeten worden gerecupereerd. Het deﬁnieert de overuren als “buiten de stamtijd
en boven de normale arbeidstijd gepresteerde uren” maar zegt niets over de
hypothese van de vergoeding van die uren. Door de hiërarchie der normen kan
door die tekst de vergoeding van de overuren, zoals die in het Regentbesluit is
bepaald, niet worden uitgesloten. Door dit juridische vacuüm mogen de diensten
zelf beslissen hoe ze de overuren uitsplitsen tussen recuperatie en vergoeding.
Functionele verantwoording van overuren
Elke toekenning van overuren moet worden gerechtvaardigd door dienstredenen.
Het bovenvermelde Regentbesluit, dat de toekenning regelt van toelagen voor
uitzonderlijke prestaties, kan immers niet als reglementaire basis dienen voor het
vaststellen van een overurenforfait12 of voor de toekenning van een vast en recurrent weddecomplement aan bepaalde personeelsleden.
Bezoldigde overuren worden binnen de FOD Financiën gewoonlijk verantwoord
door de aard van de prestaties die in opzoekwerk gespecialiseerd personeel moet
leveren, of soms door een tekort aan personeel.
Als het management vaststelt dat op lange termijn zeer veel overuren worden
gepresteerd, moet die aanwijzing in overweging worden genomen om personeel
in dienst te nemen of over te plaatsen.
Onvoldoende interne controle
De overuren worden vergoed op basis van aangiftes die de ambtenaren indienen
en die hun onmiddellijke hiërarchische overste nakijkt. Er is geen centrale controle vóór de betaling van de vergoedingen.

11

De juridische grondslag voor deze vergoedingen is terug te vinden in een Regentbesluit van
30 maart 1950 tot regeling van de toelagen wegens buitengewone prestaties.

12

Omzendbrief nr. 12 van 24 april 1975, afkomstig van de diensten van de eerste minister, betwist
expliciet de regelmatigheid van die werkwijze.
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Conclusie
Het bestaan van betaalde overuren in een systeem van glijdende werkuren zou
beter moeten worden omschreven door de regelgeving.
De interne controle op deze uitgaven zou moeten worden versterkt.
Waar de administratie de overuren ziet als een aanwijzing van een structureel
personeelstekort, zou moeten worden onderzocht of het interessant is personeel
in dienst te nemen of ambtenaren over te plaatsen.
Commentaar van
de administratie

De voorzitter van het directiecomité antwoordt hierop dat de FOD rekent op het
in kaart brengen van de functies om de toeslagen en vergoedingen, met inbegrip
van de overuren, opnieuw te bekijken.
1.2.3

Kosten voor dienstverplaatsingen

Wanneer men de bedragen voor de reis-, verblijfs- en omreiskosten in de diverse
juridische regelingen optelt, kunnen de uitgaven voor binnenlandse dienstverplaatsingen voor het jaar 2006 op 17,6 miljoen euro worden geraamd. Daarin is
de woon-werkverplaatsing, die wordt geregeld door de koninklijke besluiten van
3 september 2000 en 3 mei 2007, niet meegerekend. Deze uitgave dekt in hoofdzaak de omreiskosten, die forfaitair de verplaatsingen voor huisbezoeken vergoeden (11,4 miljoen euro), de kilometercontingenten (2,7 miljoen euro), de reis- en
verblijfskosten (2 miljoen euro).
Voor die materies bestaan bepalingen die gelden voor het hele federaal openbaar
ambt en andere die speciﬁek zijn voor de FOD Financiën.
De gezamenlijke bepalingen omvatten in hoofdzaak het koninklijk besluit van
18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en het koninklijk
besluit van 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel der federale overheidsdiensten.
De speciﬁeke normen voor de FOD Financiën zijn opgenomen in verschillende
besluiten13.

13

Het gaat om de volgende besluiten:
– ministerieel besluit van 10 juni 1964 met betrekking tot de toekenning van een vergoeding voor
verblijfs- en omreiskosten aan sommige personeelsleden van het ministerie van Financiën;
– ministerieel besluit van 12 april 1965 met betrekking tot een vergoeding voor omreiskosten, een
vergoeding voor het gebruik van een ﬁets en bijzondere vergoedingen die verplaatsingskosten
dekken aan sommige personeelsleden van het ministerie van Financiën;
– koninklijk besluit van 17 maart 1966 tot vaststelling van het bedrag van de kilometervergoeding
toe te kennen aan de personeelsleden die een ander persoonlijk vervoermiddel dan een auto
gebruiken voor hun dienstverplaatsingen;
– ministerieel besluit van 19 november 1973 tot vaststelling voor de personeelsleden van het
ministerie van Financiën van sommige vergoedingen wegens reis- en verblijfkosten;
– ministerieel besluit van 24 februari 1993 houdende diverse maatregelen ten gunste van personeelsleden van het ministerie van Financiën getroffen door de herstructurering van de Administratie der Douane en Accijnzen;
– ministerieel besluit van 22 oktober 1998 tot toekenning van een vergoeding voor verblijfs- en
omreiskosten aan sommige personeelsleden van de Administratie van de Ondernemings- en
Inkomstenﬁscaliteit van het ministerie van Financiën.
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In zijn 164e Boek heeft het Rekenhof bij de verschillende FOD’s de kosten voor
dienstreizen onderzocht die ten laste vallen van de begroting van de Staat14. Daarbij werden algemene aanbevelingen geformuleerd. Deze audit onderzoekt meer
diepgaand het gebruik van reiskosten als ﬁnanciële stimulus voor interne mobiliteit
bij de FOD Financiën.
Als een personeelslid geen kandidaat is voor een verandering van geograﬁsche
dienstaanwijzing in de zin van artikel 25 quinquies van het organiek reglement,
kan de administratie een waaier aan ﬁnanciële stimuli aanwenden om zijn mobiliteit te bevorderen.
Op 1 juni 2007 hadden 2.149 personen15 een tijdelijke opdracht in een andere
dienst, zonder dat men een onderscheid kan maken hoeveel personeelsleden zich
duurzaam in die toestand bevinden. Bepaalde van die ambtenaren krijgen een
vergoeding voor reis- en verblijfskosten voor hun verplaatsingen tussen hun
woonplaats en hun effectieve werkplek.
Het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en koninklijk besluit van 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel der
federale overheidsdiensten regelt de storting van vergoedingen voor reis- en verblijfskosten aan personeelsleden die uit hun administratieve standplaats zijn gedetacheerd. De vergoeding van een tijdelijke toestand van zending is bijgevolg
gerechtvaardigd. De toepassing van die vergoeding op detacheringen van lange
duur, waarbij de administratieve standplaats van een personeelslid niet meer overeenstemt met de werkelijkheid, kan daarentegen niet worden verantwoord. De
regelgeving bepaalt immers dat “de administratieve standplaats zo behoort te
worden bepaald dat de reis- en verblijfkosten zoveel mogelijk worden beperkt”16.
Het Rekenhof is van oordeel dat de kosten verbonden aan het systeem van interne
mobiliteit zouden moeten geïdentiﬁceerd en dat voor die kosten een speciﬁeke
reglementering nodig is die los staat van die van de vergoeding van werkelijke
lasten die niet als normaal of eigen aan de functie kunnen worden beschouwd.
De recente invoering van het Enig Kantoor van Douane is een voorbeeld van de
indirecte kosten die de noodzakelijke centralisatie ingevoerd door de modernisering
van de administratie, kan teweegbrengen als die niet gepaard gaat met een hervorming van de juridische regeling van de mobiliteit.
Het Enig Kantoor van Douane werd bij ministerieel besluit van 19 juli 2006 opgericht
binnen de Administratie der Douane en Accijnzen. Het gaat om een uitvoerende
dienst, gevestigd in Brussel, die bevoegd is voor heel het grondgebied. Zijn opdracht
is alle schuldvorderingen inzake douane en accijnzen te innen en de borgstellingakten te aanvaarden en te beheren. Deze taken, die voordien bij de buitendiensten
werden uitgeoefend, zijn nu samengebracht in Brussel.
In het Belgisch Staatsblad van 10 november 2006 is een door de minister ondertekende oproep tot kandidaten gepubliceerd, waarin aan de personeelsleden van
niveau A die die taken in de buitendiensten vervulden (53 ambtenaren) gevraagd
werd zich kandidaat te stellen voor de functies bij het Enig Kantoor in Brussel. Er
werd geen enkele ﬁnanciële stimulans aangekondigd, en als er onvoldoende vrijwilligers mochten zijn, zouden de aanwijzingen van ambtswege gebeuren.
14

Rekenhof, “Onderzoek van de kosten voor binnenlandse dienstreizen”, 164e Boek van het Rekenhof, Volume I, p. 590 e.v.

15

Dit cijfer omvat niet de 211 ambtenaren van de buitendiensten die voorlopig aan het hoofdbestuur
zijn toegewezen en ook niet de 41 ambtenaren gedetacheerd in het kader van de ontwikkeling van
de Coperﬁnprojecten.

16

Artikel 7bis van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de
vergoedingen, toelagen en premies van alle aard toegekend aan het personeel van de federale
overheidsdiensten.
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Omdat er te weinig kandidaten waren, heeft de administratie de aanvankelijke procedure stilgelegd. Via een dienstorder van 26 maart 2007 uitgaande van de Administratie van Douane en Accijnzen werd een nieuwe oproep tot vrijwilligers van de
niveaus A, B, C en D gericht. De samenwerking wordt daarin als tijdelijk voorgesteld,
hoewel het Enig Kantoor als vaste structuur is opgericht. De oproep tot kandidaten
bepaalt dat de kandidaten die aldus in Brussel worden aangewezen, zullen genieten
van het koninklijk besluit van 24 december 1965 houdende algemene regeling inzake
reiskosten van de personeelsleden van de federale overheidsdiensten.
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Hoofdstuk 2
Aanwervingsproces

Het aanwervingsproces bestaat uit twee belangrijke stappen.
De eerste fase begint bij de jaarlijkse uitwerking van het personeelsplan. Dat is
een programmeringsinstrument van het humanresourcesbeheer, dat de bepaling
van de personeelsbehoeften moet afstemmen op het beheer van het budget.
De tweede fase begint bij de selectie van de kandidaten voor een betrekking.
Buiten de beperkte gevallen waarin de FOD alleen mag aanwerven, vergt deze
fase de medewerking van Selor, dat de selectieproeven voor het federaal openbaar ambt organiseert.

2.1

Personeelsplan als instrument voor humanresourcesbeheer

Het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling
van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst
bepaalt dat “het personeelsplan, per functie, het aantal statutaire en contractuele
personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten bepaalt”. Deze weinig nauwkeurige bepaling wordt aangevuld door een rondzendbrief van de FOD Personeel
en Organisatie uit maart 2004 en een niet-normatieve “methodologische handleiding” die die FOD bij de federale besturen heeft verspreid. De FOD Financiën
heeft echter vanaf 2004 een eerste personeelsplan opgesteld.
2.1.1

Inleiding

Op 30 november 2006 werd de inventaris gemaakt van het personeelbestand vermeld in het personeelsplan 2007. Op dat moment telde de FOD Financiën 31.721
personeelsleden, wat neerkwam op 28.234 voltijdse eenheden (VTE).
Ten opzichte van het jaar voordien is dat een vermindering met 218 eenheden, als
resultaat van de toepassing van een selectief vervangingsbeleid. Dat steunt op
zijn beurt zelf op de strategische doelstelling om de omvang van het personeelsbestand aan te passen aan de hervorming van de organisatie van de FOD.
Meerjarenperspectief van het operationeel plan
Het operationeel plan dat de voorzitter van het directiecomité in 2003 had voorgelegd, wilde op het vlak van de human resources twee doelstellingen bereiken
door het aantal personeelsleden te verminderen, op basis van de natuurlijke evolutie van de leeftijdspiramide. Ten eerste wilde het de organisatie beter aanpassen aan de moeilijkheid om nieuw personeel te vinden, rekening houdend met de
verwachte ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Ten tweede wilde het over begrotingsmarges beschikken om aanwervingen te kunnen doen in niveau A en B en
voor de informatisering.
Concreet deﬁnieerde het operationeel plan, althans voor de in Coperﬁn 1 beoogde
besturen, uitstroomvervangingspercentages van 60 % (voor de periode 2005 tot
2008) en daarna van 50 % (vanaf 2009). Het maakte ook een gedeeltelijke evaluatie van het personeelsbestand dat de FOD naar schatting nodig zou hebben na
de hervorming.
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Het aantal VTE dat op termijn nodig zou zijn voor de verschillende diensten, met
uitzondering van de Thesaurie en de ondersteunende diensten, werd in 2003
geraamd op 18.643.
Voorwerp van de controle
In een eerste fase werd de uitvoering van het personeelsplan geëvalueerd. Daarvoor werden de verwezenlijkingen met de ramingen vergeleken, met 2006 als
referentiejaar.
In een tweede fase werd onderzocht of de manier waarop het personeelsplan was
ontworpen, voldoende garanties bood dat het de personeelsbehoeften op een
pertinente wijze voorstelt. De audit heeft op dat vlak niet de ambitie een kwantitatieve evaluatie van het noodzakelijke personeelsbestand voor de FOD te geven,
maar wil de kwaliteit van de processen gehanteerd om het plan op te stellen,
onderzoeken in verhouding tot de toegekende begroting. Zo werden de wisselwerking tussen het personeelsplan en de jaarlijkse begrotingswet en de regels
voor de behoefteraming onderzocht.
2.1.2

Uitvoering van het personeelsplan 2006

Doelstellingen 2006
Voor het jaar 200617 werd het aantal personeelsleden dat waarschijnlijk zou uitstromen in het personeelsplan op 796 geschat, d.i. een vermindering van naar
schatting 708,4 voltijdse equivalenten, na toepassing van een coëfﬁciënt van 0,89,
die in het gehele openbaar ambt wordt gebruikt voor de omzetting van de fysieke
eenheden in VTE.
Tabel 5 laat zien op welke manier het plan 2006 de selectieve vervanging van de
uitstroom overweegt voor een progressieve herverdeling van de betrekkingen tussen de niveaus, met het oog op een betere vertegenwoordiging van de niveaus A
en B.
Tabel 5 – Selectieve vervanging van de uitstroom per niveau
Niveau van betrekking

% verwachte uitstroom

%verwachte aanwervingen

A
B
C
D

13 %
22 %
36 %
29 %

34 %
42 %
23 %
1%

Voor aanwerving werkte het personeelsplan met een sleutel van drie aanwervingen voor vijf vertrekkende personeelsleden. Die sleutel was door het operationeel
plan ingevoerd.
Het personeelsplan bepaalde eveneens dat bovenop de aanwervingen om de uitstromende personeelsleden te vervangen volgens de norm van selectieve vervanging, bijkomende (“uitzonderlijke”) aanwervingen zouden gebeuren ten belope van
162 VTE. Die moesten voorzien in “taken, functies, competenties of behoeften
die binnen de FOD Financiën onmisbaar of nieuw zijn”. Het plan vermeldde de

17

Meer bepaald voor de periode tussen 1 december 2005 en 30 november 2006.
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Thesaurie, de stafdienst ICT, en de diensten belast met de alimentatieschuldvorderingen (Entiteit Patrimoniumdocumentatie) en de ﬁscale ruling (entiteit Belasting
en Invordering) als voornaamste diensten die aldus selectief mochten aanwerven.
Verwezenlijkingen 2006
De volgende tabel vergelijkt per administratie het door het plan verwachte personeelsbestand met het effectieve, vastgesteld in het kader van de inventaris als
bijlage bij het plan 2007.
Tabel 6 – Vergelijking van het verwachte en het effectieve personeelsbestand
voor 2006
Administratie

Bestand op
30 november 2005

Bestand in het
personeelsplan
2006

Bestand op
30 november 2006

Thesaurie
Secretariaat-generaal
Douane en Accijnzen
AKRED
AOIF/AI/BBI/AFZ

592
3.908
4.592
5.152
17.674

590
3.968
4.539
5.163
17.468

578
4.054
4.519
5.153
17.396

− 12
86
− 20
− 10
− 72

Totaal

31.918

31.728

31.700

− 28

Verschil

Bron: personeelsplannen 2006 en 2007 (mandaten niet inbegrepen)

Door de verschuiving in de tijd die de vertraging in de goedkeuring van de plannen
bij de administraties veroorzaakt, is het moeilijk de uitvoeringsgraad van het plan
te beoordelen. De tabel toont echter dat de evolutie van het aantal personeelsleden de nagestreefde vermindering van het personeelsbestand in acht neemt,
althans globaal. Op het niveau van de administratieve entiteiten zijn de bevindingen echter uiteenlopender: het personeelsbestand voor de ﬁscale besturen ligt
lager dan de raming, terwijl dat van het secretariaat-generaal ze overschrijdt.
Meerjarenevolutie van het personeelsbestand van de FOD
De volgende tabellen illustreren de jaarlijkse evolutie van het personeelsbestand
(in natuurlijke personen) van het departement tussen 2003 en 2006 en maken het
mogelijk de impact te meten van de nieuwe oriëntaties die in 2003 werden goedgekeurd op de omvang van het personeelsbestand. De eerste tabel toont de evolutie van het gehele personeelsbestand, de twee volgende die per niveau, respectievelijk voor statutaire en contractuele betrekkingen.
Tabel 7 – Evolutie van het gehele personeelsbestand
Jaren
Geheel bestand
Statutairen
Contractuelen

2003

2004

2005

2006

Evolutie

31.958
26.935
5.023

32.044
26.627
5.417

31.939
26.529
5.410

31.721
26.215
5.506

− 0,74 %
− 2,68 %
+ 9,6 %

Bron: personeelsplannen 2004 tot 2007 (met inbegrip van de mandaten)
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Deze gegevens tonen aan dat het gehele personeelsbestand met minder dan
1 % is gedaald. Voor de statutaire en contractuele betrekkingen is de evolutie
echter verschillend: de statutaire betrekkingen verminderen met meer dan 2,5 %
(− 724 natuurlijke eenheden) terwijl de contractuele stijgen met nagenoeg 10 %.
Tabel 8 – Evolutie van het aantal statutaire betrekkingen per niveau
(met inbegrip van de mandaten)
Jaren
Totaal
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D

2003

2004

2005

2006

Evolutie

26.935
6.057
8.630
4.643
7.605

26.627
6.155
8.667
4.520
7.285

26.529
6.370
8.799
7.187
4.173

26.215
6.440
8.689
7.247
3.829

− 2,68 %
+ 6,1 %
+ 0,7 %
+ 56 %
− 49,7 %

Bron: personeelsplannen 2004 tot 2007

Uit deze tabel blijkt een stijging van het aantal betrekkingen van niveau A en in
mindere mate van niveau B. Die evolutie stemt overeen met de keuze voor een
aanwervingsbeleid waarbij voorkeur wordt gegeven aan personeel van niveau A,
met een diploma hoger onderwijs.
Voor het personeel van niveau C en D kan de asymmetrische evolutie uit 2004 en
2005 worden verklaard doordat personeelsleden van het vroegere niveau 3 in
niveau C werden opgenomen.
Tabel 9 – Evolutie van het aantal contractuele betrekkingen per niveau
Jaren

2003

2004

2005

2006

Evolutie

Totaal
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D

2628
153
311
1137
1027

2677
175
352
1133
1017

2786
174
362
1145
1105

2847
190
391
1157
1109

+ 8,3 %
+ 24 %
+ 25,7 %
+ 1,8 %
+8%

Bronnen: personeelsplannen 2004-2007 (contractuele personeelsleden die aan de organieke opdrachten van het departement deelnemen)

De gegevens uit de tabel slaan op het contractuele personeel, met uitsluiting van
het keuken- en onderhoudspersoneel en het personeel in dienst genomen met
een startbaanovereenkomst.
Deze gegevens wijzen niet enkel op een toename van het aantal contractuele
betrekkingen, maar tonen ook dat vooral in de hoogste kwaliﬁcatieniveaus personeel in dienst is genomen. Zo stijgt in de periode 2003-2006 het aantal contractuele personeelsleden van niveau A en B met meer dan 25 %, tegenover slechts 3 %
stijging voor de statutaire personeelsleden van de niveaus C en D.
Algemeen tonen deze tabellen dat het personeelsbestand van de FOD Financiën
sinds 2003 relatief stabiel blijft, maar kwalitatief wel verbetert door een versterking van de niveaus A en B.
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2.1.3

Evaluatie van het personeelsplan als beheersinstrument

Inwerkingtreding van de personeelsplannen
De goedkeuringsprocedure van de plannen omvat, naast het voorafgaand overleg
met de vakverenigingen, de goedkeuring van de toezichthoudende minister en die
van de minister van Begroting en van Ambtenarenzaken.
Die procedure verklaart waarom bepaalde personeelsplannen van de FOD Financiën laattijdig werden goedgekeurd, in de loop van het jaar of zelfs op het einde
van het jaar18. Daardoor konden deze plannen niet echt worden gebruikt als
instrumenten voor een beheer op jaarbasis van de human resources.
Het ontbreken van een personeelsplan verhindert in principe dat betrekkingen
vacant kunnen worden verklaard en statutaire aanwervingen of administratieve
bevorderingen kunnen gebeuren19.
De laattijdige goedkeuring van de personeelsplannen vormde echter geen echte
belemmering voor het aanwervingsbeleid van de FOD, aangezien de nieuwe
indienstnemingen konden worden verantwoord op grond van het plan dat het jaar
voordien was goedgekeurd. Door die methode wordt de realisatie van het plan
echter losgekoppeld van de uitvoering van de begroting, terwijl de verstrengeling
van die twee elementen één van de doelstellingen van de modernisering van het
humanresourcesbeheer was. Deze loskoppeling wordt bevestigd doordat de kredieten voor een bepaald jaar moeten dienen om de nog overblijvende realisaties
uit de voorgaande plannen uit te voeren.
Hoewel het departement de loonmassa effectief beheert overeenkomstig het
enveloppenprincipe, geeft het geen concrete invulling aan de ambitie om te komen
tot een effectieve planning op jaarbasis. Die impliceert dat de plannen in werking
kunnen treden op de eerste dag van het dienstjaar.
In juli 2007 hebben de ministers van Begroting en Ambtenarenzaken de eerste
hervormingen van het beheer van de personeelsplannen goedgekeurd. Het Rekenhof merkt daarbij op dat dit een stap in de richting van een snellere goedkeuring
van die plannen vormt20.
De voorzitter van het directiecomité geeft aan dat de FOD hoopt zich snel te kunnen inpassen in de nieuwe reglementering van de FOD Personeel en Organisatie
om met een meerjarenbenadering te werken.

Commentaar van
de administratie

Vervangingsnorm
Het personeelsplan 2006 bepaalt dat het aanwervingsbeleid voor de jaren 20052008 erin bestaat “drie nieuwe personeelsleden aan te werven (met hogere competenties en dus hogere loonkosten) wanneer er vijf personeelsleden vertrekken”.

18

Het personeelsplan 2005 werd op 21 november 2005 goedgekeurd (zie hierover speciﬁek het antwoord van de vice-eersteminister en minister van Financiën op parlementaire vraag nr. 1321 van
12 juni 2006 in de Kamer, QRVA 51 129 van 17 juli 2006, p. 25408 e.v.). Het plan 2007 werd op
22 mei 2007 door de minister van Begroting goedgekeurd.

19

Omzendbrief nr. 544 van de FOD Personeel & Organisatie heeft eraan herinnerd dat men vooraf over
een plan moet beschikken “om personeelsbewegingen te kunnen doorvoeren” en heeft gepreciseerd
dat zoiets “statutaire wervingen, contractuele indienstnemingen, bevorderingen en mobiliteit”
omvatte.

20

Zie hierover het koninklijk besluit van 9 juli 2007 betreffende de controle op de uitvoering van het
personeelsplan door de inspectie van Financiën en rondzendbrief nr. 574 van 9 juli 2007 “Informatie
inzake personeelsenveloppe en -plan”.
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Die vervangingsnorm bestaat uit een kwalitatief element (aanwerving van personeelsleden met hogere competenties) en een kwantitatief element (drie aanwervingen tegenover vijf pensioneringen).
Volgens de diensthoofden van de personeelsdiensten van de ﬁscale besturen,
primeert de naleving van de begrotingsenveloppe en moet enige ﬂexibiliteit aan
de dag worden gelegd bij het toepassen van de vervangingssleutel, rekening houdend met de marges die effectief vrijkomen door de pensioneringen.
Behoefteanalyse
Het Rekenhof beveelt aan dat de vervangingscoëfﬁciënten die het aanwervingsbeleid ondersteunen, worden toegepast in overeenstemming met een behoefteanalyse en investeringen in informatica om personeel te besparen of te vervangen.
Vertraging bij die informaticaprojecten kan het welslagen van het managementplan hinderen.
De afbouwstrategie voor het aantal arbeidsplaatsen uit de opeenvolgende personeelsplannen heeft totnogtoe geen signiﬁcante impact gehad op het beheer van
de human resources wegens het beperkte aantal natuurlijke afvloeiingen. Toch
houdt de nakende stijging van het aantal pensioneringen, in combinatie met de
vervanging, vanaf 2009, van één op twee statutaire personeelsleden (in plaats
van drie op vijf tussen 2005 en 2008), een risico in voor het beheer van de human
resources als er niet snel werk wordt gemaakt van een monitoring van de evolutie
van de personeelsnoden, bovenop het beheer van de loonmassa.
Het onderzoek van de leeftijdspiramide van het personeel van het departement
toont aan dat in vergelijking met 2006, een progressief groter aantal mensen met
pensioen zullen gaan vanaf 2009, het moment waarop een vervangingspercentage van 50 % zal worden toegepast. Het ICT-Ondersteuningsplan 2006 van de
FOD Financiën verwacht vanaf 2007 jaarlijks zo’n 1200 pensioneringen. Volgens
diezelfde bron zou dat aantal in 2012 een plafond van 1600 bereiken21, waarna
het enkele jaren constant zou blijven.
De gemiddelde leeftijd van het personeel van de FOD Financiën is amper 47 jaar
en toch dreigt de goede werking van bepaalde kleine plaatselijke diensten op
korte termijn in het gedrang te komen door de vergrijzing van hun personeel. De
statistieken voor de AOIF tonen aan dat de gemiddelde leeftijd van het personeel
in sommige gewestelijke directies al boven de 50 ligt. Anderzijds ligt de gemiddelde leeftijd van de personeelsleden van niveau A en B niet opmerkelijk lager
dan die van de andere niveaus. De gemiddelde leeftijd van het personeel van
niveau A in de buitendiensten ligt vaak lager dan die van het hele personeelsbestand, maar heel wat buitendiensten van de AOIF hebben personeelsleden van
niveau B in dienst die ouder zijn dan gemiddeld.
In 2006 hebben de hoge personeelsverantwoordelijken van de AOIF en van de AI
een raming gemaakt van de noden van hun diensten. Binnen de Administratie der
Douane werd er bovendien op het niveau van de gewestelijke directies geprobeerd om de spreiding van het personeel over de plaatselijke kantoren te objectiveren, uitgaande van een informele actualisatie van die verdeling op basis van
de oude organieke formaties.

21

ICT-Ondersteuningsplan 2006, p. 121-122.
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Het Rekenhof is van oordeel dat de personeelsbehoeften zouden moeten worden
geëvalueerd op het niveau van de FOD, volgens een vooraf vastgestelde en uniforme methode. Ook moeten de mogelijkheden beter worden benut die in dit
domein geboden worden door rondreizende personeelsleden met een controlefunctie van de algemene Inspectie, die samen met de ambtenaren van de cellen
AIC (Assistentie en interne controle) van de sectoren BTW en Directe belastingen en de regionale directeurs die lid zijn van de Inspectie, worden uitgeoefend.
In punt 1.6. van het personeelsplan 2007 wordt trouwens overwogen een bijkomend
actieplan goed te keuren om de opties uit het oorspronkelijke plan af te stemmen op
de ontwikkeling van de politieke of organisatorische context.
Wat het opstellen van boordtabellen en het beheer van competenties betreft,
wijst de voorzitter van het directiecomité erop dat het departement op het punt
staat nieuwe processen in te voeren waarmee met precisie de functionele behoeften van de gehele FOD Financiën kunnen worden bepaald.

Commentaar van
de administratie

Overeenstemming tussen het personeelsplan en de algemene uitgavenbegroting
Ideaal gesproken zou het uitgavenbudget elk jaar duidelijk de opties uit het operationeel plan moeten weergeven.
Bepaalde praktijken die in de voorgaande punten zijn beschreven, vormen echter
een eerste struikelblok voor die budgettaire transparantie. Zo wordt een deel van
het personeelsbestand niet opgenomen in het plan en worden uitgaven die het
jaar voordien gepland waren, aangerekend op de kredieten van het lopende jaar.
Ook andere factoren beïnvloeden de leesbaarheid van de uitgavenposten in negatieve zin.
De transparantie van de begrotingscijfers wordt enerzijds verstoord doordat
bepaalde uitgaven worden geboekt ten laste van interdepartementale provisionele kredieten, die worden gebruikt wanneer de kredieten van de sectie ontoereikend blijken te zijn. Anderzijds wordt dezelfde transparantie vertroebeld door een
steeds terugkomende bepaling die al jarenlang voorkomt in de wetten houdende
de algemene uitgavenbegroting22 en die toelaat onderlinge herverdelingen uit te
voeren tussen basisallocaties voor personeelskosten binnen eenzelfde sectie van
de begroting, zonder het programma te speciﬁceren.
Die situatie is te verhelpen zonder afbreuk te doen aan de keuze voor een beheer
per enveloppe. Dat kan met name door de huidige regeling aan te vullen door
jaarlijks, als bijlage bij de begroting, een document voor te stellen waarin voor het
voorbije jaar de doelstellingen van het plan op het vlak van humanresourcesbeheer worden afgewogen tegen de verwezenlijkingen.
Die toetsing van doelstellingen en verwezenlijkingen zou zich kunnen enten op de
verplichting voor sommige bedrijven om informatie over het humanresourcesbeheer voor te leggen in de vorm van een “sociale balans”, conform hoofdstuk IX
van de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het
meerjarenplan voor werkgelegenheid.
De ruime omschrijving die de wet aan het begrip ‘personeelsbestand’ geeft,
garandeert transparante en exhaustieve gegevens. De deﬁnitie omvat namelijk
alle arbeidskrachten die werkzaam zijn in het kader van outsourcingpraktijken
(interims, terbeschikkingstellingen, etc.) en die in de sociale balans zijn ondergebracht in een rubriek ad hoc.
22

Die bepaling is terug te vinden onder artikel 1-01-3, § 2, van de wet van 28 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007.
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2.2

Selectie van statutaire personeelsleden

Er zijn geen bijzondere opmerkingen over het aanwervingsproces dat de FOD
Personeel en Organisatie (P&O), conform de regelgeving, heeft uitgestippeld op
basis van een theoretisch schema.
Tabel 10 – Evolutie van het totale personeelsbestand
Jaar
Totaal personeelsbestand
Statutaire personeelsleden
Contractuele personeelsleden
% statutaire personeelsleden

2003

2004

2005

2006

31.958
26.935
5.023
84,28

32.044
26.627
5.417
83,09

31.939
26.529
5.410
83,06

31.721
26.215
5.506
82,64

Bron: personeelsplannen 2004 tot 2007

De evolutie van het totale personeelsbestand van de FOD Financiën vertoont een
daling van het aandeel statutaire personeelsleden. De FOD Financiën telt echter
minder contractuele personeelsleden dan het gemiddelde in het federaal openbaar ambt, dat 26 % bedraagt volgens de berekeningen van de FOD P&O.
De entiteit Belastingen en Invordering telt bovendien meer dan 90 % statutaire
personeelsleden. Het wezenlijke deel van de ambten van het departement die als
bijzonder delicaat kunnen worden beschouwd gezien hun nauwe band met de
inning van belastingen, wordt dus beschermd door de onafhankelijkheidsgaranties
van het statuut.
Dat er de laatste jaren meer contractuelen werden ingeschakeld, heeft ermee te
maken dat de aanwervingsproeven die Selor speciﬁek voor statutaire medewerkers bij de FOD Financiën organiseert, onvoldoende kandidaten opleveren.

2.3

Selectie van contractuele personeelsleden

De FOD Financiën heeft zowat 5.500 contractuele personeelsleden in dienst,
waarvan de helft onderhouds- en keukenpersoneel.
De onderstaande graﬁek geeft weer hoe de 2847 contractuelen die organieke
opdrachten uitvoeren voor het departement, verspreid zijn over de verschillende
niveaus (met uitzondering dus van de startbaners en het onderhouds- en keukenpersoneel).

Administratieve en geldelijke situatie van het personeel bij de FOD Financiën – Rekenhof, juli 2008

27

Aantal contractuelen per niveau van tewerkstelling (totaal = 2847 eenheden)
190 eenheden
6,7%
391 eenheden

1.109 eenheden

13,7%

39,0%

1.157 eenheden
40,6%
A

B

C

D

Bron: personeelsplan 2007

De grootste werkgever binnen de FOD Financiën is het duo AOIF-AI binnen de
entiteit Belastingen en Invorderingen. Zij hebben ook het grootste aantal contractuelen in dienst (1372 personen). Toch bedraagt het percentage contractuelen bij
hen slechts ongeveer 8 %, terwijl het 14 à 15 % bedraagt bij de entiteiten Patrimoniumdocumentatie en de Administratie van de Thesaurie.
Het Rekenhof heeft diverse aspecten onderzocht van het beheer van contractuele
personeelsleden.
2.3.1

Uitsluiting van contractueel personeel bij selectieve vervangingen

Het beleid van de FOD Financiën, waarbij personen die de instelling verlaten slechts
selectief worden vervangen om het totale personeelsbestand af te bouwen, is niet
van toepassing op contractuele personeelsleden. In dat opzicht bepaalt het personeelsplan 2006 dat het aantal contractuele personeelsleden waarin de personeelsplannen 2004 en 2005 voorzien, constant blijft. Het preciseert ook dat zoiets de
vervanging impliceert van personen die vertrekken.
De hierna volgende leeftijdspiramide van het contractuele personeel kan verklaren
waarom die groep niet is opgenomen in de programmering op korte termijn van de
pensioneringen vanaf 60 jaar. Als het behouden blijft, kan het beleid om die personeelsleden buiten de afbouw van het personeelsbestand te houden, uiteindelijk
echter de voorrang van statutaire aanwervingen in het gedrang brengen.
Overeenkomstig het beleid van selectieve vervanging, zou de FOD moeten overwegen of het noodzakelijk is om contractuele personeelsleden bij hun vertrek
(vrijwillig of op het einde van de arbeidsovereenkomst) te vervangen door andere
contractuele medewerkers.
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Tabel 11 – Verdeling van het contractueel personeel in leeftijdsklassen
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Bron: P-Data, situatie op 1 januari 2007

De FOD Financiën beargumenteert de uitsluiting van contractuele personeelsleden bij selectieve vervangingen met de volgende twee overwegingen: het merendeel van zijn contractuelen wordt in dienst genomen om iemand anders te vervangen en de correlatie tussen het aantal afwezigheden en het aantal vervangingen
wordt regelmatig gecontroleerd binnen de centrale administratie.
Het Rekenhof onderstreept niettemin dat die correlatie automatisch zou moeten
leiden tot een daling van het aantal contractuele indienstnemingen wegens de
afbouw van het totale statutaire personeelsbestand. Als de FOD Financiën er
bovendien daadwerkelijk in slaagt om een niet-samendrukbaar aantal afwezigheden te identiﬁceren, valt een statutaire aanwerving ter compensatie te overwegen. Tot slot is de sterke concentratie van contractuelen in de niveaus C en D
(zelfs als het onderhouds- en keukenpersoneel buiten beschouwing wordt gelaten) een argument om contractuelen niet langer uit te sluiten van het beleid voor
selectieve vervangingen.
2.3.2

Naleving van de bemiddeling door Selor

Sinds de lancering van de Copernicus- en Coperﬁnhervormingen is de reglementering over de voorwaarden voor contractuele aanwerving in de overheidssector
gewijzigd.
In 2002 werd beslist dat het autonome beheer van de administraties primeerde
op de selectie door Selor, een instelling die onafhankelijk van de werkgever opereerde. Voor het aanwerven van contractueel personeel23 werd de rol van Selor
aldus beperkt tot het beheer van een database met kandidaten die de ministeriële
departementen konden raadplegen alvorens op eigen verantwoordelijkheid selectieproeven te organiseren. Hetzelfde koninklijk besluit bood de FOD’s overigens
de mogelijkheid om zich rechtstreeks tot de arbeidsmarkt te richten, mochten ze
geen genoegen nemen met het aanbod van Selor.

23

Koninklijk besluit van 13 maart 2002 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming
bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten.
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Een koninklijk besluit van 25 april 2005 heeft die reglementering echter opgeheven door expliciet te verwijzen naar de doelstelling die een doorgedreven objectivering van de selectieprocedures voor contractuele medewerkers beoogt.
Een onderzoek van een steekproef van dossiers heeft geen situaties aan het licht
gebracht waarbij het departement de reglementering met voeten zou hebben
getreden.
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Hoofdstuk 3
Dienstaanwijzing van het personeel

Een historisch gegroeid kenmerk van het hoofdbestuur is dat het nagenoeg uitsluitend personeel in dienst heeft dat voordien in de buitendiensten werkte. Voor een
dienstaanwijzing bij het hoofdbestuur moeten bijzondere bepalingen van het statuut worden toegepast die bijkomende kosten teweeg kunnen brengen. Er wordt
hoofdzakelijk commentaar geformuleerd op die kosten en op het feit dat de gewestelijke directeurs onvoldoende worden betrokken bij het beheer van de personeelsstromen.

3.1

Toewijzing van het personeel aan de buitendiensten

Voor de FOD Financiën als sterk gedecentraliseerde dienst is het voor zijn humanresourcesbeheer van essentieel belang hoe hij zijn personeel toewijst aan de verschillende geograﬁsche entiteiten.
Interne studies die de laatste jaren binnen de sector Taxatie (directe belastingen
en btw) en Invordering van de directe belastingen werden uitgevoerd, hebben
aangetoond dat binnen de gedecentraliseerde directies van het departement
zones zijn met te veel personeel en andere zones met te weinig. Die onderzoeken
vergeleken echter enkel het werkelijke personeelsbestand met het door de gewestelijke directie gevraagde personeel, zonder dat een eenvormige norm werd
gehanteerd op basis van de werkbelasting van de diensten.
Bij de Administratie der Douane moet de toewijzing van de human resources nog
worden geanalyseerd.
Het Rekenhof is van oordeel dat prioriteit zou moeten worden verleend aan een
aangepaste toewijzing van de human resources aan de verschillende besturen van
de FOD Financiën. Deze toewijzing zou moeten steunen op objectieve criteria in
samenhang met de behoeften van de dienst.

3.2

Stelsel van geldelijke assimilatie toegepast op het personeel
van het hoofdbestuur

Overeenkomstig artikel 21 van het koninklijk besluit van 29 oktober 197124 wordt
het administratief personeel van de hoofdbesturen van de FOD Financiën gerekruteerd uit de personeelsleden van de buitendiensten. Op 31 mei 2007 waren er
3.323 personeelsleden.
Deze reglementering, die door de Coperﬁn-hervorming niet is gewijzigd, leidt tot
kosten. Die vinden hun oorsprong in de toepassing van het stelsel van de geldelijke assimilatie dat bij koninklijk besluit van 30 oktober 1937 bij het ministerie
van Financiën werd ingevoerd en dat momenteel wordt georganiseerd door het
bovenvermelde koninklijk besluit van 29 oktober 1971 en het koninklijk besluit
van 3 maart 200525.

24

KB tot vaststelling van het organiek reglement van het Ministerie van Financiën, en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het statuut van het rijkspersoneel.

25

KB van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het ministerie van Financiën.
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Het stelsel van de geldelijke assimilatie bestaat uit twee aspecten.
Ten eerste ontvangt het personeel dat bij het hoofdbestuur werd gedetacheerd
krachtens artikel 32 van het koninklijk besluit van 2005 een weddesupplement
waarvan het niet-geïndexeerd jaarlijks bedrag wordt vastgesteld tussen 445,9 en
1783,51 euro, volgens graad.
Volgens dat artikel compenseert dat weddecomplement de “bijkomstige bezoldigingen die niet als dekking van werkelijke kosten bedoeld zijn” die het personeelslid had kunnen genieten als hij aan een buitendienst verbonden was gebleven en die hij door zijn detachering verliest.
Ten tweede behouden de personeelsleden die in de centrale diensten zijn benoemd
(zoals hun vroegere collega’s van de buitendiensten) het recht om deel te nemen
aan (vergelijkende) examens voor een eventuele dienstaanwijzing bij die buitendiensten. Dat recht om te solliciteren naar een bevorderingsambt wordt vervolledigd met de mogelijkheid om toch die bevordering te genieten, zelfs als ze niet
zouden worden aangewezen in de buitendienst waar een betrekking open staat.
Het is immers volgens de inleiding van het koninklijk besluit van 30 oktober 1937
de bedoeling “aan de betrokken beambten een geldelijke toestand te verzekeren
in verhouding met degene die ze zouden verkregen hebben indien ze van de
buitendiensten deel hadden blijven uitmaken”. Door die regel kan het openstellen van één post tot verschillende gelijktijdige bevorderingen leiden, waarbij één
geslaagde effectief de betrekking opneemt en de overigen hun dienstaanwijzing
binnen het hoofdbestuur blijven behouden. Deze regel wordt echter niet automatisch toegepast; de voorzitter van het directiecomité beslist hierover op voorstel
van de titularis van een staf- of managementfunctie die hiërarchisch het dichtst
bij het personeelslid staat.
Deze assimilatieregeling is op bepaalde punten verouderd.
De toekenning van een automatisch weddecomplement bij een dienstaanwijzing
in de hoofdbesturen hangt af van de keuze van het departement om voor het
hoofdbestuur speciﬁeke loopbaanregels te organiseren. Het Rekenhof is echter
van oordeel dat de toekenning van die complementen op reglementair vlak duidelijker zou moeten worden verantwoord.
Artikel 32 van het koninklijk besluit van 2005 maakt gewag van de noodzaak om
het verlies “van sommige bijkomstige bezoldigingen die niet als dekking van werkelijke kosten bedoeld zijn” te compenseren. Uit het onderzoek van de individuele
geldelijke toestand van de personeelsleden die zijn aangewezen in de buitendiensten blijkt dat de bijkomstige bezoldigingen die typisch zijn voor de buitendiensten
meestal overeenstemmen met de bezoldiging van overuren of de toepassing van
de regeling van de verblijfs-, reis- of omreiskosten.
De toekenning van die weddecomplementen lijkt dus voor het ogenblik te worden
gerechtvaardigd door de bekommernis om het niet presteren van overuren of de
dienstaanwijzing in Brussel te compenseren, die nochtans voor de meeste personeelsleden van de federale administratie de norm is. Die verantwoording wijkt
dan ook af van de reglementering inzake toelagen. Die koppelt de toekenning van
ﬁnanciële compensaties aan het bestaan van “werkelijke kosten die niet als normaal en eigen aan de functie kunnen worden beschouwd”26.

26

Koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen, toelagen en premies van alle aard toegekend aan het personeel van de federale overheidsdiensten,
artikel 1.
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Het tweede aspect van die regeling biedt bovendien de personeelsleden van het
hoofdbestuur de mogelijkheid ﬁnancieel een promotie te genieten zelfs zonder te
worden aangewezen in de dienst waarin de betrekking is opengesteld. Die mogelijkheid leidt tot een vermenigvuldiging van de kosten verbonden aan een bevordering, zonder functionele verantwoording.
Hoewel die regel niet systematisch wordt toegepast, vormt de zeer ruime toepassing ervan in het verleden een beletsel om een beslissing tot weigering te motiveren. Het vooruitzicht in het licht van de Coperﬁn-hervorming dat diensten in
Brussel zullen worden gehergroepeerd, kan bovendien in de toekomst aanleiding
geven tot een aanzwellende stroom van assimilatieaanvragen doordat de dienstaanwijzingen binnen het hoofdbestuur toenemen.
Dit aspect van het geldelijke assimilatiestelsel kan bovendien de programmering
van de behoeften binnen het hoofdbestuur vertekenen, aangezien het aan zijn
personeelsleden hogere graden en wedden toekent die niet zijn bepaald op basis
van de uitgeoefende functies bij het hoofdbestuur, maar op basis van de loopbaanoffertes in de buitendiensten.
Het Rekenhof is daarom van oordeel dat dit mechanisme moet worden onderzocht om ervoor te zorgen dat het verenigbaar is met een strikte omkadering van
de evolutie van de personeelsuitgaven en met de doelstellingen van de Coperﬁnhervorming.
Indien de toekenning van ﬁnanciële voordelen noodzakelijk wordt geacht om de
betrekkingen in de centrale diensten aantrekkelijk te maken, is het Rekenhof van
oordeel dat die voordelen zouden moeten worden geïntegreerd in het loon dat
aan die betrekkingen verbonden is.
Het merkt tot besluit op dat het mechanisme van dienstaanwijzing van het personeel bij de centrale diensten transparanter is geworden sinds de invoering van
procedures voor de oproep tot kandidaten op initiatief van het huidige management. Dat is een best practice in de richting van de invoering van een systeem
van beroepsmobiliteit. Ter vervollediging daarvan zouden de functies in kaart
gebracht moeten worden die noodzakelijk zijn om de centrale diensten van de
FOD Financiën goed te laten functioneren.
Commentaar van
de administratie

De voorzitter van het directiecomité preciseert dat de FOD rekent op het in kaart
brengen van de functies binnen het departement om globaal het probleem van de
assimilatie en de toestand van het centrale personeel te regelen en de toeslagen
en vergoedingen te herzien.

Administratieve en geldelijke situatie van het personeel bij de FOD Financiën – Rekenhof, juli 2008

33

Hoofdstuk 4
Aanbevelingen

4.1
1

Betalingsproces

Binnen de CDVU de vereffening van alle wedden, toelagen en
vergoedingen centraliseren

De overname door de CDVU van de betaling van alle wedden, toelagen en vergoedingen, die begonnen is in december 2006, moet worden voortgezet en voltooid.
2

De positie van de CDVU in het organigram van de federale administratie
herzien

De conclusies van deze audit bevestigen dat de aanbevelingen die het Rekenhof
in 2001 aan het parlement had gericht over de mogelijkheden die de CDVU op
het vlak van de interne controle bood, relevant waren. Er zou moeten worden
overwogen dit departement, dat nu binnen de Administratie van de Thesaurie van
de FOD Financiën is ondergebracht, onder te brengen in één transversale structuur waarin alle actoren van het federaal openbaar ambt zijn ondergebracht27.
3

De controle van de betalingen verbeteren

Er worden verschillende aanbevelingen geformuleerd.
•

Het huidige mechanisme voor de betaling van de wedden, dat is gebaseerd
op een ruime automatisering van de gegevensverwerking, moet worden aangevuld door meer en geformaliseerde interne veriﬁcaties, waarop de externe
controleur zich zou kunnen baseren.

•

Uit het internecontrolesysteem blijkt dat er een onvoldoende scheiding is tussen de functie van gegevensverwerking en -registratie en die van veriﬁcatie.

•

Om de door de administratie vastgestelde rechten te kunnen vergelijken met
de documenten waarop die rechten zijn gebaseerd, moeten alle stukken over
de loopbaan van een personeelslid worden gegroepeerd in één individueel
dossier.

•

De procedure voor de toekenning van sommige personeelsuitgaven is onvoldoende beveiligd. Zo is de vaststelling van sommige elementen van het
variabel gedeelte van de wedde, en meer in het bijzonder de vaststelling
van het recht op de vergoeding van overuren, gedelegeerd aan de buitendiensten zonder waarborg op voldoende interne controle.

•

De cel Interne Audit zou een sterkere controle op de betaling van de wedden
en toelagen mogelijk kunnen maken binnen de limieten van haar personeelsbestand. De controle van dat aspect van het beheer van de FOD maakte tot
nu toe geen deel uit van de regelmatige activiteiten van deze cel.

27

Rekenhof, Centrale Dienst der Vaste Uitgaven: afdeling Wedden, Verslag aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, maart 2001, 52p. (ter beschikking op www.rekenhof.be).
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•

Toen de personeelsleden hun gewestelijke directie hebben verlaten en werden aangewezen in de gewestelijke centra van de AOIF, bleven ze voor het
beheer van hun administratieve en geldelijke loopbaan afhangen van hun
gewestelijke directie van oorsprong. Die toestand is een gevolg van de
niet-voltooide hervorming begonnen in de jaren 1990. Deze anomalie moet
worden weggewerkt, omdat ze nadelig kan zijn, inzonderheid wegens de
bevoegdheden waarover de gewestelijke directies beschikken bij de vaststelling van de rechten op een weddecomplement.

4.2

Toepassing van de statutaire regels

1

Het stelsel van de diverse toelagen en vergoedingen vereenvoudigen

De administratieve en geldelijke regeling van de weddecomplementen, toelagen,
vergoedingen en allerhande premies moet opnieuw worden bekeken met twee
doelstellingen voor ogen: administratieve vereenvoudiging van de stelsels en efﬁciëntie van de ﬁnanciële investeringen in het kader van dit variabel gedeelte van
de wedde.
2

De regeling van de hogere functies beter naleven

De reglementering die het gebruik van de regeling van de hogere functies beperkt
en een formele motivering in geval van verlenging van die regeling oplegt, moet
beter worden nageleefd om ervoor te zorgen dat dat instrument enkel wordt
gebruikt wanneer het echt nodig is.
Deze aanbeveling houdt verband met twee belangrijke doelstellingen van humanresourcesbeheer, die via de huidige werkwijze van de FOD Financiën niet kunnen
worden gehaald. De eerste doelstelling is nagaan voor welke functies een bevorderingsprocedure nodig is. De tweede doelstelling is ervoor te zorgen dat de
personen die zijn aangewezen om functies uit te oefenen waaraan bijzondere verantwoordelijkheden gekoppeld zijn, over de door het statuut vereiste bekwaamheidsbewijzen beschikken.
3

De overuren beter in de hand houden

De regels waardoor het recht op bezoldiging van overuren kan worden geopend,
moeten worden gepreciseerd, om elke dubbelzinnigheid met de toepassing van
het stelsel van het glijdende uurrooster te vermijden dat gebaseerd is op het
principe dat de meer gepresteerde uren worden gerecupereerd.
De registratieprocedure voor overuren, gebaseerd op een verklaring van het personeelslid die wordt gevalideerd door zijn rechtstreekse hiërarchische meerdere,
zou worden verbeterd als de controle door de personeelsdiensten van de gewestelijke directies en door het hoofdbestuur verder werd ontwikkeld.
Deze toestand brengt het Rekenhof tot de aanbeveling na te gaan of de overurenregeling in feite in bepaalde gevallen geen alternatief is voor nieuwe betrekkingen. Als het presteren van overuren op grote schaal in bepaalde diensten (in
het bijzonder bij de Administratie der Douane) de weerslag is van niet-bevredigde
structurele personeelsbehoeften, zouden nieuwe aanwervingen goedkoper kunnen uitvallen voor de Schatkist en beter in overeenstemming kunnen blijken met
het regeringsbeleid (in het bijzonder met de wet van 10 april 1995 betreffende de
herverdeling van de arbeid in de openbare sector en met het generatiepact).
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4

De administratieve standplaatsen herzien om de vergoedingen van kosten
voor dienstverplaatsingen te verminderen

De FOD Financiën gebruikt de vergoedingen voor dienstverplaatsingen soms om
de interne mobiliteit te stimuleren.
Het Rekenhof beveelt daarbij aan:
•

te vermijden dat een personeelslid een administratieve standplaats behoudt
die niet meer overeenstemt met zijn werkelijke geograﬁsche dienstaanwijzing;

•

de reis- en verblijfskosten te beperken tot de werkelijke gevallen van occasionele dienstverplaatsingen.

4.3

Aanwervingsproces

1

Het personeelsplan als beheersinstrument verbeteren

De personeelsplannen werden vaak laat goedgekeurd. Daardoor konden ze
slechts beperkt worden gebruikt als instrumenten om de human resources op
jaarbasis te beheren. Deze vertragingen kunnen vooral worden toegeschreven
aan de goedkeuringsprocedure van de plannen in het federaal openbaar ambt.
Er moet worden overwogen de reglementering aan te passen om de goedkeuringsprocedure van de personeelsplannen te stroomlijnen.
2

Het personeelsplan beter koppelen aan de begroting

De begrotingsstructuur verwijst naar een organisatie van het departement die
nog niet bestaat, terwijl het personeelsplan voor de verdeling van het personeel
zowel verwijst naar de structuur van het vroegere ministerie die nog steeds van
toepassing is, als naar de nog virtuele structuur van de nieuwe FOD.
Om de begrotingsgegevens meer transparant te maken, zou de huidige schikking
moeten worden vervolledigd met een bijlage bij de begroting, die voor het afgelopen jaar de doelstellingen van het plan op het vlak van humanresourcesbeheer
vergelijkt met de verwezenlijkingen.
In dat document zou ook moeten worden aangegeven hoeveel personeel wordt
ingeschakeld in het kader van het outsourcingbeleid.
3

Een beleid van selectieve vervanging toepassen op het contractueel personeel

Volgens de regelgeving moeten rijksambtenaren statutair in dienst worden genomen. Enkel in de gevallen die het statuut limitatief opsomt, kan een beroep worden gedaan op contractuele personeelsleden.
De FOD Financiën zou in de toekomst ook moeten onderzoeken of het beleid van
selectieve vervanging niet ook zou moeten toegepast op de contractuele personeelsleden.
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4.4
1

Dienstaanwijzingsproces

De personeelsbehoeften evalueren en het personeel geograﬁsch optimaal
verdelen

Het Rekenhof beveelt aan de evaluatie van personeelsbehoeften op FOD-niveau
te organiseren en, in het bijzonder voor de buitendiensten, volgens een vooraf
vastgelegde eenvormige methodologie. Zo kan regelmatig worden nagegaan of
door de voortschrijdende hervorming van het departement de personeelsbesparing overeenstemt met het aanvankelijke geplande aantal en tijdschema.
2

Het personeelsstatuut van het hoofdbestuur opnieuw onderzoeken

Het Rekenhof is van oordeel dat sommige kosten die met het huidige beheer van
de regeling van interne mobiliteit samenhangen, zouden kunnen worden vermeden. Men zou daartoe de kosten van de interne mobiliteit moeten analyseren en
een reglementair kader moeten uitwerken voor de “beroepsmobiliteit” zoals het
huidige management die deﬁnieert, in tegenstelling tot de “mobiliteit van de persoon”, die door het statuut wordt geregeld. Er moet een evenwicht worden gevonden tussen het principe van de vergoeding van de werkelijke kosten die niet als
normaal en eigen aan de functie kunnen worden beschouwd, en het feit dat de
administratie haar gezag aanwendt om de dienstaanwijzing van het personeel te
beheren op basis van de evolutie van de behoeften van de organisatie.
Het Rekenhof is alleszins van oordeel dat de instandhouding van de regeling van
de geldelijke gelijkstelling voor de personeelsleden die bij de centrale diensten in
Brussel zijn gedetacheerd, opnieuw zou moeten worden onderzocht in het licht
van het in de hand houden van de uitgaven en van het principe van goede organisatie.
Het is van oordeel dat het eerste deel van die regeling, dat aan het personeel van
het hoofdbestuur een weddecomplement toekent om het verlies van bijkomende
vergoedingen te compenseren, wordt verantwoord op een manier die weinig conform het statuut is, dat de toelagen koppelt aan werkelijke kosten.
Het tweede aspect van de regeling, dat personeelsleden van het hoofdbestuur de
mogelijkheid biedt op ﬁnancieel vlak bevorderd te worden zonder te worden aangewezen in de dienst waar de betrekking geopend wordt, leidt tot een vermenigvuldiging van de kosten van bevorderingen. Deze werkwijze kan de programmering van de behoeften en de hiërarchische structuur binnen het hoofdbestuur
vertekenen.
De functionele verantwoording van die regeling zou ook opnieuw moeten worden
onderzocht, aangezien ze op nagenoeg alle personeelsleden van het hoofdbestuur
van de FOD Financiën wordt toegepast en aangezien voor de meeste personeelsleden van de federale administratie geldt dat ze in Brussel werken.
Als die geldelijke voordelen als noodzakelijk en recurrent worden beschouwd, en
toepasselijk op alle personeel van sommige categorieën, zou het in overeenstemming met de principes van het statuut zijn om ze in de vorm van een weddeschaalherwaardering toe te kennen.
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Hoofdstuk 5
Antwoord van de administratie en van de minister

Het voorontwerp van verslag met de voorlopige resultaten van het onderzoek
werd op 6 februari 2008 naar de waarnemend voorzitter van het directiecomité
van de FOD Financiën gestuurd om zijn oordeel over de voorlopige conclusies en
aanbevelingen te krijgen.
Bij brief van 4 maart 2008 heeft de voorzitter van het directiecomité geantwoord
dat het verslag “pertinent de lacunes aantoont die, zonder op dit ogenblik dramatisch te zijn, zich stilaan hebben gevormd in het humanresourcesbeheer binnen
het departement Financiën en die in het bijzonder de hervormingen rechtvaardigen
die binnen de FOD aan de gang zijn en de noodzaak om die nog te versnellen”.
Het antwoord bevat daarnaast ook de volgende elementen:
•

Wat het opstellen van boordtabellen en het beheer van competenties
betreft, staat het departement op het punt nieuwe processen in te voeren
waarmee met precisie de functionele behoeften van de gehele FOD Financiën kunnen worden bepaald. Aldus kan het probleem van de toewijzing van
het personeel, van de hogere functies en de controle op de toeslagen en
vergoedingen worden verholpen.

•

Aan de aanbeveling van één dossier voor elke ambtenaar zou moeten worden
tegemoetgekomen in het kader van de invoering van het interdepartementale
e-HR, die momenteel aan de gang is.

•

Wat het opstellen van personeelsplannen betreft, hoopt de FOD zich snel
te kunnen inpassen in de nieuwe reglementering van de FOD Personeel en
Organisatie om met een meerjarenbenadering te werken.

•

Wat tot slot de assimilatie en de toestand van het centrale personeel
betreft, rekent de FOD op het in kaart brengen van de functies binnen het
departement om die twee problemen globaal te kunnen regelen en de toeslagen en vergoedingen, met inbegrip van de overuren, te herzien.

Bij brief van 29 mei 2008 heeft de minister van Financiën op het ontwerpverslag
geantwoord dat hij kennis heeft genomen van de aanbevelingen van het Rekenhof
en dat hij zich ertoe verbindt er op een positieve manier aan tegemoet te komen in
het kader van de moderniseringswerkzaamheden die de voorzitter van het directiecomité in zijn antwoord van 4 maart 2008 had vermeld.
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Bijlage
Brief van de minister

(vertaling)

Brussel, 29 mei 2008

Rekenhof
De heer F. Vanstapel
Eerste voorzitter
Regentschapsstraat 2
1000 BRUSSEL

Datum: 29 mei 2008
Uw brief van: 23 april 2008
Uw kenmerk: A6-3.162.591.L5
Ons kenmerk: P/CDC/0508
Mijnheer de eerste voorzitter,
Ik heb uw ontwerpverslag over de administratieve en geldelijke toestand van het
personeel van de FOD Financiën en de uitwerking van het personeelsplan goed
ontvangen.
Ik heb kennis genomen van de aanbevelingen van het Rekenhof. Het nodige zal
worden gedaan om er op een positieve manier aan tegemoet te komen, door de
moderniseringswerkzaamheden voort te zetten die de heer Arnoldi, waarnemend
voorzitter van het directiecomité, in zijn antwoord van 4 maart 2008 had vermeld
en die betrekking hebben op de verbetering van het betalingsproces, de toepassing van de regels uit het statuut, de indienstneming en affectatie van het personeel.
Hoogachtend,

(w.g.)

Didier Reynders

Administratieve en geldelijke situatie van het personeel bij de FOD Financiën – Rekenhof, juli 2008

39

REKENHOF

Federale Overheidsdienst
Financiën
Administratieve en geldelijke toestand van
het personeel en uitvoering van het personeelsplan
Verslag van het Rekenhof aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers

Brussel, juli 2008

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.
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