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Diplomatieke en consulaire
posten
Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd van het financieel beheer van de middelen waarover de ca. 140 Belgische diplomatieke en consulaire posten beschikken. Daarbij werd nagegaan
of de bestaande internecontrolemaatregelen worden nageleefd en of ze voldoende garanties
bieden dat de verschillende soorten uitgaven en ontvangsten van de posten rechtmatig zijn en
correct worden geboekt. Over dit onderzoek gaat deel 1 van dit verslag.
Daarnaast heeft het Rekenhof ook de human resources van de diplomatieke posten onderzocht.
Daarbij ging het na of het hoofdbestuur erin slaagt de belangrijkste fasen van de personeelscyclus te beheren en of het daarvoor een geschikt internecontrolesysteem heeft uitgebouwd. Die
keuze voor dit bijkomende onderzoek, waarover deel 2 van dit verslag gaat, werd ingegeven door
de omvang van de begrotingsuitgaven en het ingewikkelde beheer van personeel dat werkzaam
is in diverse landen.

Onderzoek van het financieel beheer
Het onderzoek van het financieel beheer van de diplomatieke posten liep over de periode 20082010 en werd zowel uitgevoerd bij de centrale administratie als bij drie diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland (Londen, Moskou en Kigali).
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de administratie al in de loop van het onderzoek belangrijke
inspanningen heeft geleverd om de interne controle van het financieel beheer van de werkingsfondsen van de diplomatieke posten te verbeteren.
In zijn antwoord liet de minister overigens weten dat het rapport van het Rekenhof als basis dient
voor een reeks actieplannen per directie.
Niettemin blijft een aantal tekortkomingen bestaan.
Met de werkingsmiddelen van de posten wordt een reeks verrichtingen gefinancierd die niet als
werkingsuitgaven kunnen worden beschouwd, zoals investeringsuitgaven en kosten van het centrale bestuur of andere derden. De uitgaven van de posten worden bovendien aangerekend op
diverse begrotingskredieten, die ook voor andere uitgaven van het centrale bestuur benut worden. Door die budgettaire ondoorzichtigheid kunnen de werkelijke kosten van de werking van de
diplomatieke posten slechts bij benadering worden geraamd.
Wat dat laatste probleem betreft, laat de minister weten dat de invoering van de nieuwe federale
boekhouding (“Fedcom”) bij de posten en ook een aantal interne maatregelen daarin verandering zullen brengen.
Overeenkomstig de comptabititeitswetgeving moest de FOD Buitenlandse Zaken Fedcom in gebruik nemen op 1 januari 2011. Hoewel de centrale diensten daaraan tegemoet kwamen, was dit
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echter niet het geval voor de diplomatieke posten: in de door het Rekenhof bezochte posten was
Fedcom geheel onbekend.
De minister argumenteert dat de invoering van Fedcom bij de posten voorrang geniet en dat
het systeem in 2011 bij vijf vertegenwoordigingen (Brussel en Parijs) werd opgestart. Tegen eind
2013 zouden alle posten in de SEPA-zone (Single Euro Payments Area) hun verrichtingen boeken
in Fedcom, daarna zouden ook de andere posten toetreden.
In de loop van zijn onderzoek heeft het Rekenhof herhaaldelijk vastgesteld dat de bevoegdheidsafbakening en het overleg tussen de vele diverse internecontroleactoren te wensen overliet. De
opdrachten van de regionale boekhoudkundige coördinatoren (RBC) zijn te ruim gedefinieerd en
overlappen met die van de Postinspectie. Beide diensten hebben geen systematische toegang
tot elkaars verslagen. De Postinspectie, die vooral uit diplomaten bestaat, is geen onafhankelijk
controleorgaan.
Tal van maatregelen werden inmiddels gepland of ingevoerd die deze tekortkomingen moeten
verhelpen, zoals de reorganisatie van de Postinspectie en de RBC, online controlerapporten die
door alle actoren kunnen worden geraadpleegd, aanpassing en monitoring van de instructies,
toezicht door de interne-auditdienst van de FOD (opgericht in 2009)…
Het Rekenhof heeft ook aanbevelingen geformuleerd om het boekhoudprogramma Accounting
te verbeteren, o.m. wat betreft de opvolging van crediteuren en debiteuren en het afboeken van
dubieuze debiteuren.
De internecontroleomgeving zou gevoelig moeten verbeteren omdat zowel de posten als de centrale diensten steeds meer toegang krijgen tot elkaars gegevensbanken.
Sinds 2006 is jaarlijks in de begroting een bepaling opgenomen die toelaat de Belgische regelgeving voor overheidsopdrachten voor werken toe te passen rekening houdend met de plaatselijke
omstandigheden in de ontvangststaat. Deze toepassing blijft echter voor problemen zorgen.
Het Rekenhof is van oordeel dat deze uitzonderingsregeling het best zou worden gepreciseerd in
een materiële wet. Hoewel de posthoofden en attachés voor ontwikkelingssamenwerking optreden als gedelegeerd ordonnateur bij de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten, zijn er
nog steeds geen ministeriele delegatiebesluiten die hiertoe de vereiste rechtsgrond leveren. Er is
tot slot geen gestructureerde controle ex post van alle uitgaven voor een welbepaalde opdracht.
Door nieuwe informatica-applicaties kunnen de consulaire ontvangsten die de posten innen, beter worden opgevolgd. Nochtans blijven enkele belangrijke problemen bestaan. Zo wordt de ontvangst van de gelden (loketfunctie) verschuldigd voor visumaanvragen in een aantal landen door
de posten uitbesteed aan een privébedrijf. Hoewel een dergelijke uitbesteding een internationaal
aanvaarde praktijk is, konden de posten in Londen en Moskou geen schriftelijke overeenkomst
van deze uitbesteding voorleggen, waardoor onduidelijkheid heerst over de respectievelijke verantwoordelijkheden. Bij gebrek aan een kosten-batenanalyse is er ook geen duidelijkheid over de
doelmatigheid van deze uitbesteding, die niet steeds heeft geleid tot een vermindering van het
visumpersoneel. Er kon evenmin worden aangetoond dat beroep werd gedaan op de mededinging, zoals de regelgeving overheidsopdrachten voorschrijft. Door een aanslepend informaticaprobleem zijn er bovendien in sommige posten onvoldoende garanties dat de ontvangsten van
het privébedrijf correct worden berekend en doorgestort. In het algemeen werd vastgesteld dat
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de ontvangsten uit consulaire rechten met maanden vertraging aan de Schatkist worden gestort.
Ter voorbereiding van een overheidsopdracht werd inmiddels bij de posten een enquête georganiseerd over de uitbesteding van de loketfunctie. Het uitschrijven van een overheidsopdracht
wordt echter al enkele jaren in het vooruitzicht gesteld.
Belangrijke tekortkomingen in de interne controle zijn er bij de subsidies verleend aan lokale organisaties in de ontwikkelingslanden, zoals vastgesteld werd in de post te Kigali (Rwanda). Zo beschikt deze post over te weinig opvolgingscapaciteit en is het toezicht door de centrale diensten
ontoereikend. Daardoor zijn er onvoldoende garanties dat de organisaties de subsidies gebruiken
voor de contractueel vooropgezette doelstellingen of dat sommige verantwoordingsstukken niet
ook bij andere donoren van ontwikkelingshulp worden ingediend. Voor de financiële opvolging
van de projecten beschikken noch de posten noch de centrale diensten over een standaard boekhoudapplicatie. De rekeningen waarbij de begunstigde organisaties het gebruik van de subsidies
verantwoorden, waren in de onderzochte gevallen doorgaans van onvoldoende kwaliteit en werden in strijd met de instructies niet gecertificeerd door erkende of onafhankelijke boekhoudkantoren. Hoewel veel van die pijnpunten al werden vermeld in een externe audit uitgevoerd in 2006,
werd met de aanbevelingen van dit onderzoek onvoldoende rekening gehouden.
Het Rekenhof is van oordeel dat het aantal en de schaal van de te subsidiëren projecten en de opvolgingscapaciteit beter op elkaar moeten worden afgestemd. Bij de opmaak en de goedkeuring
van het volgende strategisch kader zou daarmee rekening moeten worden gehouden. Verder
zijn dringend structurele maatregelen nodig om de interne controle ter zake fundamenteel te
verbeteren.
De administratie plant een aanpassing van het beleid (strategisch kader) en van de procedures,
waarbij onder meer de doelmatigheid van het gebruik van de subsidies, een kwalitatief toezicht
door het centrale niveau en de deskundigheid en onafhankelijkheid van de externe auditkantoren
beter worden gewaarborgd en subsidiefraude wordt tegengegaan. Het Rekenhof zal de implementatie van deze maatregelen nauwgezet blijven opvolgen. Op een aantal belangrijke punten
heeft de administratie (nog) geen antwoord geleverd. Het betreft vooral het ontbreken van een
standaard boekhoudsysteem waarmee de financiële afwikkeling van de subsidiedossiers kan
worden opgevolgd, de maatregelen bij onrechtmatig gebruik van de subsidies en vragen in enkele specifieke dossiers.
De inventarissen van de materiële vaste activa van de posten vormen een onsamenhangend geheel. De totale waarde van de activa bij de posten is dan ook onbekend. Het kunstbezit van de
ambassades is o.m. bij gebrek aan een volledige, gecentraliseerde (beeld)databank, onvoldoende beschermd.
Hoewel de administratie voor dat punt een beleidsplan heeft ontwikkeld en nieuwe toepassingen
om zijn digitale databanken op punt te stellen, zijn de inventarissen van de diplomatieke posten nog steeds onvolledig, waardoor de FOD niet tegemoet komt aan de voorschriften van de
comptabiliteitswetgeving en de risico’s met betrekking tot de materiële vaste activa in de posten
blijven bestaan.
Op grond van het Verdrag van Wenen zijn diplomatieke vertegenwoordigingen in bepaalde gevallen vrijgesteld van lokale belastingen in de ontvangststaat. Vele landen passen daarnaast
ook het beginsel van de wederkerigheid toe, waarbij de vrijstellingen die worden verleend als
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ontvangststaat worden afgestemd op die welke de eigen vertegenwoordigingen genieten in de
zendstaat. In België ontbreekt daarvoor een systematische aanpak. Of alle vrijgestelde belastingen worden gerecupereerd en of bij scheeftrekking van de wederkerigheid maatregelen worden
genomen, hangt vooral af van individueel initiatief. Het verdient aanbeveling een permanente
gegevensbank aan te leggen en een geïnstitutionaliseerde opvolging te verzekeren.
De protocoldienst sluit zich aan bij deze aanbevelingen en merkt op dat door de grote toename
van de diplomatieke vertegenwoordigingen, België veel meer vrijstellingen verleent dan de Belgische vertegenwoordigingen in het buitenland genieten. In het belang van de Schatkist pleit de
dienst voor een aanpassing van het beleid. Zo zou in overleg met de FOD Financiën vanaf 2012
het wederkerigheidsbeginsel voor alle BTW-materies stapsgewijs kunnen worden ingevoerd.
Voor een uniforme aanpak van het probleem stelt de protocoldienst structurele maatregelen
voor.
Het Rekenhof vraagt dat de voorstellen van de protocoldienst zouden worden besproken met
alle betrokken entiteiten, met inbegrip van de FOD Financiën, en dat ze zouden uitmonden in
concrete beleidsinitiatieven.

Audit van het personeelsbeheer
Uit de audit blijkt dat de individuele geldelijke loopbanen van de personeelsleden in de buitendiensten kwaliteitsvol worden beheerd. De aanwervings- en de bezoldigingsprocessen roepen
echter bepaalde opmerkingen op.
In verband met het aanwervingsproces beveelt het Rekenhof aan om, uit zorg voor de rechtszekerheid, te voorzien in een specifieke reglementaire grondslag voor gevallen waarbij de diplomatieke posten uit eigen beweging ter plaatse lokaal personeel aanwerven. In die context zou,
na de opmaak van een kadaster van het contractueel personeel, ook moeten worden bepaald
hoeveel functies een diplomatieke post maximaal zelf mag invullen. Het kadaster zou criteria
moeten vastleggen op basis waarvan een onderscheid kan worden gemaakt tussen functies voor
ter plaatse aangeworven contractuelen en functies voor contractuele expats.
In verband met het bezoldigingsproces is het zo dat er een specifiek bezoldigingsstelsel is voor
statutaire personeelsleden. Zij ontvangen immers een wedde op basis van een weddeschaal en
een postvergoeding. Het Rekenhof beveelt aan om de modernisering van het beheer van het
personeel van de buitendiensten van de FOD Buitenlandse Zaken voort te zetten en er vooral
op toe te zien dat er een exhaustief administratief en geldelijk statuut komt dat is afgestemd
op de nieuwe hervormingen van het federaal openbaar ambt. De reglementaire teksten die het
geldelijke statuut vormen (en meer bepaald de passages over de postvergoeding) moeten worden geactualiseerd en er moet een nieuw geldelijk statuut komen dat een juridische grondslag
verleent aan de door de Copernicushervorming ingevoerde weddeschalen die sinds december
2004 worden toegekend aan het statutair personeel van de buitendiensten.
Om de uitgaven transparant te houden en de administratie te rationaliseren, pleit het Rekenhof voor een beperking van het aantal actoren die een rol spelen in de betaling van de diverse
elementen van de bezoldiging van het personeel. Dat kan door de CDVU een grotere rol toe te
bedelen en door de boekhouddiensten van de FOD te ontlasten, zodat zij zich kunnen toespitsen
op de controle van de conformiteit van de uitgaven.
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1.1

Context

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking beheert wereldwijd meer dan 140 diplomatieke en consulaire posten (ambassades, consulaten,
permanente vertegenwoordigingen en bureaus voor ontwikkelingssamenwerking).
Voor hun werkingskosten beschikken die Belgische diplomatieke en consulaire posten elk
over een werkingsfonds, waarvan de omvang wordt vastgesteld op basis van zijn geraamde
uitgaven. De werkingsfondsen worden gefinancierd via verschillende basisallocaties op de
federale begroting (sectie 14). Ze worden door de posten gebruikt voor uiteenlopende uitgaven, zoals huur, onderhoud en renovatie van gebouwen, aankoop van materiële vaste
activa, bezoldiging van het plaatselijk aangeworven hulppersoneel en diverse vergoedingen. Voor vijf categorieën werkingsuitgaven kan de post zonder voorafgaande toestemming
van de centrale administratie putten uit budgettaire enveloppes (stelsel van de autonomie,
ingevoerd in 1999), voor andere uitgaven moet de post het voorafgaand akkoord van het
hoofdbestuur vragen of heeft hij "permanente" toelating gekregen bij het sluiten van de
overeenkomsten (lonen, huurvergoedingen).
Op de werkingsfondsen worden ook twee belangrijke uitgaven- en ontvangstencategorieën
geboekt die geen direct verband houden met de dagelijkse werking van de posten: de ontvangsten van consulaire rechten en de kosten voor de opmaak van documenten (productiekosten, zie 4.2) en de subsidies aan lokale organisaties van de civiele maatschappij (plaatselijke ngo’s) in ontwikkelingslanden (zie 4.3).

1.2 Voorwerp van het onderzoek
Het Rekenhof heeft onderzocht of de interne controle van het financiële beheer van de werkingsfondsen van de posten zodanig is georganiseerd dat de risico’s tot een aanvaardbaar
minimum beperkt blijven. Daarbij werd nagegaan of de bestaande internecontrolemaatregelen toereikend zijn en of de centrale diensten en de diverse actoren in de diplomatieke
posten ze naleven.
Het onderzoek heeft betrekking op alle ontvangsten en uitgaven aangerekend op de werkingsfondsen van de diplomatieke posten, met uitzondering van de bezoldigingen en vergoedingen van het personeel. Die komen aan bod in het tweede deel van dit verslag.
Door middel van een aantal aanbevelingen wil het Rekenhof een aanzet geven tot een verbetering van de interne controle van de werkingsfondsen.

1.3 Onderzoeksmethode
Het Rekenhof heeft de bestaande maatregelen voor de risicobeheersing van de ontvangsten
en uitgaven van de posten getoetst aan de internationaal aanvaarde normen voor interne
controle (COSO1 en INTOSAI2). Daarbij ging het ook na of de betrokken internecontroleactoren die maatregelen ook effectief (konden) naleven.

1
2

Committee of sponsoring Organisations of the Treadway Commission.
International Organisation of Supreme Audit Institutions.
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De eerste fase van het onderzoek gebeurde aan de hand van interviews met de leidinggevenden, analyse van de verslagen en andere documenten opgesteld door de diverse internecontrolediensten en onderzoek van de boekhouding en de bijhorende verantwoordingen
voorgelegd door de posten.
In een tweede fase van het onderzoek werden drie diplomatieke posten bezocht: Londen,
Moskou en Kigali. Die posten werden geselecteerd op basis van een risico-analyse. Het
uitgangspunt daarbij was dat drie belangrijke uitgavencategorieën moesten zijn afgedekt,
waarvan uit de eerste onderzoeksfase was gebleken dat de interne controle zekere risico’s
vertoonde en hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend toevertrouwd was aan de posten zelf:
• overheidsopdrachten en activabeheer (Londen);
• consulaire rechten (Moskou);
• ontwikkelingshulp aan lokale organisaties (Kigali).
De steekproef is derhalve niet representatief voor alle posten: daarvoor is ze te beperkt. Om
haalbaarheidsredenen konden alleen in drie posten welbepaalde uitgaven worden onderzocht en werd de steekproef niet aselect uitgevoerd.

1.4 Onderzoeksverloop

13 augustus 2008

Aankondiging van de audit aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken en aan de
minister van Buitenlandse Zaken

augustus 2008 - februari
2010

Uitvoering fase 1 bij de centrale administratie: identificatie van de organisatiestructuur, de diverse beheersingsmaatregelen en actoren

21 april 2010

Verzending van het voorontwerp van verslag over fase
1 van het onderzoek aan de voorzitter van het directiecomité

1 september 2010

Antwoord van de voorzitter van het directiecomité op
fase 1

juni-oktober 2010

Uitvoering tweede fase bij drie diplomatieke posten:
Londen (Verenigd Koninkrijk), Moskou (Rusland) en Kigali (Rwanda).

25 augustus 2010 (Moskou)
31 augustus 2010 (Londen)
29 oktober 2010 (Kigali)

Voorlegging van de onderzoeksbevindingen aan de
posthoofden

22 september 2010

Antwoord van de post te Londen
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16 februari 2011

Verzending van het voorontwerp van verslag aan de
voorzitter van het directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken

14 april 2011

Antwoord van de voorzitter van het directiecomité

13 juli 2011

Verzending van het ontwerp van verslag aan de minister
van Buitenlandse Zaken

4 november 2011

Antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken

In dit rapport wordt rekening gehouden met alle commentaren van de administratie, de
betrokken diplomatieke posten en de minister.
De brief van de minister is als bijlage toegevoegd.
De antwoorden van de administratie en de minister worden in de tekst aangegeven.

Hoofdstuk

Controleomgeving

2
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2.1 Budgettair belang
De stafdirectie Budget & Beheerscontrole van de FOD Buitenlandse Zaken raamt de jaarlijkse uitgaven van de posten op ca. 150 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft wordt
besteed via de werkingsfondsen.
De belangrijkste uitgaven en ontvangstencategorieën in 2009 worden samengevat in volgende tabel (op kasbasis, in euro):
Totaal van de werkingsuitgaven

83.040.175

Waarvan:
Wedden lokaal aangeworven personeel

19.474.218

Aankoop, renovatie, onderhoud, inrichting en uitrusting van gebouwen

15.511.833

Andere investeringsuitgaven zoals informatica

1.318.865

Huur van onroerende goederen

12.882.596

Werkingsuitgaven binnen autonomie

10.084.121

Subsidies ontwikkelingssamenwerking
Totaal van de consulaire ontvangsten

5.381.645
18.294.319

Consulaire rechten

9.851.255

Productiekosten

8.443.064

Bron: Ordonnanceringen (Comptas) en ontvangsten geboekt in ConsuNet, bewerking Rekenhof

2.2 Reglementair kader
Voor de interne controle en audit, de boekhouding en de verantwoordelijkheid van de rekenplichtigen en ordonnateurs gelden voor de posten in het buitenland de wettelijke en
reglementaire bepalingen zoals op Belgisch grondgebied. Sommige rechtsnormen kunnen
echter niet onverkort in het buitenland (d.i. buiten de Europese Unie) worden toegepast,
bijvoorbeeld omdat ze strijdig zijn met lokale normen. Dat geldt onder meer voor de regelgeving voor overheidsopdrachten (zie 4.1).
Verder gelden talrijke interne instructies en procedures, van algemene aard en ook specifiek
voor een van de vele uiteenlopende opdrachten of verrichtingen die de posten vervullen.
Veel van die instructies werden gebundeld in het Handboek voor financieel en boekhoudkundig beheer in de posten, hierna Handboek genoemd. Verder zijn er specifieke instructies o.m. voor het beheer van roerende en onroerende goederen in het buitenland, voor de
Postinspectie, voor de subsidies inzake ontwikkelingssteun enz.
Ten slotte gelden de handleidingen van de diverse informaticaprogramma’s waarin de
boekhoudkundige verrichtingen of bepaalde specifieke beheersaspecten worden geregistreerd. Tot de eerste groep behoren de programma’s Accounting (online boekhouding van
de posten) en Comptas (budgettaire boekhouding van de FOD), tot de tweede groep behoren o.m. de diverse applicaties van het programma Logistics (aankopen met voorafgaande
toestemming, inventarisatie van activa…).
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2.3 Actoren betrokken bij de interne controle
Het zwaartepunt van de interne controle verschoof de laatste jaren steeds meer van de centrale diensten naar de posten zelf. Die tendens blijkt vooral uit de invoering in 1999 van het
stelsel van de autonomie en de oprichting in 2006 van een kader van regionale boekhoudkundige coördinatoren (RBC), maar ook uit het feit dat de controle van het gebruik van
de subsidies voor ontwikkelingssamenwerking, verleend via de werkingsfondsen, vrijwel
uitsluitend op het niveau van de post plaatsvindt.
Het posthoofd (de ambassadeur) is verantwoordelijk voor het beheer. Als ordonnateur gaat
hij alle verbintenissen aan, geeft de betalingsopdrachten aan de rekenplichtige en volgt alle
schuldvorderingen op. Bij uitgaven voor ontwikkelingsamenwerking treedt de (hoofd)attaché voor ontwikkelingssamenwerking op als ordonnateur. De consul voert als rekenplichtige de betalingen uit. Die rekenplichtigen worden sinds 2006 aangesteld bij ministerieel
besluit en leggen verantwoording af over hun beheer bij het Rekenhof.
Bij het hoofdbestuur verlenen verschillende kredietbeherende diensten, elk voor de uitgaven waarvoor ze bevoegd zijn, hun voorafgaand akkoord aan de posten voor uitgaven die
buiten het stelsel van de autonomie vallen. De directie-generaal Personeel en Organisatie
(hierna: P&O) ontwikkelde daarvoor het programma Logistics/Administration post.
Bij de stafdirectie Budget en Beheerscontrole (hierna: B&B) hebben diverse diensten controletaken bij de posten: de controleurs van de dienst Beheerscontrole van de Posten volgen
de boekhouding van de posten op (in het programma Accounting) die hun zijn toegewezen.
De RBC waken ter plaatse over de kwaliteit van de boekhouding in de posten van hun
ambtsgebied. Ze hebben zowel adviserende, uitvoerende (bv. tijdelijke vervanging rekenplichtigen) als controlerende taken: zo zien ze toe op de tijdige afsluiting en overzending
van de boekhouding van de posten aan de dienst Beheerscontrole van de Posten. In het
totaal worden 85 (van de 118) diplomatieke posten bediend door een twaalftal RBC.
De Postinspectie is een reizende dienst die onder de voorzitter van het directiecomité van
de FOD ressorteert. De controles van dit korps hebben vooral betrekking op de wijze waarop de posten hun organieke taken vervullen, het personeelsbeleid, de materiële behoeften
en (in mindere mate) op de boekhoudkundige verrichtingen. Het korps dat grotendeels uit
diplomaten bestaat, verricht controles ter plaatse in de posten (gemiddeld om de vijf jaar
in elke post).
Auditopdrachten met betrekking tot de diplomatieke posten kunnen worden toevertrouwd
aan de interne auditdienst van de FOD, opgericht in juni 2009.
Specifieke internecontroletaken zijn toegewezen aan de directie-generaal Consulaire Zaken (hierna: DGC), de staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de
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paspoorten, visa, identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland en legalisaties3 (hierna:
SAB Consulaire Zaken) (voor de consulaire ontvangsten) en aan de directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (hierna: DGOS) voor de subsidies voor ontwikkelingshulp.

3

Die dienst werd binnen de FOD Buitenlandse Zaken opgericht door de programmawet van 27 december 2005 (artikelen 14 tot 16). De organisatie van de dienst wordt geregeld door twee koninklijke besluiten van 9 mei 2006: het
ene betreft het financieel beheer van de dienst en het andere legt de samenstelling, de werking en de bevoegdheden van het beheerscomité vast.

3

Hoofdstuk

Algemene budgettaire en
boekhoudkundige controle
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3.1. Budgettaire ondoorzichtigheid
De budgettaire ondoorzichtigheid leidt ertoe dat de werkelijke kosten van de diplomatieke
vertegenwoordigingen in het buitenland niet precies bekend zijn.
De uitgaven van de posten worden zowel gefinancierd via het centrale departement 4, via de
werkingsfondsen van de posten, via de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven (CDVU; voor
wedden) en sinds 2009 ook via de SAB Consulaire Zaken. De uitgaven worden aangerekend
op diverse basisallocaties, die bovendien niet uitsluitend worden benut voor uitgaven van
de posten, omdat een aantal van die basisallocaties geen onderscheid maakt tussen binnenlandse en buitenlandse uitgaven. Daarbij komt dat in de werkingsfondsen een reeks
belangrijke ontvangsten en uitgaven zijn geïntegreerd die budgettair-technisch weliswaar
als "werkingsverrichtingen" worden beschouwd, hoewel ze inhoudelijk geen betrekking
hebben op de werking van de posten maar eerder betrekking hebben op derden. Het gaat
hier vooral over de ontvangsten voor de aanmaak en uitreiking van consulaire documenten
(paspoorten, visa enz), de subsidies voor ontwikkelingssamenwerking verleend aan lokale
organisaties of de uitgaven voor de infrastructuur van de posten die mee wordt gebruikt
door andere overheden. De totale werkelijke kosten van de diplomatieke posten kunnen
dan ook niet precies worden becijferd.
Antwoord van de administratie en van de minister
De minister onderschrijft de noodzaak van een betere budgettaire transparantie
en geeft toe dat de analyse van de verschillende informatiebronnen om tot een
globaal beeld te kunnen komen van de kostprijs van de posten “een zwaarwichtige
oefening” is. De invoering van Fedcom5, waarbij alle kosten per kostenplaats kunnen worden gedefinieerd en de ingebruikname door de FOD van een nieuwe applicatie (Business Intelligence) waarmee uit verschillende bronnen geconsolideerde
rapporten kunnen worden getrokken, zal deze analyse echter vergemakkelijken.

3.2 Uitgaven ten onrechte aangerekend op de werkingsfondsen
De budgettaire intransparantie en de verschillende financieringsmechanismen zijn ook nadelig voor de interne controle. Zo kan moeilijker worden gedetecteerd of uitgaven die geen
betrekking hebben op de posten, toch niet ten laste van het werkingsfonds worden gelegd.
Zo werd voor het begrotingsjaar 2009 vastgesteld dat op het totale bedrag van alle uitgaven
die de posten op het werkingsfonds geordonnanceerd hadden, d.i. 83.040.174,91 euro, voor
in totaal 18.534.362,93 euro uitgaven werden geordonnanceerd die niet behoren tot de courante werkingsuitgaven van een diplomatieke post. Die handelwijze impliceert ook dat die
uitgaven aan de gewone controleprocessen van de budgettaire uitgaven worden onttrokken.

4
5

Sectie 14 van de algemene uitgavenbegroting, organisatieafdeling 42 “Diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking”.
Fedcom is het informaticaprogramma (in ontwikkeling) waarin de federale overheidsorganen hun financiële verrichtingen boeken conform de Comptabiliteitswet van 22 mei 2003. Fedcom is sinds 1 januari 2011 van toepassing
op de FOD Buitenlandse Zaken. Het Rekenhof geeft jaarlijks een stand van zaken van het systeem in zijn Boek,
sinds het 164e Boek (ter beschikking op www.rekenhof.be).
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Antwoord van de administratie en van de minister
De minister stelt het door het Rekenhof geciteerde bedrag van 18.534.362,93 euro
in vraag en verzoekt om een verduidelijking.
Het Rekenhof heeft een lijst van de betrokken uitgaven per basisallocatie toegestuurd aan
de minister, met kopie aan de voorzitter van het directiecomité. Het gaat om sommen aangerekend op basisallocaties waarvan uit het Handboek niet blijkt dat ze kunnen worden
beschouwd als courante uitgaven van de diplomatieke posten.
Deze uitgaven kunnen als volgt worden samengevat (in euro) :
Totaal van de uitgaven aangerekend op de werkingsfondsen in
2009, die niet kunnen worden beschouwd als courante uitgaven van
de posten

18.534.362,93

Werkingskosten beleidsorganen van de minister

133.218,24

Uitgaven beheersorganen (leiding en beheer)

171.935,12

Uitgaven algemene diensten (vorming, conferenties,seminaries en
andere manifestaties, humanitaire hulp, vertegenwoordiging in het
buitenland, communicatie, informatie en documentatie)
Investeringsuitgaven diplomatieke posten (gebouwen en informatica)
Uitgaven DG Ontwikkelingssamenwerking
Uitgaven DG Coördinatie en Europese Zaken

1.358.315,11

16.830.697,72
39.077,04
1.119,70

3.3 Tekortkomingen in de bevoegdheidsafbakening en de communicatie van de internecontroleactoren
Het Rekenhof stelt verschillende tekortkomingen in de bevoegdheidsafbakening en het
overleg tussen de diverse internecontroleactoren vast. Zo overlappen de bevoegdheden van
de RBC en de Postinspectie, hebben ze geen inzage in elkaars controleverslagen en blijkt de
communicatie en het wederzijdse begrip soms zoek. Ook de onderlinge afstemming van de
controlebevoegdheden en de communicatie tussen de diensten van de directie B&B (dienst
Interne Controle, dienst Beheerscontrole van de Posten, RBC) onderling en tussen die directie en de kredietbeherende diensten, de DGOS en de DGC, zijn voor verbetering vatbaar.
Antwoord van de administratie en van de minister
De administratie wijst op de maatregelen die al tijdens de audit van het Rekenhof
werden genomen om de communicatie en de bevoegdheidsafbakening te verbeteren:
•
•
•

Bij de dienst Beheerscontrole van de Posten is een centraal aanspreekpunt opgericht voor alle communicatie met de RBC.
De RBC en de Postinspectie kunnen elkaars rapporten raadplegen via een sharepoint-systeem dat ook (selectief) toegankelijk is voor andere actoren.
Accounting is via een interface gekoppeld aan het federale boekhoudsysteem
Fedcom, waardoor alle ontvangsten en uitgaven van de posten automatisch
worden aangerekend in Fedcom. Ook is voorzien in een automatische koppeling van Accounting en Logistics/Administration post.
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Er is echter nog ruimte voor verdere verduidelijking en vereenvoudiging van de internecontroletaken van de diverse actoren. Daartoe werd een werkgroep opgericht die tegen februari
2012 verslag zal uitbrengen aan het Auditcomité van de Federale Overheid. Het Rekenhof
stelt vast dat er op het punt van bevoegdheidsafbakening en (elektronische) gegevensuitwisseling grote vooruitgang werd geboekt sinds het zijn audit opstartte.

3.4 Onafhankelijkheid en transparantie van de Postinspectie
De Postinspectie is geen onafhankelijk controleorgaan, mist transparantie en hanteert controlemethoden die onvoldoende berusten op risicoanalyse.
Het Rekenhof wijst op een gebrek aan functiescheiding: de Postinspectie bestaat uit leden
van het diplomatiek en consulair personeel. Daardoor controleren ze in feite leden van hun
eigen korps, niettegenstaande ze regelmatig roteren en geen post mogen controleren die ze
zelf recent hebben bezet. Ook zijn de controletaken voor het financieel beheer niet duidelijk
afgebakend en worden de bevindingen niet meegedeeld aan de andere internecontroleactoren. De keuze van de gecontroleerde posten berust louter op de frequentie (vijfjaarlijkse
controle in elke post) en soms op criteria die bezwaarlijk relevant kunnen worden genoemd
(zoals de identiteit van het posthoofd).
Antwoord van de administratie en van de minister
Inmiddels keurde het directiecomité een beleidsnota (gedateerd 17 juni 2010) goed
waarin de opdracht en de werking van de Postinspectie grondig worden hertekend. De uitgangspunten van de hervorming zijn: meer interactie met de overige
diensten van het departement waarbij de inspectie de tweedelijnscontrole vervult,
en reorganisatie van de bevoegdheden met het accent op organisatiedoorlichting
van de posten. Daartoe werden gedetailleerde controlelijsten opgesteld, ook voor
de controles van het financieel beheer van de posten. De betrokken directies zullen voortaan de aanbevelingen van de Postinspectie opvolgen. De samenstelling
van de inspectieteams en de frequentie van de controles blijven grotendeels ongewijzigd, maar de te controleren posten zouden voortaan worden gekozen op grond
van veertien specifieke criteria. Daarbij wordt o.m. voorrang verleend aan posten
die recent werden opgestart, posten die worden geleid door een posthoofd dat
nog nooit werd geïnspecteerd of waar zich een sectie ontwikkelingssamenwerking
bevindt enz.
Wat betreft de kritiek van het Rekenhof op de onafhankelijkheid van de Postinspectie, pleit de minister ervoor de bestaande samenstelling te behouden, omdat
de ervaring van de betrokken leden precies een meerwaarde biedt. Wel kreeg de
Interne Audit van de FOD de opdracht de samenstelling van de Postinspectie te
analyseren en erover te waken dat er zich geen belangenconflicten voordoen.
Met de geplande maatregelen komt de administratie uitdrukkelijk tegemoet aan de meeste
aanbevelingen van het Rekenhof, behalve die om de Postinspectie om te vormen tot een
neutraal korps waarvan de leden van het diplomatiek en consulair personeel geen deel
meer zouden uitmaken.
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3.5 Functie-omschrijving en –scheiding van de RBC’s
De taken van de RBC zijn te ruim opgevat, onvoldoende gepreciseerd en gestructureerd en
geven blijk van een gebrek aan functiescheiding.
Het Rekenhof constateerde dat de RBC zowel uitvoerende als controlerende taken uitoefenen, wat in strijd is met de beginselen van de comptabiliteitswet6 (functiescheiding). Ook
werd het takenpakket van het korps sinds kort zodanig uitgebreid dat het (bij eenzelfde
personeelsbestand) twijfelachtig werd geacht of de RBC in de praktijk al de toegewezen
opdrachten naar behoren kunnen vervullen (zie ook punt 4.3 — ontwikkelingssamenwerking). Ook de keuze van de regio’s bemand met een RBC, de beperkte interactie met de centrale diensten en de gebrekkige toegang tot de centrale gegevensbestanden waren punten
van kritiek.
Antwoord van de administratie en van de minister
De RBC vervullen vooral een coördinerende (bv. gegroepeerde uitgaven) en
plaatsvervangende (bv. bij tijdelijke afwezigheid rekenplichtige op post) rol. De
handtekeningbevoegdheid past daarin. Een strikte functiescheiding is niet altijd
mogelijk.
De administratie somt een reeks algemene criteria op die aan de basis liggen van
de keuze van de posten waarvoor een RBC is aangesteld. In principe zijn dat alleen
de posten gevestigd in landen buiten de SEPA-zone7.
Het takenpakket van de RBC is inderdaad uitgebreid. Recentelijk werd onder meer
een nieuw rechtsgebied gecreëerd waardoor 105 posten zullen worden bediend
door RBC. Vanaf september 2011 werd het korps met twee eenheden uitgebreid.
De specifieke doelstellingen per RBC en per jaar zijn inmiddels opgenomen in
ontwikkelcirkels.
Het Rekenhof neemt akte van de vooropgestelde criteria en maatregelen. Na lezing van de
criteria is echter nog steeds niet duidelijk waarom sommige posten gevestigd binnen de
SEPA-zone beschikken over een RBC (bv. Spanje) en andere niet (bv. Frankrijk).

3.6 Boekhoudprogramma Accounting - Crediteuren- en debiteurenopvolging - Fedcom
Met het programma Accounting kunnen de diplomatieke posten hun financiële verrichtingen online boeken in een systeem dat beheerd en continu verder wordt ontwikkeld door
de dienst Beheerscontrole van de Posten. De maandelijkse afsluiting van de boekhouding
van elke post en de verschillende rapporten die het systeem kan genereren, vormen de
basis van de controles door deze dienst. Het programma heeft belangrijke verdiensten.

6
7

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, hierna
aangeduid als Comptabiliteitswet.
Single Euro Payments Area.
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De gegevens van Accounting moesten echter manueel in het begrotingsprogramma van
de FOD (Comptas) worden ingevoerd; die tekortkoming werd in 2010 verholpen door een
automatische koppeling van beide systemen.
Het Rekenhof heeft enkele aanbevelingen gedaan om het systeem verder te verbeteren. Zo
zouden de posten een aantal velden niet meer facultatief maar verplicht kunnen invullen,
waardoor de mogelijkheden van de interne controle zouden toenemen. Het programma zou
ook kunnen worden uitgebreid met functies die de debiteuren- en crediteurenopvolging
verbeteren, waarbij bv. inkomende en uitgaande schuldvorderingen worden ingeschreven
bij hun ontstaan. Er werd ook gepleit voor rapporten per leverancier waarmee de naleving
van de regelgeving voor overheidsopdrachten beter kan worden gecontroleerd of die bijdragen tot een beleid van gegroepeerde aankopen per regio.
Antwoord van de administratie en van de minister
In haar eerste antwoord merkte de administratie op dat Accounting in principe
voldoende mogelijkheden biedt voor een adequate debiteuren- en crediteurenopvolging, maar net als Fedcom “soepel" is wat betreft de datum waarop de ontvangst van een schuldvordering wordt geboekt. Naderhand (in de bijlage bij het
antwoord van de minister) werd gesteld dat de effectieve ontvangstdatum geldt als
basis voor de encodering in Accounting en te allen tijde in de financiële rapporten
kan worden getraceerd, wat niet het geval is voor Fedcom. In dat systeem is de
registratie van de effectieve ontvangstdatum facultatief en - indien hij toch wordt
ingevuld - wordt de ontvangstdatum automatisch gewijzigd indien de betalingsopdracht pas in de volgende maand wordt gegeven.
Het Rekenhof vraagt dat de verplichting de ontvangstdatum van de schuldvorderingen in
Accounting te registreren uitdrukkelijk zou worden opgenomen in het Handboek. Het is
van oordeel dat deze datum ook in Fedcom de basis moet vormen van de verwerking van de
schuldvorderingen. In dit verband verwijst het naar een artikel over dit onderwerp in zijn
168e Boek8.
Een ander probleem vormt het afboeken van oninbare vorderingen, bv. wegens verjaring.
In Moskou vertegenwoordigden die dubieuze vorderingen ca. 27 % van de jaarlijkse werkingsmiddelen toegekend aan de post. Een dergelijke afboeking uit de rekeningen is in
de bestaande procedures en programma’s niet geregeld. Daardoor blijven die vorderingen
openstaan en worden ze in mindering gebracht van de aanvulling van het werkingsfonds.
Antwoord van de administratie en van de minister
De administratie merkt op dat de oninbare vorderingen meestal betrekking hebben op uitgaven voor rekening van andere administraties (FOD Financiën, beleidscellen, gemeenschappen en gewesten enz.) en dat het niet billijk is om die
uitgaven bij niet-terugbetaling aan te rekenen op de kredieten van Buitenlandse Zaken. Ze overweegt om dergelijke uitgaven voortaan te weigeren, tenzij de
betrokken entiteiten vooraf een voorschot hebben gestort in het werkingsfonds
van de post. Bovendien wordt meegedeeld dat in akkoord met de Inspectie van

8

Rekenhof, “De verwerking van schuldvorderingen in Fedcom, van hun ontvangst tot de registratie van de vastgestelde rechten in de algemene en de begrotingsboekhouding”, 168e Boek van het Rekenhof, Volume I, p. 244-254.
Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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Financiën de meeste oninbare vorderingen van een bedrag kleiner dan 5.500 euro
inmiddels op de kredieten van de FOD werden aangerekend.
Het Rekenhof vraagt dat concrete maatregelen zouden worden getroffen met het oog op
een voorzichtiger debiteurenbeleid, zoals de storting van een voorschot door derden die
een beroep wensen te doen op een prefinanciering van hun uitgaven ten laste van de werkingsmiddelen van de posten. Er zou ook kunnen worden overwogen geen betalingen meer
te verrichten of te prefinancieren voor derden die nog schulden tegenover de posten hebben
openstaan. Deze maatregelen zouden expliciet in het Handboek moeten worden opgenomen.
Antwoord van de administratie en van de minister
Bij diverse gelegenheden liet de administratie weten dat de invoering van Fedcom
de transparantie van de boekhouding van de posten gevoelig zou verbeteren (zie
boven). Hoewel de verrichtingen van het centrale bestuur van de FOD Buitenlandse Zaken vanaf 2011 worden geboekt in Fedcom, stelde het Rekenhof echter
vast dat het systeem in de drie posten die zijn auditeurs bezochten, nog geheel
onbekend was.
De veralgemeende toepassing van Fedcom in de posten is een prioriteit. Fedcom is inmiddels van start gegaan op 1 januari 2011 voor de vertegenwoordigingen te Brussel (Brussel
NAVO en Brussel EU) en op 1 maart 2011 voor de drie posten te Parijs (Parijs Ambassade,
Parijs OESO, Parijs UNESCO). Recent werden ook workshops georganiseerd voor de actoren in de posten. Ondanks een aantal technische en organisatorische problemen is het
de bedoeling Fedcom uit te breiden tot alle posten in de SEPA-zone tegen eind 2013, en op
termijn tot alle posten.
De administratie sluit echter niet uit dat de invoering van Fedcom in de posten vertraging oploopt indien de noodzakelijke ondersteuning vanwege het centrale Fedcom-team
uitblijft.

3.7 Aanbevelingen
Sinds de audit van het Rekenhof werd opgestart, heeft de administratie tal van maatregelen gepland of ingevoerd om de interne controle van de werkingsfondsen van de posten te
optimaliseren. Die maatregelen moeten bijdragen tot meer transparantie van de financiële
stromen, een duidelijke bevoegdheidsafbakening en een betere communicatie van de betrokken actoren.
Het Rekenhof neemt akte van deze gunstige ontwikkelingen en van de inspanningen om de
boekhouding van de posten te integreren in Fedcom.
Het vraagt dat deze inspanningen zouden worden voortgezet en dat concrete maatregelen
zouden worden getroffen om de nog openstaande problemen op te lossen op het vlak van:
•

de aanrekening op de werkingsfondsen van kosten die niet kunnen worden beschouwd
als courante werkingsuitgaven, zoals investeringsuitgaven of kosten van het hoofdbestuur of derden;
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•

•

het debiteurenbeleid: door de afboeking van oninbare vorderingen op derden en het
beperken van de risico’s wat betreft de voorschotten die op de werkingsmiddelen van de
posten worden verleend aan derden;
het crediteurenbeleid: door de systematische boeking van de effectieve ontvangstdatum
van de schuldvorderingen.

Hoofdstuk

Specifieke problemen

4
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4.1. Overheidsopdrachten voor werken
4.1.1

Vaststellingen

Overheidsopdrachten gegund in het buitenland zijn principieel onderworpen aan dezelfde
regelgeving als op het Belgisch grondgebied9. Wat de gunning zelf betreft zijn op het grondgebied van de Europese Unie de bekendmakingregels van toepassing voor opdrachten boven de vastgestelde drempelbedragen.
Sinds 2006 is jaarlijks in de begroting een bepaling opgenomen die toelaat de Belgische
regelgeving voor overheidsopdrachten toe te passen rekening houdend met de plaatselijke
omstandigheden in de ontvangststaat. Overheidsopdrachten voor werken en studies voorafgaand aan die werken die onder de Europese drempels blijven, kunnen in het buitenland
worden gegund via een onderhandelingsprocedure als ze voldoende worden bekendgemaakt om een afdoende concurrentie te verzekeren en als de gelijkheid van de inschrijvers,
de essentiële bepalingen van het algemeen lastenboek en de basisprincipes van de wetgeving worden gerespecteerd.
Dergelijke uitgaven worden op verschillende niveaus gecontroleerd:
•
•

•
•

diplomatieke post: algemene verantwoordelijkheden van posthoofd-ordonnateur en
rekenplichtige-consul;
dienst Organisatie en Logistiek: toezicht door de dossierbeheerders (technisch en financieel) vanaf de aanvraag van de opdracht tot de factuur, geassisteerd door cel overheidsopdrachten (adviesfunctie) en plaatselijke technische agenten in sommige posten;
dienst Interne Controle: controle van de vastleggingen;
dienst Beheerscontrole van de Posten: boekhoudkundige controle (afsluiting van de
postboekhouding en controle van bijbehorende verantwoordingsstukken).

De uitgaven voor renovatie en grote onderhoudswerken worden vereffend op de werkingsfondsen (stelsel buiten de autonomie) en aangerekend op diverse basisallocaties van de
begroting van het departement.
Het Rekenhof heeft onderzocht of de internecontrolemaatregelen en de wijze waarop die
in de praktijk in de posten worden uitgeoefend, redelijke zekerheid bieden dat de uitgaven voor overheidsopdrachten op de werkingsfondsen op rechtmatige en regelmatige wijze
gebeuren. Dat gebeurde o.m. aan de hand van de dossiers van de renovatiewerken aan de
kanselarij te Londen.
De bevindingen kunnen als volgt worden samengevat.
Hoewel de posthoofden en attachés voor ontwikkelingssamenwerking optreden als gedelegeerd ordonnateur bij de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten, ontbreekt
daarvoor de vereiste rechtsgrond: er is immers nog steeds geen (goedgekeurd) ministerieel
besluit dat de ministeriële bevoegdheid delegeert.

9

Dat is de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten van werken,
leveringen en diensten en de diverse uitvoeringsbesluiten, waaronder de algemene aannemingsvoorwaarden.
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Er is geen materiële wet met uitzonderingsbepalingen met algemene draagwijdte voor
overheidsopdrachten in het buitenland. Om van de Belgische regelgeving voor overheidsopdrachten te kunnen afwijken, kunnen de posten zich slechts beroepen op de jaarlijkse
begrotingsbepaling. Die werd overigens de eerste keer (in 2006) opgenomen om de renovatie van de ambassade in Londen snel en soepel te laten verlopen en zo hoge huurkosten
te vermijden. De nieuwe wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006 is nog niet in werking
getreden en bevat overigens evenmin specifieke bepalingen op dat vlak. Door een begrotingswet wordt aldus voorzien in een systematische afwijking van de wettelijke bepalingen
op overheidsopdrachten.
Op het centrale niveau is de interne controle van de uitvoering van de overheidsopdrachten gefragmenteerd. De dienst Gebouwen in het Buitenland en de dienst Interne Controle
voeren hoofdzakelijk ex ante controles uit, de dienst Beheerscontrole van de Posten beperkt
zich tot een conformiteitscontrole bij de afsluiting van elke tweemaandelijkse boekhouding. De rol van de andere controlekorpsen is beperkt. De interne auditdienst startte medio
2010 een audit over dit thema.
Zowel de posten als de centrale administratie spannen zich in om, overeenkomstig de
plaatselijke omstandigheden, de regelgeving voor overheidsopdrachten na te leven. De begrotingsbepaling lost echter de moeilijkheden om de Belgische regelgeving voor overheidsopdrachten toe te passen op het grondgebied van een andere staat niet op, zoals hierna
wordt uiteengezet. Ze mist immers precisie: wat zijn de basisbeginselen van de wetgeving
en de essentiële bepalingen van het lastenboek waarvan niet mag worden afgeweken? Bovendien kunnen de diplomatieke posten op vreemd grondgebied in de regel alleen optreden
als private rechtspersoon en niet als aanbestedende overheid.
Wat de gunning van de opdrachten betreft, gelden alleszins de principes van de mededinging, de gelijke behandeling van de aannemers en de forfaitaire prijsbepaling. In Moskou
kon worden vastgesteld dat deze principes vrij goed worden nageleefd. Wat de ambassade
in Londen betreft, werd vastgesteld dat, mee om tegemoet te komen aan de lokale regelgeving (stedenbouw, veiligheidsvoorschriften…), voor de renovatie van de kanselarij een
plaatselijk studiebureau werd ingeschakeld voor de inzameling van de offertes, advies bij
de toewijzing van de opdracht, de bijzondere bestekken en de opvolging van de uitvoering
van de werken. Door de grote autonomie waarmee dit bureau krachtens de overeenkomst
kon optreden en bij gebrek aan een volledig dossier (infra), is niet duidelijk of de mededinging en de gelijke behandeling van de inschrijvers voor de eigenlijke werken wel werden
gerespecteerd. Dit geldt zowel voor de toewijzing van de hoofdopdracht (2.659.503,60 GBP,
ongeveer 3 miljoen euro) en de aanvullende opdracht als voor de technische opvolging van
de werken die eenzijdig door het studiebureau werd aangesteld. De aanvullende opdracht
werd bovendien alleen gegund op basis van een mondeling akkoord over een niet ondertekende offerte; er is ook geen schriftelijke notificatie van de toewijzing.
Wat de uitvoering van de werken betreft, bleek uit het dossier van de renovatie van de kanselarijgebouwen te Londen dat vooral de naleving van de essentiële bepalingen van de algemene aannemings-voorwaarden op vreemd grondgebied problematisch is. Tal van bepalingen kunnen op Britse bodem niet ten aanzien van de inschrijvers worden afgedwongen
door het Britse rechtssysteem. Britse inschrijvers houden vast aan het plaatselijke rechtssysteem en voorgeschreven type-overeenkomsten en weigeren clausules te onderschrijven
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die naar het Belgisch recht verwijzen. Sommige bepalingen zijn zinloos, omdat de ambassade op Britse bodem alleen kan optreden als private rechtspersoon en niet als aanbestedende overheid. De bijzondere bestekken die de administratie opstelt, trachten meestal
de Belgische rechtsregels en die van de ontvangststaat te verzoenen. Vertaalde begrippen
hebben soms een andere betekenis en andere rechtsgevolgen. Bij problemen moeten vaak
(dure) adviezen worden ingewonnen bij lokale consultants en tijdrovende afwegingen worden gemaakt door de post en de betrokken centrale diensten (cel Overheidsopdrachten,
juridische dienst…). In het algemeen gaat het departement ervan uit dat voor de gunning de
Belgische norm primeert en voor de uitvoering de lokale. Andere landen hanteren andere
principes.
Vooral volgende bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden bleken moeilijk na
te leven:
•

•

Betaling voor verstrekte en aanvaarde diensten. In vele landen is het gebruikelijk dat bij
de ondertekening van de overeenkomst een voorschot wordt betaald. Zo bepaalde de
basisovereenkomst in Londen een voorschot van 25 %. Ook in Moskou moet volgens de
plaatselijke gebruiken een voorschot worden betaald aan de aannemers van bouwwerken voor de aankoop van de vereiste materialen/grondstoffen.
De bepalingen over borgtocht, de betaling van de werken en m.b.t. boeten worden niet
nageleefd.

Bij de renovatie van de kanselarij te Londen rijzen tal van vragen, die worden gedetailleerd
in het verslag van het Rekenhof aan de ambassade. De belangrijkste zijn de volgende:
•

•
•

•

Hoofdopdracht: de uitvoering wijkt op een aantal punten kennelijk af van het technisch
lastenboek; er is twijfel over de correcte berekening van allerlei schadevergoedingen
voor onder meer laattijdige uitvoering van de werken en bijkomende kosten of meerwerken aangerekend door de opdrachtnemer.
Aanvullende opdracht: er werd geen uitvoeringskalender vastgesteld.
Opdracht voor technische opvolging: volgens de overeenkomst is geen btw (VAT) verschuldigd, toch werd er btw betaald; er is geen contractuele grondslag voor de berekening en vergoeding van bijkomende prestaties.
Toezichtopdracht: uitvoering gekenmerkt door een grote autonomie en ondoorzichtigheid.

Uit het bovenstaande blijkt dat de interne controle op de overheidsopdrachten tekortkomingen vertoont:
•
•

•

De interne controle heeft vooral een ex ante karakter (budgettaire vastlegging); er is
geen geconsolideerde controle van alle uitgaven van de deelopdrachten van een project.
Op het niveau van P&O gebeurt het toezicht vooral op een ad hoc basis. Zo maken sommige beheerders gebruik van een werkblad waarin de afrekening van een project wordt
opgevolgd, maar daarover bestaan geen voorschriften. Als een project zich uitstrekt
over een langere periode en er bv. meerdere dossierbeheerders optraden, kan aldus geen
sluitend overzicht meer worden voorgelegd.
Zowel bij de post als bij de administratie (dienst Gebouwen in het Buitenland) waren de
dossiers van de renovatiewerken van de kanselarij in Londen onvolledig en onoverzichtelijk. De verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk afgebakend.

44

•

Wat de uitvoering van die renovatiewerken betreft, is het duidelijk dat, ondanks de inspanningen van de post en de dossierbeheerder van de dienst Gebouwen in het Buitenland, die verschillende plaatsbezoeken verrichtte, het toezicht over de uitvoering van de
werken en over de ingediende schuldvorderingen in hoofdzaak bij het studiebureau lag.

4.1.2 Aanbevelingen
Met betrekking tot de overheidsopdrachten in het buitenland acht het Rekenhof volgende
maatregelen aangewezen:
•

•

•

•

•

Een reglementair kader moet precies bepalen van welke basisprincipes van de wetgeving
en essentiële bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden niet mag worden
afgeweken. Bij het overleg voor zo’n kader, waarvoor de afdeling Overheidsopdrachten
bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister het initiatief kan nemen, zouden alle overheidsdiensten moeten worden betrokken die (geregeld) opdrachten gunnen in het buitenland. De regels moeten een werkbaar kader bieden aan de ambassades en aansluiten
bij de Belgische en Europese rechtsregels voor overheidsopdrachten. Voor de uitvoering
van de overheidsopdrachten, kan worden overwogen, met het oog op de rechtszekerheid en om tijdrovende afwegingen tussen lokale en Belgische regels te vermijden, de
lokale regelgeving en type-bestekken toe te passen, voor zover ze aan bovenvermelde
grondregels voldoen. Het nieuwe kader moet een einde maken aan het gebruik van een
begrotingsbepaling die te weinig precies is en daardoor aan de posten onvoldoende houvast biedt.
Om de uitvoering adequaat te kunnen opvolgen, moeten de verantwoordelijkheden van
de diensten die bij de opvolging betrokken zijn en de dienst Gebouwen in het Buitenland
worden gepreciseerd. Zo is het voor de interne controle onontbeerlijk dat de post en/of
de kredietbeherende dienst een volledige documentatie per opdracht bijhoudt.
Er moet een (elektronisch) typedocument worden uitgewerkt met de basisgegevens van
de aanvraag, de goedkeuring, de gunning, de overeenkomst, de uitvoeringsfasen, en
ook facturatie en vereffening. Op grond daarvan kunnen na een risicoanalyse ex post
controles worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door de interne auditdienst van de FOD.
Overeenkomsten met de opdrachtnemers en vooral met studiebureaus die bij de gunning en het toezicht betrokken zijn, en ook de bijbehorende bestekken moeten vooraf
grondig inhoudelijk worden onderzocht, met bijzondere aandacht voor uitvoeringsregels
en clausules over tot prijsbepaling, laattijdige uitvoering en schadevergoeding. Mondelinge overeenkomsten en intentieverklaringen die niet kunnen worden beschouwd als
rechtsgeldige overeenkomsten (bv. omdat ze geen uitsluitsel geven over het voorwerp,
de prijs of de uitvoeringstermijn), moeten worden vermeden of zo vlug mogelijk omgezet
in een rechtsgeldige overeenkomst. De post moet erop toezien dat de toewijzing in elk
geval schriftelijk wordt genotificeerd aan de opdrachtnemer.
Een interne audit moet uitwijzen of de bestaande internecontrolemaatregelen ex ante
(kredietbeherende diensten, dienst Interne Controle) en ex post (dienst Beheerscontrole
van de Posten) voldoende waarborgen bieden voor de rechtmatigheid van de uitgaven
voor overheidsopdrachten. Mocht dat niet zo zijn, dan moeten de bestaande interne
controles worden aangepast en/of bijkomende ex post controles worden overwogen.
Daarbij kunnen via een aselecte steekproef of op grond van een risicoanalyse, overheidsopdrachten worden geselecteerd waarvan alle uitgaven gedurende de volledige looptijd
van de overheidsopdracht worden getoetst aan de regelgeving en de overeenkomst.
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•

Opdat het posthoofd bij de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten als
gedelegeerd ordonnateur zou kunnen optreden, moeten de ontwerpen van ministeriële
delegatiebesluiten zo spoedig mogelijk worden goedgekeurd.
Antwoorden van de administratie en van de minister
De ambassade in Londen antwoordde dat de opmerkingen van het Rekenhof vooral zijn bestemd voor het hoofdbestuur en wijst erop dat de terugvordering van verschuldigde bedragen uit overheidsopdrachten onder de verantwoordelijkheid van
de centrale administratie valt. Verder geeft ze toe dat een aantal basisdocumenten
in het dossier van de renovatiewerken van de kanselarij ontbreken.
De centrale administratie is van oordeel dat met de invoering van Logistics overeenkomsten en facturen al beter kunnen worden vergeleken. De interne auditdienst kreeg bovendien de opdracht te onderzoeken hoe de overheidsopdrachten
worden beheerd.
De directie P&O sluit zich aan bij de algemene bevindingen en aanbevelingen van
het Rekenhof en somt een aantal recente initiatieven op die daaraan gedeeltelijk
moeten tegemoetkomen. Zo wordt een model van bijzonder bestek ingevoerd, dat
werd voorgelegd aan de Inspectie van Financiën en de Kanselarij van de Eerste Minister. Dat regelt de toepassing van de Belgische en de lokale rechtsregels voor de
gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten beneden de Europese drempelbedragen. Bovendien moet systematisch een notificatie van de toewijzing van
de opdrachten bij de vastlegging worden verzonden. Een typedocument (boordtabel) waarin de basisgegevens van elke opdracht kunnen worden opgevolgd, zoals
voorgesteld door het Rekenhof, is in voorbereiding. In een gedetailleerd commentaar over de renovatie van de kanselarij in Londen wijst de directie er o.m. op
dat deze overheidsopdrachten onder grote tijdsdruk werd uitgevoerd wegens het
verstrijken van de huurovereenkomst en werd gekenmerkt door tal van moeilijkheden (beschermd gebouw, monopoliepositie van diverse contractanten…).
De minister is van oordeel dat een werkbaar kader voor de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten alleen kan worden opgesteld na aanpassing van de
wetgeving overheidsopdrachten en rekening houdend met de standpunten van de
partnerlanden en de Europese Commissie. Het nieuwe bestek en de geplande reorganisatie van de taken van de posten en van de centrale diensten zouden de kwaliteit van de interne controle verbeteren, zowel bij de gunning als bij de uitvoering
van de overheidsopdrachten. Tenslotte zouden “in de komende maanden” ook de
administratieve en financiële delegatiebesluiten worden herzien.

Het Rekenhof neemt akte van deze initiatieven en zal de praktische uitvoering daarvan op
het gepaste moment opnieuw evalueren.

46

4.2

Consulaire ontvangsten

4.2.1 Vaststellingen
Een van de kerntaken van de diplomatieke posten is de uitreiking van consulaire documenten (paspoorten, visa, identiteitskaarten, akten van burgerlijke stand, eensluidendverklaring van documenten…) aan Belgen of vreemdelingen in het buitenland.
De posten rekenen daarvoor een vergoeding aan die bestaat uit twee componenten: de consulaire rechten (fiscale ontvangsten bestemd voor de Schatkist) en de productiekosten (aanmaakkosten van de documenten die de posten moeten doorstorten aan de SAB Consulaire
Zaken die de uitgaven van die aanmaakkosten beheert).
De totale ontvangsten uit consulaire rechten bedroegen in 2009 9.851.255 euro, die uit productiekosten 8.443.064 euro.
Op een drietal posten na, zijn de ontvangsten van consulaire rechten geheel geïntegreerd
in het werkingsfonds. Ze worden ontvangen op een specifieke consulaire bankrekening of
kas. De internecontroleregels bepalen dat deze rekening/kas deel uitmaakt van de boekhouding van de post (Accounting). In de boekhouding worden alleen de totale ontvangsten
uit consulaire rechten geboekt. Dat gebeurt doorgaans maandelijks. Uiterlijk de vijftiende
van de daarop volgende maand moeten deze ontvangsten worden overgeschreven naar de
bankrekening van het werkingsfonds. Daarbij worden ze in Accounting opgenomen als derdengelden verschuldigd aan de Schatkist. Aldus komen ze in mindering van het bedrag
waarmee de Schatkist het werkingsfonds weer op peil brengt.
De ontvangsten uit productiekosten zijn nog niet geïntegreerd in het werkingsfonds van
de posten (wel gepland voor een veertigtal posten). Ze worden ontvangen op dezelfde consulaire bankrekening/kas als de consulaire rechten. De ontvangsten zijn bestemd voor de
SAB Consulaire Zaken. De interne regels bepalen dat ze trimesterieel moeten worden gestort op de financiële rekening van de SAB en als uitgave geboekt in Accounting.
De bovenvermelde boekingen gebeuren op basis van de maandrapporten gegenereerd door
het programma ConsuNet (beheerd door de DGC). Dat registreert per individuele aanvraag
de verschuldigde en betaalde consulaire rechten en productiekosten. Het genereert daarbij
automatisch het tarief en de wisselkoers. Er is geen automatische koppeling van ConsuNet
aan Accounting.
In een negental posten is de "loketfunctie" voor visa-aanvragen (de administratieve behandeling van de individuele aanvragen en de ontvangst van de verschuldigde consulaire rechten en productiekosten) uitbesteed aan een particuliere onderneming. Vooral in
landen waar veel visa worden aangevraagd, zou dat kunnen bijdragen tot een besparing
qua personeel en infrastructuur van de post. Anderzijds zijn echter bijkomende financiële transfers en controles door de post vereist. De uitbesteding omvat het noteren van de
aanvraag, het ontvangen van de bewijsstukken, de inning en doorstorting van de handling
fee aan de post en het terugbezorgen van het paspoort met visum aan de titularis. De post
blijft verantwoordelijk voor de toekenning van visa en de daaraan voorafgaande verificatie van bewijsstukken. De aanvrager van het visum betaalt (bovenop de handling fee) een
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vergoeding aan de opdrachtnemer van de loketfunctie. Daarvoor kan hij in principe rekenen op een snellere en gebruiksvriendelijkere behandeling van zijn aanvraag. Hij is echter
niet verplicht zich tot de opdrachtnemer te wenden en kan zich altijd rechtstreeks wenden
tot het Belgische consulaat.
Het Rekenhof heeft de kwaliteit van de interne controle op de werkelijkheid, de juistheid
alsook het tijdsverloop nagegaan van de inning van de consulaire ontvangsten en hun integratie in het werkingsfonds van de post (consulaire rechten) en storting aan de SAB Consulaire Zaken (productiekosten). Voor de posten in Londen en Moskou, die vrij belangrijke
consulaire ontvangsten uit visa hebben (taksen en productiekosten in 2009 respectievelijk
502.760 en 610.525 euro op een totaal van 11.699.340 euro voor alle posten samen), werd
nagegaan hoe en wanneer die posten de verschuldigde consulaire ontvangsten controleren.
Het onderzoek leidde tot de volgende vaststellingen:
•

De uitbesteding van de loketfunctie voor visa berust niet op een schriftelijke overeenkomst met de opdrachtnemer; er kon niet worden aangetoond dat bij de gunning van de
opdracht rekening werd gehouden met de mededinging.
Opdrachten voor werken, leveringen en diensten gegund in het buitenland zijn principieel onderworpen aan dezelfde regelgeving als op het Belgisch grondgebied (zie 4.1.1). De
diplomatieke posten in Londen en in Moskou besteden de loketfunctie voor visa sinds
2007 uit aan een multinational waarop ook vele andere landen een beroep doen. Er kon
geen enkel bewijs worden voorgelegd dat bij de gunning rekening werd gehouden met
de basisbeginselen van de Belgische regelgeving voor overheidsopdrachten, zoals de
mededinging en de gelijke behandeling van de inschrijvers. Geen van beide posten kon
overigens een schriftelijke overeenkomst met de opdrachtnemer voorleggen: in Londen
is er alleen een summiere intentieverklaring waarin wordt bepaald dat de contractuele
bepalingen op een later tijdstip zullen worden vastgesteld. In Moskou is er kennelijk
alleen een mondeling akkoord. Daardoor is er onvoldoende rechtszekerheid, in het bijzonder over de verantwoordelijkheid van de contractanten indien er een probleem rijst
bij de vaststelling of de inning van de vastgestelde rechten. In Moskou kon bovendien
worden vastgesteld dat de loketfunctiehouder de dienst verder uitbesteedt aan een andere privaatrechtelijke vennootschap.

•

De uitbesteding van de loketfunctie in Londen en Moskou heeft niet geleid tot een vermindering van het visumpersoneel.
De uitbesteding van de loketfunctie berust vooral op opportuniteitsoverwegingen (internationaal aanvaarde praktijk, verlichten van de werkdruk, betere infrastructuur…)
eerder dan op een reële kosten-batenanalyse.

•

Gebrek aan duidelijke richtlijnen voor de financiële controle
De interne controle zowel op het niveau van de post, de centrale diensten van de FOD
Buitenlandse Zaken (B&B) als de SAB Consulaire Zaken, biedt onvoldoende zekerheid
dat de consulaire rechten en productiekosten uit visa correct zijn berekend en tijdig

48

worden geïnd. Er zijn blijkbaar geen centraal opgelegde richtlijnen hoe de consul/rekenplichtige in de posten zelf de controle van de consulaire ontvangsten moet verrichten.
Wel werd vastgesteld dat de posten in London en in Moskou dagelijks de visumaanvragen grondig controleren.
•

ConsuNet is niet automatisch gekoppeld aan Accounting en bevat geen module waarmee de consulaire ontvangsten kunnen worden opgevolgd; in Moskou werden specifieke
problemen met het programma vastgesteld.
ConsuNet bevat geen financiële module om het geheel van de consulaire ontvangsten
op te volgen. De administratie wijst er echter op dat de kwaliteit van de interne controle
is gegarandeerd door de goede samenwerking tussen DGC en de dienst Beheerscontrole
van de Posten.
De interne controle wordt in het algemeen bemoeilijkt doordat de programma’s ConsuNet en Accounting niet automatisch gekoppeld zijn. In de post in Moskou werden
belangrijke problemen met ConsuNet vastgesteld; het programma genereert kennelijk
foutieve rapporten. Hoewel het probleem al drie jaar geleden werd gesignaleerd, is het
nog niet opgelost. Daardoor is de comptabiliteit een onoverzichtelijk geheel van boekingen en correcties en blijven er talrijke onverklaarbare verschillen bestaan tussen de reële ontvangsten en de in de verschillende systemen gegenereerde rapporten. Een zelfde
probleem zou zich ook stellen bij een tweetal andere posten, waar de loketfunctie is
uitbesteed aan dezelfde vennootschap. Door die moeilijkheden werden in Moskou de
consulaire bankrekening en kas - anders dan bij de andere posten - niet opgenomen in
de boekhouding, wat de internecontrolerisico’s verhoogt en waardoor de rekenplichtige
van de post deze ontvangsten niet verantwoordt in de rekeningen die hij voorlegt aan
het Rekenhof.

•

De doorstorting van de consulaire ontvangsten aan de rechthebbenden (Schatkist en
SAB Consulaire Zaken) verloopt vertraagd.
De termijnen voor de periodieke transfers van zowel consulaire rechten als productiekosten zijn om tal van redenen (werklast, ingewikkelde procedure, technische problemen veroorzaakt door de programma’s ConsuNet…) dikwijls te lang en overschrijden
de interne normen. De vertragingen situeren zich op verschillende niveaus. In Londen
lopen de stortingen aan de post soms vertraging op. Zowel in Londen als in Moskou
worden consulaire rechten zelden in het werkingsfonds gestort binnen de reglementaire
termijn (vijftiende dag die volgt op de afgesloten maand). Daarna verlopen er vrijwel
steeds vele maanden vooraleer B&B de consulaire rechten in de Schatkist stort. Voor
de trimestriële doorstorting van de productiekosten op rekening aan de SAB Consulaire Zaken wacht de post in Londen op de betaling door de externe lokethouder van
de laatste maand van het betreffende trimester. Daarna verlopen nog drie tot elf weken
vooraleer de post de sommen doorstort aan de SAB Consulaire Zaken.
In de praktijk wordt er pas doorgestort als de liquiditeit van de post dat toelaat. Op
die manier kan de post de consulaire ontvangsten benutten als (renteloos) kaskrediet
om er de verschillende werkingsuitgaven mee te financieren. Wat de consulaire rechten
betreft, heerst bij de FOD de overtuiging dat het voor de Schatkist om een nuloperatie
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gaat: in afwachting dat de Schatkist de consulaire rechten niet heeft ontvangen, moet
ze immers ook het werkingsfonds niet aanvullen. Het systeem miskent echter op die
manier het universaliteitsprincipe van de begroting. Doordat de ontvangsten en uitgaven worden gecompenseerd, kan geen volledig en overzichtelijk beeld van alle financiële
operaties van de begroting worden verkregen.
•

Wisselkoersrisico’s worden onvoldoende ondervangen.
De consulaire ontvangsten gebeuren altijd in lokale valuta. Het wisselkoersrisico verbonden aan de inning, dat via de maandelijkse aanzuivering van het werkingsfonds ten laste
van de posten valt, wordt onvoldoende ondervangen. Zo past het centrale bestuur kennelijk onvoldoende vaak de wisselkoers in ConsuNet aan, naar verluidt wegens technische
problemen bij de Stafdirectie Informatie- en Communicatietechnologie. Daardoor betaalt
de aanvrager aan het loket soms een tarief tegen een koers die inmiddels gewijzigd is. Als
bij de laattijdige doorstorting van consulaire rechten naar de Schatkist (supra) de lokale
valuta ondertussen zijn opgewaardeerd, heeft dat ook tot gevolg dat als het werkingsfonds
weer op peil is gebracht in euro, het eigenlijk in waarde is verminderd.

•

Opvolging van de ontvangsten van de ereconsuls
In sommige regio’s waar geen beroepspost is, innen ereconsuls de consulaire ontvangsten. Het Rekenhof had opgemerkt dat de opvolging van deze ontvangsten door de
posten waaraan die ereconsuls verbonden zijn, zekere tekortkomingen vertoonde. Inmiddels werd een nieuwe informatica-applicatie ontwikkeld die die problemen moet
verhelpen.

4.2.2 Aanbevelingen
Het Rekenhof heeft een reeks concrete aanbevelingen geformuleerd om de interne controle
te verbeteren:
•

•

•

De uitbesteding van de loketfunctie moet plaatsvinden op grond van een kosten-batenanalyse, tegemoetkomen aan de basisbeginselen van de regelgeving voor overheidsopdrachten en worden uitgevoerd door middel van een rechtsgeldige overeenkomst
waarin de verantwoordelijkheden van de contractanten worden omschreven en die uitdrukkelijk bepaalt binnen welke termijn de consulaire ontvangsten aan de post moeten
worden doorgestort.
Het centrale bestuur zou de consulaire rechten maandelijks, na de vaststelling van het
rapport consulaire rechten, aan de Schatkist moeten doorstorten, zodat ook het effect
van wisselkoersschommelingen tussen de inning en de doorstorting van die taksen op
de wedersamenstelling van het werkingsfonds minimaal is. Het centraal bestuur moet
de nodige maatregelen nemen opdat de wisselkoersen in ConsuNet, waarmee de posten
moeten werken, realistisch zijn. Ook moeten de posten de productiekosten sneller aan
de SAB Consulaire Zaken doorstorten.
In ConsuNet zouden een aantal functies kunnen worden toegevoegd om de verschuldigde handling fee vlotter te kunnen vaststellen (aparte registratie van visa aangevraagd
via outsourcing, mogelijkheid tot schrappen productiekosten ingeval van vervanging
van een eerder foutief afgegeven document).
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•

In afwachting van een verbinding tussen Accounting en ConsuNet, zou hetzij de dienst
Beheerscontrole van de Posten, hetzij de betrokken post (zoals in Londen) systematisch
de afstemming tussen beide programma’s moeten uitvoeren. De informaticaproblemen
(onjuiste rapporten ConsuNet) vastgesteld in Moskou en in enkele andere posten, die
mogelijk samenhangen met de uitbesteding, moeten zo spoedig mogelijk worden opgelost.
Antwoord van de administratie en van de minister
De minister onderschrijft de aanbevelingen van het Rekenhof.
Voor de uitbesteding van de loketfunctie zal zo snel mogelijk een overheidsopdracht worden uitgeschreven. Ter voorbereiding daarvan werd een enquête georganiseerd bij alle betrokken posten en een marktonderzoek uitgevoerd.
De uitbesteding die in een aantal posten al werd doorgevoerd, heeft weliswaar
niet altijd geleid tot een vermindering van het visumpersoneel, maar de posten
beschikken daardoor over meer armslag om de visumaanvragen kritisch te analyseren, een doelstelling waaraan het departement prioriteit heeft verleend.
Bij gebrek aan een financiële module in ConsuNet en een koppeling van dat programma aan Accounting, besliste het departement om met het oog op een betere
opvolging van de consulaire ontvangsten, een nieuwe toepassing te ontwikkelen.
Die voorziet onder meer in een dagelijkse reconciliatie tussen de consulaire operaties en de ontvangsten. Ook moeten nieuwe maandelijkse rapporten bijdragen
tot een betere interne controle.
De invoering van Fedcom voor alle posten in de SEPA-zone, waardoor de werkingsfondsen van die posten worden opgeheven, en de systematische facturatie
van de consulaire ontvangsten in alle posten vanaf 2012, zal automatisch een einde stellen aan de vermenging van deze ontvangsten met de werkingsmiddelen en
de miskenning van het universaliteitsprincipe.
Gelet op de bestaande procedures is het onvermijdelijk dat de doorstorting van de
ontvangsten aan de Schatkist een zekere tijd in beslag neemt. Bovendien heeft de
invoering van Fedcom op dit punt voor nieuwe moeilijkheden gezorgd.
Een recente zending naar de post te Moskou bevestigt de bevindingen van het
Rekenhof. De betrokken actoren werden gewezen op hun verantwoordelijkheden.
De administratie merkt op de wisselkoersen driemaandelijks worden aangepast
en ook bij plotse en onvoorziene waardeverminderingen. De financiële impact van
eventuele valutaschommelingen moet overigens worden genuanceerd.

Het Rekenhof stelt vast dat de overheidsopdracht voor de uitbesteding, de tijdige doorstorting van de rechten verschuldigd aan de Schatkist en de correcte boeking van de consulaire
ontvangsten in de post te Moskou nog steeds niet effectief zijn geregeld. Het zal die problematiek van nabij blijven opvolgen. Wat de wisselkoersen betreft, wordt opgemerkt dat ook
de bezochte posten van oordeel waren dat de frequentie van de aanpassingen ontoereikend
was.
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4.3 Ontwikkelingssteun aan de lokale organisaties van de civiele
maatschappij
4.3.1 Overzicht en procedure
Met de werkingsmiddelen van de Belgische diplomatieke posten wordt in twaalf landen
ontwikkelingssteun verleend aan lokale organisaties ter versterking van de plaatselijke civiele maatschappij. Het totaal van de subsidies aan deze partnerorganisaties bedroeg in
2009 5,4 miljoen euro.
De doelstellingen en de financiële omvang van deze ontwikkelingssteun worden per land
vastgesteld in een strategisch kader. Dat wordt voorbereid door het ontwikkelingsbureau
van de post en goedgekeurd door de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.
De opstelling van een strategisch kader voor deze hulpprogramma’s, de selectie van de
partnerorganisaties (OCM10) en projecten, de financiering, de rapportering en de interne
controle worden geregeld in een ministeriële procedurenota (laatste versie: 29 april 2009)
en de bijlagen, waaronder het model van financieel akkoord af te sluiten met de partnerorganisatie. Aansluitend bevat het Handboek de bepalingen over de financiering van het
werkingsfonds vanuit de betrokken basisallocatie, de aanrekening en de verantwoording
van de uitgaven die de OCM indienen.
De procedure kan als volgt worden weergegeven:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ontwerp strategisch kader (ontwikkelingsattaché op post); goedkeuring (minister OS).
Indiening project (partnerorganisatie); beoordeling (ontwikkelingsattaché op post).
Ontwerp koninklijk besluit tot toekenning subsidie en financieringsovereenkomst (ontwikkelingsattaché, administratie); goedkeuring en ondertekening (minister OS).
Post (of RBC) vraagt de financiering (globaal voorschot voor alle lopende projecten) aan
de dienst Beheerscontrole van de Posten, die de som in het werkingsfonds stort.
Post stort subsidieschijven aan de partnerorganisatie volgens de timing bepaald in een
financieringsakkoord: eerste schijf bij de goedkeuring KB, volgende schijven telkens
nadat de organisatie het gebruik van (minstens) 80 % van de vorige schijf heeft verantwoord d.m.v. een financieel verslag waaraan alle originele verantwoordingsstukken
(facturen, betalingsbewijzen, rekeninguittreksels…) zijn gevoegd.
Begeleiding bij redactie en certificering financieel verslag (bij elke schijf) door een lokaal, internationaal erkend boekhoudkantoor.
Financiële verslagen en verantwoordingsstukken worden bewaard op post (in Kigali in
de regel voorzien van commentaren ontwikkelingsattaché).
Bij beëindiging van elke projectfase: narratief verslag van de gerealiseerde activiteiten
opgesteld door de partnerorganisatie en toegezonden aan DGOS.
Tijdens uitvoering project: plaatsbezoeken door de attaché.
De rekenplichtige van de post betaalt elke schijf op last van de attaché; de dienst
Beheerscontrole van de Posten rekent ze aan op het werkingsfonds (Accounting).

10 OCM staat voor samenwerking met de lokale organisaties van de civiele maatschappij.
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•
•

•

Einde van het project: audit door een extern auditkantoor (dat niet hetzelfde mag zijn als
het boekhoudkantoor - supra); eindrapport van de attaché.
Bij de betaling van het saldo (laatste subsidieschijf; in de regel 20 % van het totale subsidiebedrag): verklaring van de attaché dat alle uitgaven zijn verantwoord en aanrekening
op het werkingsfonds door de dienst Beheerscontrole van de Posten.
Jaarlijks verslag van de attaché over alle lopende projecten.

Het Rekenhof heeft de kwaliteit van de internecontroleprocedures onderzocht, zowel bij de
centrale diensten als bij de posten zelf, waar het zwaartepunt van de interne controle ligt.
Daartoe werden hoofdzakelijk de projecten onderzocht die worden beheerd door de ambassade te Kigali (Rwanda), goed voor een totaal aan uitgaven van nagenoeg 645.000 euro in 2009.
Van vier projecten werden, in verhouding tot de beschikbare tijd en middelen, de financiële
afwikkeling en de verantwoordingsstukken ter plaatse onderzocht 11:
Project (visum nr)

Duur

OCM

PSTA 1
Landbouwhervorming
(2005 -30398)

2 j.

Imbaraga

Scholen distr. Nyaruguru
Onderwijs (2007-30195)

2 j.

Adenya

Huguka
Pers (agrarisch tijdschrift )
(2004-30463)

5 j.

Huguka

PAPG II (Gacaca)
Justitie (genociderechtbanken)
(2004-30461)

2 j.

Vijf koepelorganisaties
(coördinatie: Cladho)

Bedrag
(euro)

Project beëindigd
(eindsaldo betaald)

Landbouw- 300.000
hervorming

15 januari 2009
(eindsaldo betaald
7 juli 2009)

Sector

Onderwijs

127.397

April 2010
(eindsaldo nog niet
betaald)

Plattelands- 261.558
ontwikkeling

Project loopt nog

Justitie

319.937

31 maart 2008
(eindsaldo betaald
31 maart 2009)

De details van het onderzoek van het Rekenhof werden opgenomen in het rapport gericht
aan de ambassade te Kigali (met bijlagen).
Hierna worden de belangrijkste onderzoeksresultaten samengevat.
4.3.2 Gebrek aan budgettaire transparantie
Dat uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking worden gefinancierd met werkingskredieten van diplomatieke posten draagt niet bij tot budgettaire transparantie, te meer omdat
deze verrichtingen - anders dan de consulaire ontvangsten, die ook in de werkingsfondsen
van de posten geïntegreerd zijn - niet worden uitgevoerd op een aparte financiële rekening
en niet worden geboekt in een apart centraal systeem.

11 In de marge van het onderzoek werd ook nagegaan of de administratie lessen getrokken heeft uit een audit uitgevoerd op last van het departement door een externe consultant: Group One, Brussel - HIVA, Leuven, Evaluatie van
het Systeem voor Directe Financiering van Lokale Niet-Gouvernementele Organisaties, eindrapport (april 2006).
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Het werkingsfonds van de post in Kigali (330.000 euro) weerspiegelt niet de werkelijke uitgaven van de post, die in 2009 ruim 2 miljoen euro bedroegen. Om de subsidies te kunnen betalen, ontvangen de posten, naast hun werkingsfonds, voorschotten van de centrale
administratie. Omdat vele projecten vertraging oplopen, stort de post in Kigali de subsidies, die in schijven worden betaald, niet onmiddellijk door aan de partnerorganisaties. De
vertraging kan oplopen tot een à anderhalf jaar. Daardoor verschaft de post zichzelf een
kaskrediet en overtreffen de saldi op de financiële rekeningen doorlopend ruimschoots de
betalingsverplichtingen.
4.3.3 Opvolgingscapaciteit in de post en terreincontroles
De opvolgingscapaciteit van het ontwikkelingsbureau in de post is beperkt tot één ontwikkelingsattaché. Er is geen specifieke boekhoudkundige ondersteuning. Al in de audit van
de externe consultants (zie voetnoot 11) werd erop gewezen dat de gemiddelde opvolgingscapaciteit in alle posten (0,5 VTE voor tien projecten) onvoldoende was. De administratie
heeft ter zake kennelijk geen passende maatregelen genomen.
Er zijn geen substantiële bijkomende controles op het niveau van de post.
4.3.4 Toezicht door de regionale boekhoudkundige coördinatoren en de Postinspectie
Uit zijn rapporten blijkt duidelijk dat de RBC met standplaats te Bujumbura (Burundi), door
de vele andere opdrachten in de landen van zijn ambtsgebied en de omvang en complexiteit
van de boekhoudingen van de partnerorganisaties, niet bij machte is elk project te controleren.
De Postinspectie blijkt evenmin deze uitgaven systematisch te controleren. In het laatste
inspectieverslag over de post van Kigali wordt over dit thema niet gerapporteerd. De administratie plant binnen de modernisering van de Postinspectie (zie 3.4) een expert ontwikkelingssamenwerking aan het korps toe te voegen die in een eerste fase een controlemethodologie moet uitwerken en vervolgens systematisch assistentie zou moeten verlenen aan
de postinspecties.
4.3.5 Controle door plaatselijke boekhoudkantoren
De plaatselijke boekhoudkantoren die de rekeningen van de partnerorganisaties certificeren zijn niet erkend en hun neutraliteit en de kwaliteit van hun controles is onvoldoende
gegarandeerd.
In strijd met de procedurevoorschriften zijn de plaatselijke boekhoudkantoren die de rekeningen certificeren die de partnerorganisatie voorlegt na afronding van elke fase van een
project (vooraleer een volgende schijf van de subsidie kan worden betaald), niet internationaal erkend. Ze zijn evenmin erkend door de bevoegde Rwandese autoriteit (ICPAR). Zowel
aan de kwaliteit van de certificering als aan de onafhankelijkheid van deze kantoren, die
(conform de regelgeving) door de begunstigde partnerorganisatie zelf worden aangesteld
op kosten van het project, kan worden getwijfeld.
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4.3.6 Externe financiële audit
De externe financiële audit van de projecten komt te laat voor corrigerende maatregelen.
Bij afloop van een project laat de attaché in de regel een externe audit uitvoeren (ten laste
van een bijzondere basisallocatie). Die audit wordt weliswaar uitgevoerd door kantoren die
internationaal erkend zijn en is van enigszins betere kwaliteit, maar komt te laat voor corrigerende maatregelen.
4.3.7 Interne controle
De interne controle over de (financiële) afwikkeling van de projecten, uitgevoerd door de
verschillende centrale diensten van de FOD, is beperkt en kenmerkt zich door een gebrek
aan een degelijk controle-instrument, aan een concrete afbakening van de controleverantwoordelijkheden en aan duidelijke controlemethoden.
(1) Er is geen boekhoudsysteem waarmee de voorschotten verstrekt aan de posten, de
subsidieschijven die ze daarmee betalen aan de partnerorganisaties en de uitgaven
die deze laatste verantwoorden in de rekeningen die ze voorleggen, kunnen worden
afgestemd (in euro en lokale munt). De programma’s die op het centrale niveau beschikbaar zijn (Accounting en Comptas) laten dat niet toe. De attachés op post en de
RBC hanteren elk een eigen methode of werkblad, dat vaak allerlei tekortkomingen
vertoont. Nochtans heeft de post in Kinshasa (RDC) al jaren geleden een systeem ontwikkeld dat die mogelijkheden wel biedt. De eerder vermelde externe audit stelde voor
die best practice ruime verspreiding te geven en maatregelen te nemen voor een betere
opleiding en ondersteuning van de attachés. Ook aan die aanbeveling werd geen gevolg
gegeven.
(2) Het toezicht van de DGOS focust vooral op de goedkeuring en de administratieve behandeling van het strategisch kader, de voorstellen van de projecten (ingediend door de
attachés) en de budgettaire vastlegging. Wat de opvolging van de uitvoering van de projecten betreft, kon worden vastgesteld dat er geen systematische controle(methodiek)
of rapportering is. DGOS gaat niet altijd na of de rapporten die de actoren over de inhoudelijke en financiële uitvoering moeten voorleggen, voldoen aan de voorschriften
en tijdig worden ontvangen. Daardoor kan de dienst evenmin passende maatregelen
nemen wanneer projecten de doelstellingen niet halen of slecht worden beheerd. Overigens moeten aan deze dienst geen financiële rapporten meer worden voorgelegd en
worden de verantwoordingsstukken van de partnerorganisaties alleen bewaard in de
diplomatieke posten. Ter plaatse in de posten verricht de dienst kennelijk geen controles meer.
(3) De dienst Beheerscontrole van de Posten beperkt zich tot de goedkeuring van voorschotaanvragen van de posten en een standaardcontrole van de stortingsopdracht van
de subsidieschijven die de rekenplichtigen van de posten boeken in het programma Accounting: identiteit en rekeningnummer van de begunstigde, nummer van de budgettaire vastlegging, vergelijking met de subsidieschijven bepaald in het subsidiebesluit
en de financieringsovereenkomst. Het formele karakter van deze controles leidt ertoe
dat vergissingen niet worden opgemerkt, zoals een storting op een ander rekening-
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nummer dan contractueel bepaald, de storting van een bedrag dat niet meer overeenstemt met een subsidieschijf die inmiddels door een herziening van de financieringsovereenkomst werd gewijzigd enz. Voor de uitgaven verantwoord in de rekeningen van
de partnerorganisatie beschikt de dienst niet over de vereiste controlemiddelen: zo
ontvangt hij geen afschriften van de financiële rapporten van de partnerorganisatie en
de daarbij horende stukken (certificatie door boekhoudkantoor, commentaar ontwikkelingsattaché…).
4.3.8 Tekortkomingen in de financiële controle en onregelmatigheden
Uit het bovenstaande blijkt vooral het gebrek aan een regelmatige, kwaliteitsvolle controle
van de uitvoering van de projecten.
Bij het nazicht van de rekeningen waarin de partnerorganisaties het gebruik van de subsidies verantwoorden en van de bijhorende rapporten en commentaren, werden tal van
tekortkomingen, tegenstrijdigheden en onregelmatigheden vastgesteld.
(1) Zo blijken voor sommige projecten in Rwanda geen aaneensluitende bankrekeninguittreksels te zijn voorgelegd, bestaan er verschillen tussen bankjournaals en rekeninguittreksels of is de precieze besteding van bepaalde uitgaven niet of nauwelijks te achterhalen bij gebrek aan duidelijke verantwoordingsstukken. Zo is de boekhouding van
het project IMBARAGA/PSTA1 dermate wanordelijk dat de controle ervan een onmogelijke opgave blijkt. Voor alle onderzochte projecten geldt dat facturen of schuldvorderingen in vele gevallen niet genummerd of gedateerd zijn, soms niet gericht zijn aan
de betrokken partnerorganisatie, nooit de vermelding dragen van het project of enige
verwijzing naar de Belgische ambassade en niet worden afgestempeld als "betaald".
(2) De partnerorganisaties die in Rwanda deze vorm van ontwikkelingssteun genieten, zijn
vaak nauw met elkaar verbonden. Bovendien ontvangen al deze organisaties ontwikkelingshulp van meerdere Belgische en internationale organisaties, soms voor dezelfde
of gelijkaardige projecten. Daardoor kan niet worden nagegaan of bepaalde stukken
niet bij meerdere donoren worden ingediend om ontwikkelingssteun te krijgen. Soms
komen transacties (voorschotten…) met andere partnerorganisaties of donoren ook
voor in de rekeningen van de projecten. Door de slechte kwaliteit van de boekhouding
is de ware toedracht daarvan niet te achterhalen.
(3) Er is geen systematisch overleg tussen het ontwikkelingsbureau van de Belgische ambassade te Kigali en de diverse donoren. In de externe audit (supra) werd die houding
ter discussie gesteld. Mee daardoor worden de risico’s vermeld in het vorige punt onvoldoende afgedekt.
(4) In deze context zijn malversaties niet uit te sluiten en kunnen ze door de ondoorzichtigheid van de boekhoudingen maar moeilijk getraceerd worden. Zo werd vastgesteld dat
subsidiegelden door de partnerorganisaties soms worden belegd op termijnrekeningen,
hoewel de financieringsakkoorden dat niet toelaten. De instructies over de wisselkoers
(de subsidieschijven worden vastgelegd in euro en in lokale munt betaald tegen de officiële koers op de dag van de storting aan de begunstigde) worden niet altijd nageleefd.
Ook de "eigen financiële inbreng" van sommige partnerorganisaties zorgt voor veel
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onduidelijkheid. De herkomst kan niet worden achterhaald (bv. gelden van andere donoren), het bedrag is soms niet opgenomen in het financieringsakkoord en soms is er
geen spoor (meer) van te vinden in de rekeningen.
(5) In enkele projecten worden de contractueel vooropgestelde doelstellingen niet gerealiseerd, worden de activiteiten soms in onduidelijke omstandigheden stilgelegd, zijn er
onverantwoorde uitgaven die toch worden aanvaard of wordt er vastgesteld dat activa
niet meer aanwezig zijn (of door de partnerorganisatie werden verkocht). Zo werden
bij verschillende projecten in Rwanda studiereizen gefinancierd waarvan de zin en
de omvang in de opvolgingsverslagen ter discussie worden gesteld. Bij de uitvoering
van het landbouwproject Karaba (PAK)/Rwanda, toevertrouwd aan de lokale organisatie CICODEB (Centre d’Initiatives Communautaires de Base pour le Dévelloppement),
werden kasgelden en rollend materiaal verduisterd, waarvan in 2008 slechts een deel
kon worden gerecupereerd. Het project ADENYA (Rwanda) werd volgens de verslagen
slecht beheerd en miste voor een deel zijn doel omdat het te grootschalig was opgevat. Het project is afgelopen, maar er werd nog steeds geen financieel eindverslag
voorgelegd. Voor het project BDOM Bukavu, voor de oprichting van een productiecentrum voor naalden voor eenmalig gebruik in Congo, werd bijna de volledige subsidie
(225.000 euro van de 250.000 euro) al bij de opstart van het project aan de partnerorganisatie gestort. Hoewel het project in 2009 moest beëindigd zijn, is tot op heden niet
duidelijk welke activiteiten werden gerealiseerd of - indien het project werd stopgezet
- welke maatregelen werden genomen om de gedane investeringen te recupereren voor
de Schatkist (verkoop van activa…).
(6) Verworpen of onverantwoorde uitgaven blijken bij afloop van een project in de praktijk maar moeizaam te kunnen worden gerecupereerd, vooral wanneer het saldo van
de subsidie (dat pas wordt uitbetaald als alle uitgaven werden verantwoord) te laag is
vastgesteld of omdat de partnerorganisatie werd opgeheven of de verantwoordelijken
niet meer kunnen worden getraceerd. Er is overigens geen boekhoudsysteem waarmee
die rechten en de inning ervan kunnen worden opgevolgd. Algemeen is er een gebrek
aan accountability: wie is verantwoordelijk wanneer onvoldoende maatregelen worden
getroffen om bedoelde sommen te recupereren?
Er is nood aan maatregelen om het intern toezicht over deze subsidiesteun te verbeteren.
Een eerste stap in de goede richting is het (geplande) inschakelen van de Postinspectie
(supra) en het feit dat de DGOS sinds de recente reorganisatie van de diensten, voor de
partnerorganisaties en projecten controlelijsten hanteert zoals die al in gebruik waren voor
andere vormen van indirecte ontwikkelingshulp (Belgische ngo’s).
4.3.9 Aanbevelingen
Het Rekenhof stelt verder de volgende maatregelen voor:
• een aparte rekening en een apart boekhoudsysteem gebruiken (model: Kinshasa) dat
alle actoren betrokken bij de interne controle online kunnen invullen of consulteren
(selectieve toegang);
• de verantwoordelijkheden van de diverse actoren afbakenen, een methodologie en rapportconcepten vaststellen;

DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE POSTEN / 57

•

•

•

organisatorische maatregelen treffen met het oog op een volwaardige monitoring van
de uitvoering van de projecten en het financieel beheer door de partnerorganisatie.
Zo moet de certificering van de tussentijdse financiële rekeningen worden uitgevoerd
door erkende, onafhankelijke en competente plaatselijke boekhoudkantoren. Als dat
niet haalbaar mocht blijken (bv. om financiële redenen), moet worden gezocht naar alternatieve systemen, zoals een bijzondere cel voor de boekhoudkundige opvolging, het
toezicht op de naleving van de reglementering en procedures en de begeleiding van de
dossierbeheerders en de attachés in de partnerlanden. De ambassade moet meer worden
ondersteund door het centrale niveau door middel van een geïnstitutionaliseerde communicatie, duidelijke afspraken met de verschillende diensten en opleidingen om de
boekhoudkundige vaardigheden te verbeteren.
Binnen de huidige context moet in elk geval de opvolgingscapaciteit (in het bijzonder
die van de ambassade) worden afgestemd op het aantal en de schaal van de te subsidiëren projecten. Bij de opmaak en de goedkeuring van het volgende strategisch kader zou
daarmee rekening moeten worden gehouden.
Ten slotte zouden in de procedures en financieringsakkoorden bepalingen moeten worden opgenomen die een betere bescherming bieden tegen de vele risico’s op oneigenlijk
gebruik van de subsidies, o.m. wat betreft de kwaliteit van de verantwoordingsstukken
(vermelding van het project op de facturen, aanbrengen van de formule "betaald"…), verplichte voorlegging van volledige en aaneensluitende rekeninguittreksels en journalen,
voldoende spreiding van de subsidieschijven, duidelijke bepalingen over de wisselkoers,
beleggingsverbod, omvang van de eigen financiële inbreng van de partnerorganisatie en
overleg met de overige donoren.
Antwoord van de administratie
De administratie heeft ingrijpende maatregelen voorgesteld met het oog op een
betere interne controle van de subsidies toegekend aan de lokale organisaties in
de ontwikkelingslanden. Een actieprogramma van dertien maatregelen moet een
antwoord bieden op de opmerkingen van het Rekenhof. De maatregelen zullen
echter naderhand moeten worden aangepast aan een nieuwe strategie die momenteel wordt ontwikkeld om de effectiviteit en de efficiëntie van deze vorm van ontwikkelingssamenwerking te verbeteren.
Het gaat onder meer om volgende maatregelen.
Bij de vaststelling van het strategisch kader zal rekening worden gehouden met
gelijkaardige projecten van andere donoren waarmee systematisch overleg zal
worden gepleegd.
De externe auditkantoren zullen voortaan aan welbepaalde erkenningsvoorwaarden moeten voldoen en niet meer worden aangesteld door de lokale organisatie
alleen, maar in gemeenschappelijk akkoord met het bureau voor ontwikkelingssamenwerking en de RBC.
Op het centrale niveau wordt de dienst D3 van de DGOS uitdrukkelijk belast met
de controle ex post over de uitvoering van de projecten, met inbegrip van de financiële afwikkeling ervan. Deze dienst zal ook de uitvoering van de programma’s in
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de partnerlanden evalueren en erover verslag uitbrengen met kopie aan de dienst
Beheerscontrole van de Posten.
Om frauduleus gebruik te vermijden, zullen alle verantwoordingsstukken ingediend door de begunstigde organisatie worden afgestempeld met de vermelding
“gefinancieerd door de Belgische ontwikkelingssamenwerking”. De attachés voor
ontwikkelingssamenwerking moeten voortaan bij hun financieel rapport een lijst
voegen van de eigen middelen en die afkomstig van andere donoren, die de organisaties inbrengen in het project.
Alle maatregelen zullen worden verwerkt in de procedurenota’s en het Handboek,
permanent worden bijgestuurd en voor een controle van de naleving ervan zal
beroep worden gedaan op de Postinspectie.
Het Rekenhof neemt kennis van deze concrete en belangrijke initiatieven, in het bijzonder
wat betreft de toewijzing van de financiële controle op het centrale niveau aan de DGOS, de
strikte criteria voor de keuze van de externe auditkantoren, het systematische overleg met
de andere donoren en de annotatie van de verantwoordingsstukken.
Het zal de implementatie van deze maatregelen op de voet blijven volgen.
Op de vraag om met het oog op een betere financiële opvolging gebruik te maken van een
aparte rekening en een standaard boekhoudsysteem werd echter nog geen duidelijk antwoord geformuleerd.
Hoewel in algemene termen een “uitbreiding van het aantal attachés voor ontwikkelingssamenwerking” wordt aangekondigd, is niet duidelijk of de plaatselijke bureaus voor ontwikkelingssamenwerking hiermee zullen beschikken over een voldoende capaciteit om alle
OCM-projecten die hun werden toevertrouwd, naar behoren te controleren.
Ten slotte gaat de administratie niet in op de opmerkingen over de specifieke dossiers
(Rwanda en Congo) en enkele algemene aspecten zoals het uitwerken van efficiënte maatregelen bij oneigenlijk gebruik van subsidies, manipulatie van wisselkoersen of belegging
van subsidiegelden door partnerorganisaties.

4.4 Inventaris — activa van de klasse "kunstvoorwerpen"
4.4.1 Vaststellingen
Sinds 1 januari 2011 moet de FOD Buitenlandse Zaken al zijn vaste activa - met inbegrip van
die in de diplomatieke posten - registreren en waarderen overeenkomstig de balansklassen
in het nieuwe algemene boekhoudplan12. Daartoe moet de FOD minstens één keer per jaar
de nodige opnemingen verrichten.
Het handboek "Het beheer van de onroerende en roerende goederen in het buitenland"
bevat gedetailleerde procedureregels over het tijdstip van indiening, de in- en uitschrijving
12 Overeenkomstig de comptabiliteitswet van 22 mei 2003 ( zoals gewijzigd door de programmawet van 23 december
2009).
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van activa, de inventarisrubrieken, de waardering en bijzondere bepalingen over de activa
die behoren tot de klasse "kunstwerken".
Hoewel de waarde van die laatste balansklasse bij gebrek aan geconsolideerde en consequent gewaardeerde inventarisbestanden (infra) niet nader kan worden gepreciseerd, is het
duidelijk dat de posten beschikken over een belangrijk gedeelte van het kunstpatrimonium
van de FOD, waarvan de waarde volgens de inventaris van de Staat ongeveer 4 miljoen euro
bedraagt.
Het Rekenhof heeft zowel bij de centrale diensten als in de posten in Moskou en Londen
steekproefsgewijs nagegaan of de internecontrolemaatregelen voor de inventarissen worden nageleefd en voldoende garanties bieden om het kunstpatrimonium te beschermen.
De resultaten van dit onderzoek, die in detail werden meegedeeld aan de administratie en
aan de betrokken ambassades, worden hierna samengevat.
• De inventarissen van de posten beschikbaar bij de centrale diensten bestaan uit papieren en elektronische documenten die zowel hiaten als overlappingen vertonen en waarvan de actualiteitswaarde en kwaliteit van de ingevulde velden amper door het centrale
niveau wordt gecontroleerd.
• De inventarissen van de diplomatieke posten in Moskou en Londen worden niet altijd
tijdig (d.w.z. jaarlijks, uiterlijk op 31 maart) ingediend. Tijdens het werkbezoek konden
de posten echter recente(re) inventarissen voorleggen dan degene die beschikbaar waren bij de centrale diensten.
• Er bestaat bij het hoofdbestuur geen geconsolideerde inventaris van de materiële vaste
activa van de diplomatieke posten.
• Alle activa opgenomen in de steekproeven werden teruggevonden, hoewel ze zich (zowel in Londen als in Moskou) soms niet meer op de locatie bevonden die de inventaris
vermeldde.
• De velden voor de waardering van activa worden niet systematisch ingevuld. De totale
waarde van de activa van de posten is bijgevolg onbekend.
• De velden om de activa van de klasse kunstvoorwerpen te identificeren en te waarderen,
zijn over het algemeen onvoldoende precies of soms in het geheel niet ingevuld. De post
van Moskou vormt een uitzondering op deze algemene vaststelling. De interne controle
biedt dan ook onvoldoende garanties om te voorkomen dat kunstvoorwerpen verdwijnen of (door gelijkaardige maar minder waardevolle) objecten worden vervangen. De
post in Moskou wees uitdrukkelijk op dit risico.
• De ART-database, die op het centrale niveau wordt bijgehouden om dat risico te beheersen en o.m. digitale foto’s bevat om de werken te identificeren en de staat van bewaring
na te gaan, is nog beperkt tot enkele posten en enkele categorieën van kunstvoorwerpen. De informatie daarin stemt soms niet overeen met de gegevens in de inventarissen
van de posten, zoals (vooral) in de post in Londen kon worden vastgesteld. Bovendien
is de gegevensbank alleen toegankelijk voor het (enige) personeelslid dat hiervoor bij de
Dienst Gebouwen in het Buitenland werd aangesteld.
4.4.2 Aanbevelingen
Om tegemoet te komen aan de nieuwe comptabiliteitswet en in het bijzonder te voorzien in
een adequate risicobeheersing voor de activa van de balansklasse "kunstwerken", zijn maat-
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regelen nodig. Ook de posten erkennen dat probleem expliciet. Het Rekenhof heeft daarom
de volgende aanbevelingen geformuleerd.
•

•

•

•

De elektronische inventarissen van de diplomatieke posten zouden kunnen worden
toegevoegd aan de applicatie Logistics/ Building post bij de directie P&O, waarin ook
alle foto’s van de activa (inz. van de kunstvoorwerpen) kunnen worden opgenomen.
De post kan de foto’s nemen en ze in de toepassing laden, het hoofdbestuur kan in samenwerking met de post zorgen voor de technische omschrijving en de waardering. De
bestaande ART-database dient in dit systeem te worden geïntegreerd.
In elk geval moet de interne controle kunnen beschikken over een elektronisch systeem waarmee een geconsolideerde inventaris kan worden opgesteld die de posten en
de kredietbeherende diensten kunnen raadplegen en actualiseren (selectieve lees- en
schrijfbevoegdheid).
Het programma zou ook automatische afschrijvingsregels kunnen bevatten voor de activa die niet aan marktwaarde hoeven te worden gewaardeerd, de aanvragen voor in- of
uitschrijving kunnen behandelen, en de fysieke verplaatsing van activa dagelijks kunnen bijhouden enz.
Wat de kunstwerken betreft, moet een einde worden gesteld aan het gebrek aan functiescheiding op het niveau van de ART-database en zou kunnen worden overwogen
personen met de vereiste expertise in de posten steekproefsgewijze controles te laten
uitvoeren.
Antwoord van de administratie en van de minister
Er werd een stappenplan opgesteld voor de invoering van een geconsolideerde
inventaris, gekoppeld aan Fedcom en Accounting, op grond van een onlinetoepassing, waarin elke post de inventarisgegevens moet laden. Deze toepassing is in
ontwikkeling en wordt getest in één post (Ottawa).
De kunstobjecten opgenomen in de ART-database zullen aan deze inventaris worden toegevoegd. De posten zullen die corrigeren en aanvullen. Een beleidsplan
voor het kunstpatrimonium van de FOD plant dat in 2014 een volledige digitale
inventaris klaar zal zijn. Die moet door middel van beeldmateriaal en informatie
over de objecten zorgen voor een betere beveiliging en ontsluiting van het kunstpatrimonium.

De timing van het stappenplan is echter onduidelijk. Uit de briefwisseling blijkt dat de
vooropgestelde onlinetoepassing al in september 2010 beschikbaar zou zijn voor alle posten. Kennelijk heeft het project vertraging opgelopen. Dit geldt a fortiori dus ook voor de
inventaris van de kunstvoorwerpen. Zolang de geplande maatregelen niet zijn gerealiseerd,
komt de FOD niet tegemoet aan het nieuwe boekhoudplan en blijven de gesignaleerde risico’s onvoldoende afgedekt.

4.5 Terugvordering van lokale belastingen
4.5.1 Vaststellingen
De diplomatieke zendingen zijn in de ontvangststaten vrijgesteld van belastingen en rechten. Die vrijstelling berusten op het Verdrag van Wenen inzake het diplomatiek verkeer van
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18 april 1961. Zo zijn de zendingen vrijgesteld van alle landelijke, gewestelijke of gemeentelijke belastingen en rechten ten aanzien van de gebouwen van de zending, ongeacht of
ze eigendom zijn of gehuurd, met uitzondering van rechten en belastingen die gelden als
betaling voor bepaalde verleende diensten.
Op basis van deze beginselbepaling kan lang niet altijd voor elke belasting (en op elk bestuursniveau) in alle staten die tot het verdrag zijn toegetreden, eenduidig worden vastgesteld of de vrijstelling geldt. Om interpretatie- en meningsverschillen te vermijden en
hun thesauriebelangen te beschermen, passen de meeste landen steeds meer het wederkerigheidsbeginsel toe: ze stellen de vertegenwoordiging van een bepaald land vrij van een
welbepaalde belasting of recht als hun eigen vertegenwoordiging in dat land van dezelfde
(of vergelijkbare) belasting is vrijgesteld.
De vrijstellingen die België concreet verleent aan de buitenlandse vertegenwoordigingen op
zijn grondgebied, zijn vervat in de fiscale wetgeving en vormen het voorwerp van diverse
circulaire nota’s van de Dienst Protocol & Veiligheid — P&S1 van de FOD Buitenlandse
Zaken.
Zo genieten de buitenlandse vertegenwoordigingen een algemene vrijstelling van btw bij
levering (of invoer) van goederen en diensten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de renovatie of
onderhoudswerken aan gebouwen, met inbegrip van de diensten van architecten- en advocatenkantoren. Die onmiddellijke vrijstelling geldt echter niet voor de levering (aankoop)
van gebouwen, waarvoor de vrijstelling afhankelijk is van de wederkerigheid.
Vele landen hanteren voor de vrijstelling van btw het wederkerigheidsbeginsel. Andere landen zijn dan weer erg restrictief in de vrijstellingen die ze aan de diplomatieke vertegenwoordigingen op hun grondgebied toekennen.
Het Rekenhof heeft onderzocht of de internecontrolemaatregelen voldoende waarborgen
bieden dat alle belastingen die overeenkomstig het verdrag en de voorschriften van de ontvangststaten (incl. de wederkerigheidsregels) vatbaar zijn voor vrijstelling, ook daadwerkelijk worden gerecupereerd. In de marge daarvan noteerde het enkele vaststellingen met betrekking tot het beleid inzake de toepassing en opvolging van het wederkerigheidsbeginsel.
Hierna volgt een samenvatting van de bevindingen die in detail aan de administratie en
aan de posten in Londen en Moskou werd voorgelegd.
•

De recuperatie van lokale belastingen berust bijna uitsluitend op het persoonlijk initiatief van de posthoofden, die er (al dan niet) voor zorgen dat de lokale regelgeving accuraat wordt bijgehouden en dat belangrijke scheeftrekkingen van het gelijkheidsbeginsel
aan het centrale niveau worden meegedeeld. Ad hoc initiatieven hebben er zo toe geleid
dat belangrijke bedragen bij de ontvangststaat konden worden gerecupereerd: dankzij
de inzet van het posthoofd in Londen en de dienst Directie Protocol (diplomatieke zendingen) betaalde de Britse Staat in een minnelijke schikking een som van 250.000 pond
terug (2005) omdat de belastingvrijstellingen die de Britse zendingen in België genoten
veel omvangrijker bleken te zijn dan die welke de Belgische vertegenwoordiging(en) in
Groot-Brittannië genieten. Ook in enkele andere landen hebben posthoofden gelijkaardige persoonlijke initiatieven genomen.
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•

•

•

De opvolging van de terugvorderbare belastingen behoort ook tot het takenpakket van
de RBC en de Postinspectie, maar de bestaande instructies zijn zo summier dat niet
duidelijk is wat de precieze rol is van deze controlekorpsen.
Bij de post in Moskou bestond enige onzekerheid of de lokale voorschriften nog wel
actueel waren. Verder bleek de Russische overheid een aantal belastingen nog niet te
hebben terugbetaald, hoewel de vorderingen dateren van voor 2009. Het ging wel om
kleine bedragen en de Russische voorwaarden voor terugbetaling konden niet zonder
meer worden nageleefd. Alle vorderingen werden bovendien door de post geboekt in het
boekhoudprogramma (Accounting).
Van een gecentraliseerd, gestructureerd beleid op het vlak van het wederkerigheidsbeginsel is nog geen sprake. Naar aanleiding van voormelde terugbetaling kondigde de
administratie weliswaar aan dat ze voortaan zou streven naar een veralgemeende toepassing van het wederkerigheidsbeginsel, waarna de protocoldienst aan alle Belgische
posten in het buitenland een vragenlijst heeft toegestuurd, waarin die per type belasting
moesten specificeren welke vrijstellingen de ontvangststaat verleende. In 2007 hadden
ongeveer de helft van de posten de vragenlijst ingevuld. De actie leidde onmiskenbaar
tot meer aandacht voor het probleem. Zo werd ten aanzien van de buitenlandse vertegenwoordigingen in België het voorafgaand akkoord van Financiën voor de vrijstelling
van btw voor permanente leveringen (elektriciteit, water, telefoon…) ingevoerd, maar
(nog) geen globale databank of een systematische toepassing van het wederkerigheidsbeginsel. Er kon worden vastgesteld dat andere landen daarentegen wel beschikken over
een gestructureerde databank waarin de verkregen en verleende vrijstellingen permanent worden bijgehouden en/of over een aparte dienst die deze problematiek volgt.

4.5.2 Aanbevelingen
Het Rekenhof beveelt volgende maatregelen aan.
•

•

•

Er moet een geïnstitutionaliseerd overleg tot stand worden gebracht tussen de betrokken departementen en diensten om de beleidsbeslissingen op het vlak van de toepassing
van het wederkerigheidsbeginsel voor te bereiden.
Ter ondersteuning daarvan kan een permanent geactualiseerde gegevensbank worden
opgericht die per land voor elk soort recht of belasting vermeldt welke vrijstellingen België geniet als zendstaat en welke het zelf verleent als ontvangststaat. Die gegevensbank
moet selectief toegankelijk zijn en ook consulteerbaar door de diplomatieke posten, de
internecontrolediensten en de interne en externe audit, zodat beter wordt gewaarborgd
dat alle vrijstellingen van belastingen in de ontvangstlanden ook effectief worden geïnd
en geboekt op de werkingsmiddelen.
De voordelen van landen die significant minder vrijstellingen verlenen aan Belgische
vertegenwoordigingen dan die hun vertegenwoordigingen in België zelf genieten, kunnen met toepassing van het wederkerigheidsbeginsel worden beperkt, binnen de beperkingen van het verdrag en de belastingwetgeving. Daartoe kan het nuttig zijn het
stelsel van het voorafgaand akkoord door Financiën uit te breiden. De invoering van
een dergelijk akkoord voor vrijstelling van btw op renovatie- of onderhoudswerken zou
tegenover sommige landen een consequentere toepassing van het wederkerigheidsbeginsel mogelijk maken.
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•

Vrijgestelde Russische belastingen van vóór 2009 zouden alsnog moeten worden gerecupereerd. Als dat niet meer mogelijk blijkt, moeten ze als oninvorderbaar worden
uitgeboekt.
Antwoord van de administratie en van de minister
De minister verwijst naar een reeks voorstellen van de protocoldienst als bijlage
van zijn antwoordbrief. Al eerder gaf deze dienst te kennen zich aan te sluiten bij
de standpunten en de aanbevelingen van het Rekenhof in verband met het wederkerigheidsbeginsel.
Het aantal diplomatieke missies in Brussel en het daaraan verbonden aantal bevoorrechte personeelsleden overtreft in ruime mate de Belgische vertegenwoordigingen in het buitenland, waardoor een wijziging van het beleid inzake de btw
dringend aangewezen is.
Aldus stelt de dienst Protocol voor:
•
•

•

In overleg met de FOD Financiën (Btw-administratie) vanaf 1 januari 2012
stapsgewijs de wederkerigheidsvereiste in te voeren voor alle btw-materies.
Bij elke (belangrijke) aankoop of betaling van lokale belastingen systematisch
een wederkerigheidstoetsing uit te voeren die het voorwerp uitmaakt van een
expliciete beslissing van het hoofdbestuur. Daardoor wordt vermeden dat de
ambassades in eenzelfde materie op uiteenlopende wijze handelen.
Bij het hoofdbestuur een structuur op te zetten waar alle gegevens over deze
materie worden verzameld en die instaat voor systematisch overleg, coördinatie en advies. Hierdoor zou minder beroep moeten worden gedaan op (dure)
lokale fiscale adviesbureaus. De dienst stelt diverse alternatieven voor.

Het Rekenhof verzoekt de minister deze voorstellen te onderzoeken en dringt erop aan
dat deze in samenspraak met de minister van Financiën zouden uitmonden in concrete
beleidsvoorstellen.

5

Hoofdstuk

Conclusies en aanbevelingen
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Het Rekenhof heeft vastgesteld dat zowel de diplomatieke posten als de centrale diensten
van de FOD Buitenlandse Zaken inspanningen leveren om de interne controle van de werkingsfondsen te verbeteren. Al tijdens het onderzoek werden talrijke maatregelen genomen
die tegemoet kwamen aan zijn aanbevelingen. Het onderzoeksverslag van het Rekenhof
dient als basis voor de actieplannen die in de betrokken directies werden opgestart om de
interne controle verder te verbeteren.
Niettemin blijven een aantal tekortkomingen bestaan.
Van de totale werkingsuitgaven (ordonnanceringen) van de posten kan een belangrijk deel
niet worden beschouwd als courante uitgaven (18,5 miljoen euro op een totaal van ruim
83 miljoen euro in 2009). Het gaat om investeringsuitgaven en uitgaven ten laste van het
centrale bestuur en andere derden. Daarnaast zijn ook de consulaire ontvangsten (18 miljoen euro) en de subsidies voor ontwikkelingssamenwerking (5 miljoen euro) opgenomen
in de werkingsfondsen, die sensu stricto evenmin betrekking hebben op de werking. Sommige begrotingskredieten waarmee de fondsen worden gefinancierd, zijn trouwens niet
uitsluitend bestemd voor de posten, terwijl andere kredieten worden benut voor de posten
maar niet worden gefinancierd door de werkingsfondsen. Deze budgettaire ondoorzichtigheid leidt ertoe dat de werkelijke kosten van de werking van de diplomatieke posten slechts
bij benadering kunnen worden geraamd.
Antwoord van de administratie en van de minister
De minister onderschrijft de noodzaak van een betere budgettaire transparantie
en geeft toe dat de totale kostprijs van de posten moeilijk te berekenen is. De
invoering van Fedcom en nieuwe informaticatoepassingen zullen deze analyse
echter vergemakkelijken. Wat betreft het bedrag van 18,5 miljoen euro heeft de
minister het Rekenhof om verduidelijking gevraagd.
Het Rekenhof heeft een lijst van de betrokken uitgaven per basisallocatie toegestuurd
aan de minister. Het gaat om sommen aangerekend op basisallocaties waarvan uit het
Handboek niet blijkt dat ze kunnen worden beschouwd als courante uitgaven van de diplomatieke posten, zoals investeringsuitgaven of uitgaven van de centrale diensten of andere
entiteiten.
Tal van initiatieven werden getroffen om de bevoegdheidsafbakening en het overleg tussen
de diverse internecontroleactoren te verbeteren. De hervorming van de Postinspectie moet
er o.m. toe leiden dat de keuze van de te controleren posten voortaan wordt gemaakt op
basis van welbepaalde risicofactoren. De Postinspectie, die vooral uit diplomaten bestaat,
is echter geen onafhankelijk controleorgaan. Voortaan zullen 105 diplomatieke posten ter
plaatse worden ondersteund door regionale boekhoudkundige coördinators (RBC), die ook
beperkte toezichtstaken uitoefenen. De keuze van die posten en de individuele takenpakketten van de RBC zijn voortaan gesteund op risicocriteria. Na lezing van de criteria is
echter nog steeds niet duidelijk waarom sommige posten gevestigd binnen de SEPA-zone
beschikken over een RBC en andere posten niet.
Het Rekenhof heeft een aantal aanbevelingen geformuleerd om het boekhoudprogramma
Accounting te verbeteren, o.m. wat betreft de opvolging van crediteuren en debiteuren.
In de boekhouding van sommige posten (zoals Moskou) blijken nog vele vorderingen op
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derden open te staan. Het gaat vaak om uitgaven van derden, geprefinancieerd met werkingsmiddelen van de diplomatieke posten. Het Rekenhof vroeg om maatregelen die meer
garanties bieden dat deze voorschotten (tijdig) zouden worden terugbetaald of afgeboekt
indien ze inmiddels oninbaar mochten geworden zijn.
Antwoord van de administratie en van de minister
Accounting en Fedcom bieden voldoende garanties voor een accurate crediteurenen debiteurenopvolging. Er wordt overwogen de prefinanciering van uitgaven van
derden afhankelijk te stellen van de storting van een voorschot. De oninbare vorderingen van sommen kleiner dan 5.500 euro werden inmiddels op de kredieten
van de FOD aangerekend.
Het Rekenhof stelt vast dat de ontvangstdatum van de schuldvorderingen, die de basis
moet vormen van elk crediteurenbeleid, noch in Accounting noch in Fedcom systematisch
wordt geboekt. Wat het debiteurenbeleid betreft, moet de prefinanciering van uitgaven van
derden aan strikte voorwaarden worden onderworpen en zou ze niet mogen worden toegestaan aan derden die bij de posten nog openstaande schulden hebben.
Hoewel de comptabiliteitswet en de federale boekhouding (Fedcom) vanaf 1 januari 2011
zijn ingevoerd bij de FOD Buitenlandse Zaken, bleek Fedcom bij de posten die het Rekenhof
heeft bezocht, nog onbekend.
Antwoord van de administratie en van de minister
De minister antwoordde dat Fedcom inmiddels als proef werd opgestart bij de
diplomatieke vertegenwoordigingen gevestigd in Brussel en Parijs en dat opleidingen werden georganiseerd voor de postverantwoordelijken. Mits voldoende ondersteuning van het centrale Fedcomteam zou tegen 2013 het systeem in alle posten
van de SEPA-zone in gebruik kunnen worden genomen.
Het Rekenhof merkt op dat er nog een lange weg is af te leggen vooraleer alle posten hun
verrichtingen rechtstreeks in Fedcom zullen kunnen boeken.
Overheidsopdrachten voor werken in het buitenland genieten sinds 2006 een uitzonderingsbepaling in de begrotingswetgeving waarbij alleen de basisbeginselen van de wetgeving en
de voornaamste bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden van toepassing zijn.
Op vreemde bodem blijkt de toepassing van die laatste problematisch: opdrachtnemers
eisen de betaling van voorschotten, weigeren een borgtocht te betalen of zich te schikken
naar de boetes voor vertraging. Het Rekenhof is van oordeel dat deze uitzonderingsregeling
best het voorwerp zou uitmaken van een materiële wet.
Hoewel de posthoofden en attachés voor ontwikkelingssamenwerking optreden als gedelegeerd ordonnateur bij de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten, is er nog steeds
geen ministerieel delegatiebesluit dat daartoe de vereiste rechtsgrond levert.
Ook werd vastgesteld dat er geen gestructureerde controle a posteriori bestaat van alle
uitgaven voor een welbepaalde opdracht. Zowel in de post te Londen als bij de centrale
diensten waren de dossiers met betrekking tot de renovatie van de kanselarij onvolledig en
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blijven belangrijke vragen bestaan bij de uitvoering van diverse overeenkomsten, o.m. wat
betreft de schadeclaims en de kwaliteit van het externe toezicht.
Antwoord van de administratie en van de minister
De minister erkent dat het opstellen van een werkbaar kader voor de overheidsopdrachten in het buitenland een wetgevend optreden vergt, en dat na overleg met
de partnerlanden en de Europese Commissie. Enkele initiatieven, zoals een nieuw
modelbestek en een geplande herverdeling van de taken, moeten bijdragen tot
een betere interne controle. De minister kondigt verder een herziening aan van de
administratieve en financiële delegatiebesluiten.
Het Rekenhof kan slechts vaststellen dat de meeste initiatieven, waarvan het de uitvoering op de voet zal volgen, nog geen concrete resultaten hebben opgeleverd.
Wat betreft de consulaire ontvangsten die de posten innen voor rekening van derden - de
Schatkist en de SAB Consulaire Zaken - werden verschillende problemen vastgesteld. Zo
werd de loketfunctie voor visumaanvragen in negen landen uitbesteed aan een handelsvennootschap. In Londen en Moskou kon niet het bewijs worden geleverd dat daarbij de
basisprincipes van de wetgeving overheidsopdrachten werden gerespecteerd (zoals beroep
op de mededinging) en bestond er geen schriftelijk akkoord waarin de rechten en verplichtingen van de contractanten duidelijk zijn aangegeven. Het is ook niet duidelijk of aan deze
uitbesteding een kosten-batenanalyse ten grondslag ligt: in elk geval schijnt ze niet onverkort te hebben geleid tot een vermindering van het visumpersoneel. In Moskou en mogelijk
ook in enkele andere landen bestaat sinds heel wat jaren een informaticaprobleem, waardoor er onvoldoende garanties zijn dat de ontvangsten van het bedrijf dat de loketfunctie
waarneemt, correct worden berekend en doorgestort. In het algemeen werd vastgesteld dat
de ontvangsten uit consulaire rechten met maanden vertraging aan de Schatkist worden
gestort.
Antwoord van de administratie en van de minister
De minister treedt de aanbevelingen van het Rekenhof bij, maar stelt dat er nog
een lange weg af te leggen is om die te realiseren. Inmiddels werd bij de posten een
enquête georganiseerd over de uitbesteding van de loketfunctie. Op grond daarvan zal een overheidsopdracht worden gelanceerd. De uitbesteding heeft weliswaar niet steeds geleid tot een vermindering van het personeelsbestand maar laat
wel toe meer tijd te besteden aan een kritisch onderzoek van de visumaanvragen.
Wat betreft de consulaire ontvangsten in de post te Moskou, werden de plaatselijke agenten gewezen op hun verantwoordelijkheden.
Definitieve oplossingen voor de door het Rekenhof gesignaleerde problemen blijven voorlopig uit.
Belangrijke tekortkomingen werden genoteerd wat betreft de subsidies verleend aan lokale
organisaties in de ontwikkelingslanden. In de post te Kigali (Rwanda) bleek dat de rekeningen waarbij deze organisaties het gebruik van de subsidies verantwoorden, doorgaans
van onvoldoende kwaliteit zijn en in strijd met de instructies niet worden gecertificeerd
door erkende boekhoudkantoren. De post, die deze projecten moet evalueren, beschikt bovendien over weinig opvolgingscapaciteit. De RBC is niet bij machte deze tekortkoming te
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compenseren. Er zijn onvoldoende garanties dat de subsidies door de organisaties worden
gebruikt voor de contractueel vooropgezette doelstellingen of dat sommige verantwoordingsstukken niet ook bij andere donoren van ontwikkelingshulp worden ingediend. Er
is te weinig overleg tussen de verschillende actoren en ook de opvolging door het centrale
niveau schiet tekort. Voor de financiële opvolging van de projecten is er bv. geen centraal
aangestuurd opvolgingssysteem.
Voor vele projecten is niet duidelijk of de geplande doelstellingen worden behaald.
Antwoord van de administratie en van de minister
Voor deze vorm van ontwikkelingssamenwerking is een nieuwe strategie in de
maak en er werd door de administratie een actieprogramma van dertien punten
opgesteld dat op termijn een antwoord moet bieden op de opmerkingen van het
Rekenhof. Zo zal onder meer bij de goedkeuring en de uitvoering van de projecten systematisch rekening worden gehouden met de financiering van de lokale
organisaties door andere donoren. Voor de erkenning en aanstelling van de externe auditkantoren werden criteria ontwikkeld die de deskundigheid en onafhankelijkheid beter moeten waarborgen. Wat het centrale toezicht betreft, wordt
de financiële controle voortaan toegewezen aan een dienst van de DGOS. Er zijn
maatregelen gepland die moeten voorkomen dat dezelfde verantwoordingsstukken meermaals of bij verschillende donoren worden ingediend. De procedures zullen (regelmatig) worden bijgestuurd en aan de Postinspectie zal worden gevraagd
te waken over de naleving ervan.
Het Rekenhof stelt vast dat de problematiek van deze vorm van ontwikkelingshulp sinds
jaren bekend is en dat eerdere aanbevelingen van de externe audit in de praktijk niet hebben geleid tot substantiële verbeteringen. De huidige voorstellen moeten daarom zo spoedig mogelijk worden opgenomen in de procedurenota’s en het Handboek. Het Rekenhof
dringt erop aan dat voor de financiële afwikkeling van de projecten, zo snel mogelijk een
centraal aangestuurd systeem zou worden ontwikkeld en dat het gebruik van aparte financiële rekeningen voor deze uitgaven zou worden overwogen. Verder blijven een aantal
vragen nog onbeantwoord. Het betreft de aanwending van de subsidies in enkele specifieke
dossiers (Rwanda en Congo), de maatregelen om oneigenlijk gebruik van subsidies te voorkomen of (tijdig) te sanctioneren of om manipulatie van wisselkoersen of belegging van
subsidiegelden door de partnerorganisaties tegen te gaan.
De inventarissen van de materiële vaste activa van de posten vormen een onsamenhangend
geheel en komen niet tegemoet aan de comptabiliteitswetgeving. De volledigheid en de
actualiteitswaarde ervan laten soms te wensen over en worden niet opgevolgd op het centrale niveau. Er bestaat geen geconsolideerde inventaris van de activa van de diplomatieke
posten. De interne voorschriften worden niet steeds opgevolgd, vooral wat betreft de waardering van de activa. De totale waarde van de activa bij de posten is dan ook onbekend. Het
kunstbezit van de ambassades is o.m. bij gebrek aan een volledige, gecentraliseerde (beeld)
databank, onvoldoende beschermd.
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Antwoord van de administratie en van de minister
Een geconsolideerde inventaris, gekoppeld aan Fedcom en Accounting, zal stapsgewijs worden ingevoerd op grond van een onlinetoepassing die momenteel in één
post wordt getest. In 2014 zou een volledige digitale inventaris klaar zijn van het
kunstbezit, permanent te actualiseren door de posten en gekoppeld aan de algemene inventaris; beeldmateriaal en andere informatie in deze inventaris moeten
bijdragen tot de ontsluiting (voor het publiek) en de beveiliging van dit patrimonium.
De timing van het stappenplan is onduidelijk. Uit de briefwisseling blijkt dat de inventarisering van de activa vertraging heeft opgelopen. Ook de vervollediging van de kunstdatabase wordt al enkele jaren aangekondigd. Zolang de geplande maatregelen niet zijn
gerealiseerd, komt de FOD niet tegemoet aan het nieuwe boekhoudplan en blijven de gesignaleerde risico’s onvoldoende afgedekt.
Diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland genieten ingevolge de internationale verdragen onder zekere voorwaarden vrijstelling van lokale belastingen. Vele landen
passen daarnaast ook het beginsel van de wederkerigheid toe, waarbij de vrijstellingen die
worden verleend als ontvangststaat worden afgestemd op die waarvan de eigen vertegenwoordigingen genieten in de zendstaat. Hoewel dienaangaande enkele jaren geleden een
onderzoek werd gelanceerd bij de posten, ontbreekt in België een systematische aanpak.
Of alle vrijgestelde belastingen worden gerecupereerd en of bij scheeftrekking van de wederkerigheid maatregelen worden genomen, hangt vooral af van individueel initiatief. Het
verdient aanbeveling een permanente gegevensbank aan te leggen en een geïnstitutionaliseerde opvolging te verzekeren.
Antwoord van de administratie en de minister
De Protocoldienst van de FOD Buitenlandse Zaken stelt dat door de toevloed van
buitenlandse vertegenwoordigingen op ons grondgebied, België veel meer vrijstellingen verleent dan zijn vertegenwoordigingen in het buitenland zelf verkrijgen. De dienst is van oordeel dat het beleid verouderd is en in het belang van de
Schatkist moet worden herzien. Zo zou in samenwerking met de FOD Financiën
een stapsgewijze, veralgemeende toepassing van het wederkerigheidsbeginsel inzake de btw vanaf 2012 haalbaar zijn. De Protocoldienst pleit onder meer voor een
nieuwe centrale structuur, waarin alle informatie over de belastingvrijstellingen
toegekend in en verleend aan derde landen wordt geïnventariseerd en permanent
geactualiseerd. Deze structuur moet advies verlenen aan de posten en zorgen voor
een uniformiteit inzake het gevoerde beleid en de interne controle door de posten.
Het Rekenhof dringt aan op overleg tussen de betrokken diensten en departementen over
deze voorstellen en vraagt dat concrete beleidsinitiatieven zouden worden genomen.
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1.1

Context

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking beheert wereldwijd meer dan 140 diplomatieke en consulaire posten (ambassades, consulaten,
permanente vertegenwoordigingen en bureaus voor ontwikkelingssamenwerking).
Het personeelsbeheer voor die posten is bijzonder complex doordat het rekening moet houden met drie personeelscategorieën waarop specifieke regels van toepassing zijn:
•

•
•

personeel aangeworven onder een bijzonder statuut en verdeeld over drie carrières: Buitenlandse Dienst, Kanselarijcarrières en de carrières van attachés van internationale
samenwerking;
contractueel hulppersoneel aangeworven in België en uitgezonden naar het buitenland;
contractueel hulppersoneel aangeworven in de landen waar België is vertegenwoordigd.

Op 31 december 2009 telden die categorieën, volgens de door de FOD voorgelegde ramingen, respectievelijk 674 13, 154 en 1.418 personen14.
Het administratieve en geldelijke beheer van dat personeel is gecentraliseerd in Brussel, bij
een onderafdeling van de stafdirectie Personeel en Organisatie (directie P&O) van de FOD
Buitenlandse Zaken.
Voor het beheer van bepaalde personeelskosten wordt de verantwoordelijkheid echter gedeeld met de stafdirectie Budget en Beheerscontrole (directie B&B) en met de verantwoordelijken van de posten.
De begroting van de FOD Buitenlandse Zaken omvat grote kredieten bestemd voor de bezoldiging van het personeel van de buitendiensten (sectie 14 van de algemene uitgavenbegroting, organisatieafdeling 42 “Diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking”).
Die kredieten zijn in het bestaansmiddelenprogramma verdeeld over basisallocatie 11.00.03
(wedden en vergoedingen van het statutair personeel van de carrières Buitenlandse Dienst),
basisallocatie 11.00.14 (wedden en vergoedingen van het uitgezonden contractueel personeel) en basisallocatie 11.00.15 (wedden van het ter plaatse aangeworven contractueel personeel). Voor 2010 waren op die allocaties bedragen ingeschreven van respectievelijk 85,8
miljoen euro, 15,6 miljoen euro en 33,2 miljoen euro15.
Die bedragen worden aangevuld met een deel van de ontvangsten die worden geïnd door
de staatsdienst met afzonderlijk beheer die instaat voor het beheer van de paspoorten, visa,

13 Binnen die categorie zijn 249 personen tijdelijk toegevoegd aan het hoofdbestuur van de FOD.
14 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Activiteitenverslag 2009, p. 9.
15 Wet van 29 december 2010 houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010.
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identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland en legalisaties16. Volgens de ramingen bedroeg het aandeel van die dienst met afzonderlijk beheer in de bezoldiging van het personeel van de buitendiensten 2,2 miljoen euro in 2009.

1.2 Voorwerp van het onderzoek
Het onderzoek had betrekking op de human resources van de buitendiensten van de FOD
Buitenlandse Zaken. Die keuze is ingegeven door de omvang van de begrotingsuitgaven en
het ingewikkelde beheer van personeel dat werkzaam is in diverse landen.
De term “personeelscyclus” omvat alle processen die een werknemer doorloopt tijdens zijn
loopbaan (van selectie tot pensionering: vorming, evaluatie, enz.). Het onderzoek spitst
zich toe op twee processen van die cyclus. Enerzijds wordt aan de hand van het aanwervingsproces nagegaan of het toekennen aan de betrokkenen van een bezoldiging ten laste
van de Schatkist op een wettelijke basis berust. Anderzijds moet de evaluatie van het betalingsproces van die bezoldigingen uitwijzen of de uitgaven ten laste van de door het parlement toegekende kredieten regelmatig zijn.
Het onderzoek wil ook nagaan of het hoofdbestuur erin slaagt de belangrijkste fasen van de
personeelscyclus te beheren en of het daarvoor een geschikt internecontrolesysteem heeft
uitgebouwd.
In 2009 en 2010 onderzocht het Rekenhof de interne controle op het financieel beheer van
de werkingsfondsen in de diplomatieke en consulaire posten. Over dit onderzoek wordt
gerapporteerd in het eerste deel van dit verslag. Dit tweede gedeelte breidt het onderzoeksveld uit naar het personeelsbeheer van de posten.

1.3 Onderzoeksmethode
Het Rekenhof heeft zijn onderzoeksmethode voor het proces van aanwerving en bezoldiging van het personeel in de buitendiensten afgestemd op de context, die wordt gekenmerkt door een grootschalige administratieve decentralisatie enerzijds en een specifieke
wijze van vereffening van de uitgaven anderzijds. Die vereffening gebeurt via drie kanalen:
de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) van de FOD Financiën, de boekhouddiensten van het hoofdbestuur van de FOD Buitenlandse Zaken en het werkingsfonds voor de
diplomatieke post.

16 Die dienst werd binnen de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking opgericht door de programmawet van 27 december 2005 (artikelen 14 tot 16). De organisatie van de dienst wordt geregeld door twee koninklijke besluiten van 9 mei 2006: het ene betreft het financieel beheer van de dienst en het
andere legt de samenstelling, de werking en de bevoegdheden van het beheerscomité vast.
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De methode berust eveneens op de controle van een steekproef van het personeel van tien
diplomatieke posten 17. Er werden bovendien bezoeken ter plaatse uitgevoerd, zowel bij het
hoofdbestuur als bij de CDVU en in bepaalde diplomatieke posten (Londen, Moskou en
Kigali)18.

1.4 Onderzoeksverloop

5 mei 2010

Aankondiging van de audit aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken en aan de minister van Buitenlandse Zaken

Juni — oktober 2010

Uitvoering van de audit bij de drie diplomatieke posten:
Londen (Verenigd Koninkrijk), Moskou (Rusland) en Kigali
(Rwanda)

23 maart 2011

Verzending van het voorontwerp van verslag aan de voorzitter van het directiecomité

20 april 2011

Antwoord van de administratie (brief van voorzitter van het
directiecomité

4 november 2011

Antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken

In dit rapport wordt rekening gehouden met alle commentaren van de administratie, de
betrokken diplomatieke posten en de minister.
De brief van de minister is als bijlage toegevoegd.
De antwoorden van de administratie en de minister worden in de tekst aangegeven.

17 Kinshasa, Brussel (permanente vertegenwoordiging bij de Europese Unie), Kigali, Parijs, Moskou, Londen, Bamako, Jakarta, Damascus en Bogotá.
18 Het aantal contractuele medewerkers en de wil om rekening te houden met de geografische diversiteit van de
Belgische vertegenwoordiging verklaren waarom die posten werden gekozen.

Hoofdstuk

Controleomgeving

2

DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE POSTEN / 83

2.1 Omkadering van het personeelsbeheer
Hoewel de controleomgeving vrij complex is, is ze terug te brengen tot twee polen: een
hoofdbestuur in Brussel en, op 1 december 2009, 142 posten verspreid over de hele wereld.
De diensten van het hoofdbestuur die in deze audit van het Rekenhof worden beoogd, zijn
in hoofdzaak de directie P&O1 die het buitenlandse personeel bestuurt binnen de stafdirectie Personeel en Organisatie en daarnaast ook de stafdirectie Budget en Beheerscontrole
(B&B). De directie P&O1 staat voornamelijk in voor de vaststelling van de rechten van het
personeel en voor de samenwerking met de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven (CDVU).
De directie B&B komt tussen bij de vereffening van de postvergoeding en bij het beheer
van het werkingsfonds van de vertegenwoordigingen, waarop ook personeelskosten worden
aangerekend.
De diplomatieke posten 19 hebben een statuut als buitendienst en zijn dus geen diensten met
afzonderlijk beheer. Ze beschikken weliswaar over een zekere mate van financiële autonomie.
Bij personeelszaken spelen ze op twee niveaus een rol. Enerzijds bezorgen ze aan het hoofdbestuur de gegevens die nodig zijn voor het dagelijkse beheer van de loopbanen van alle
personeelsleden. Anderzijds betalen de posten rechtstreeks de bezoldiging van lokaal aangeworven contractuele personeelsleden, die de grootste groep vormen in het personeelsbestand. De betaling van die bezoldigingen gebeurt ten laste van het werkingsfonds (als ze
niet in euro zijn uitgedrukt). Ze beheren ook de gegevensuitwisseling met de fiscale en sociale besturen van het gastland. Bovendien spelen ze een rol bij het bepalen van de barema’s
voor het lokaal personeel en bij de toepassing van het plaatselijke recht. Ze werken in een
context van voortdurende dialoog (met behulp van de elektronische communicatiemiddelen), zowel met de directie P&O als met de directie B&B.
De posten zijn eveneens onderworpen aan een interne controle die grotendeels in handen
is van drie actoren: de Inspectie van Financiën vanuit Brussel, een reizende inspectiedienst
(Postinspectie) en tot slot, in bepaalde geografische zones, de regionale boekhoudkundige
coördinatoren (RBC) die vanuit een ambassade toezicht houden op diverse posten.
Binnen de posten fungeert het posthoofd met de rang van ambassadeur of van consulgeneraal als ordonnateur. Hij evalueert ook het personeel en beschikt over de rechtsbekwaamheid om arbeidsovereenkomsten te ondertekenen. De consul heeft het statuut van
rekenplichtige en verzorgt de administratie van de personeelsdossiers.
De diverse onderdelen van de bezoldiging worden via diverse circuits betaald. De diensten
van de CDVU zijn daar sterk bij betrokken, maar hebben niet het monopolie voor de betaling van de wedden en vergoedingen (zie punt 4.3).

19 In dit verslag vallen zowel de ambassades als andere categorieën van posten (consulaten, bureaus samenwerking)
onder de noemer “diplomatieke post”.
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De complexe organisatiestructuur van de FOD Buitenlandse Zaken vormt onvermijdelijk
een risico voor een effectief en doeltreffend beheer van de personeelscyclus. De organisatiestructuur werd echter op die manier uitgebouwd om te beantwoorden aan de HRMvereisten in de diplomatieke posten, waar niet alleen diverse personeelscategorieën naast
elkaar bestaan, maar waar ook een bezoldigingsstelsel van toepassing is dat een ofwel in
euro, ofwel in de plaatselijke munt betaald baremiek loon koppelt aan een postvergoeding
die deels betaald wordt in de vorm van een boekhoudkundig voorschot.
Dit verslag overloopt de moeilijkheden die een dergelijke vorm van HR-beheer met zich
meebrengt voor een doeltreffend beheer van alle aspecten van de personeelscyclus door
het hoofdbestuur.

2.2 Uitgebreide diplomatieke vertegenwoordiging
België heeft strategisch gekozen voor een uitgebreide politieke en consulaire vertegenwoordiging. Met 142 diplomatieke posten is België aanwezig in 91 van de 192 staten die zetelen in
de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Die keuze heeft uiteraard gevolgen voor
de organisatie van de human resources en voor de beheersing van de personeelskosten.
Eerst en vooral telt elke post slechts een beperkt statutair diplomatiek personeelsbestand.
De 249 statutaire medewerkers die tijdelijk bij het hoofdbestuur werken buiten beschouwing gelaten, tellen de 142 buitenlandse posten 425 statutaire personeelsleden die er voor
een periode van drie à vier jaar zijn gestationeerd. Dat komt neer op een gemiddelde van
drie statutairen per post. Dat cijfer houdt echter geen rekening met de variaties die gepaard
gaan met het administratieve en politieke belang van een ambassade of een consulaat. Zo
is er in 36 posten slechts één statutair, terwijl de permanente vertegenwoordiging bij de
EU in Brussel 26 statutairen telt. De diplomatieke sector telt dus een groot aantal contractuele banen, vooral bij de administratieve of lagere functies. Die ter plaatse aangeworven
contractuele medewerkers vormen qua volume in hoofdzaak het personeelsbestand van de
ambassades en van de consulaten.
Daarnaast is de baremieke loopbaan van het statutair personeel van de buitenlandse carrières minder gunstig dan die van ambtenaren van het federaal openbaar ambt, aangezien de
reglementaire teksten niet werden aangepast in het kader van de Copernicushervorming 20.
Zo is het op basis van de geldende teksten niet mogelijk de algemene herwaardering van de
barema’s toe te passen die sinds 2002 in de federale sector is ingevoerd, noch om premies
voor competentieontwikkeling te betalen als iemand slaagt voor een gecertificeerde opleiding.
Voorts is het zo dat consuls (loopbaan bij de kanselarij of consulaire loopbaan) enkel als
statutair kunnen worden aangeworven in een schaal van het vroegere niveau 2 (schaal 20
A), terwijl ze verantwoordelijk zijn voor het administratieve en boekhoudkundige beheer
van de posten en ook diverse functies uitoefenen, waaronder sommige van ambtenaar van

20 De Copernicushervorming werd ingevoerd door het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming
van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen en door het koninklijk besluit van 4 augustus 2004
betreffende de loopbaan van niveau A van het rijkspersoneel. In de praktijk wordt echter de herwaardering van de
weddeschalen toegepast (zie punt 4.1.1).

DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE POSTEN / 85

de burgerlijke stand21. Die situatie wordt echter, net zoals voor diplomaten, enigszins gecompenseerd in de vergoedingenregeling.
Tot slot is de bezoldiging van het ter plaatse aangeworven contractueel personeel relatief
minder duur voor de Schatkist. Dat is vaak het geval wanneer met name de wisselkoers
gunstig is voor de euro en lokale arbeidskrachten weinig kosten. Het gaat hier om 1.418 personen, waarvan er 497 actief zijn in Europa, 283 in Azië, 113 in Zuid-Amerika, 82 in NoordAmerika, 6 in Oceanië en 437 in Afrika.

21 De consulaire functies staan opgesomd in artikel 5 van het Verdrag van Wenen over consulaire relaties van 24 april
1963, dat op 9 april 1970 door België werd geratificeerd. De uitoefening van de functie van ambtenaar van de burgerlijke stand staat beschreven in de wet van 12 juli 1931 betrekking hebbende op zekere akten van de burgerlijke
stand alsmede op de bevoegdheid der diplomatieke en consulaire ambtenaren inzake burgerlijke stand.
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3.1 Personeelsplannen
De directie P&O1 stelt kwaliteitsvolle personeelsplannen op, zoveel is duidelijk. Bij de planning van de behoeften gebruikt ze twee documenten: het ene voor het statutaire personeel
en het andere voor het contractuele personeel. De documenten zijn opgesteld volgens de
normen van de FOD P&O en zijn vlot leesbaar.
Toch moet er enig voorbehoud worden gemaakt bij deze positieve beoordeling.
Eerst en vooral schort er iets aan de wijze waarop de statutaire ambtenaren worden meegeteld die tijdelijk bij het hoofdbestuur in dienst zijn wanneer ze in het kader van de diplomatieke beweging voor enige tijd terug in België zijn. De betrokkenen worden dan immers
opgenomen in het personeelsplan van het hoofdbestuur, maar het is de organisatieafdeling
42 “Diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking” die hun bezoldiging
blijft betalen. Daardoor kunnen de meetinstrumenten voor de uitvoering van het plan en
van het budget moeilijk aan elkaar worden getoetst. De administratie liet weten dat dit
werd besproken met de FOD P&O en dat er wellicht een oplossing komt in de vorm van
een plan met daarin alle personeelscategorieën die ten laste vallen van de kredieten van
sectie 14 van de algemene uitgavenbegroting.
Antwoorden van de administratie en van de minister
In zijn antwoord maakte de voorzitter van het directiecomité gewag van het voornemen van de administratie om alle personeelskredieten samen te brengen onder
één enveloppe, en één personeelsplan op te stellen voor al het personeel van het
departement (buiten de ter plaatse aangeworven contractuelen).
De minister heeft dat voornemen bevestigd in zijn brief van 4 november 2011.
De personeelsplannen maken voorts geen melding van de categorie huispersoneel dat in
dienst is bij de posthoofden. Over hoeveel personen het gaat, kon enkel worden geraamd
aan de hand van de steekproef van de tien diplomatieke posten die aan een meer diepgaande controle werden onderworpen. Binnen die posten werden 35 personen opgegeven
die in 2009 in dienst waren bij de ambassadeurs of bij de consuls-generaal. Het bestaan van
die personeelscategorie wordt, bij gebrek aan enige andere reglementaire basis, erkend in
het “Handboek voor financieel en boekhoudkundig beheer in de posten”. Dat document
bepaalt zowel dat het gaat om “privéhuispersoneel […] aangeworven met een arbeidsovereenkomst tussen de ambtenaar en het betrokken personeelslid, zonder verwijzing of vermelding
van of naar de post of het departement” en dat de bezoldiging van die personeelsleden wordt
gefinancierd ten laste van de postvergoeding. Hoewel de regels van de FOD dus uitdrukkelijk vermelden dat hun bezoldiging uiteindelijk ten laste valt van de kredieten in organisatieafdeling 42 (sectie 14 van de algemene uitgavenbegroting), komen deze personeelsleden
niet voor in de personeelsplannen. Het Rekenhof is van oordeel dat, indien het personeelsplan fungeert als instrument om de menselijke en geldelijke middelen van de openbare
diensten aan te sturen, het volledig moet zijn.
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Antwoorden van de administratie en van de minister
De voorzitter van het directiecomité heeft hierop geantwoord dat het departement
overweegt de toestand opnieuw te bekijken en de aanbeveling van het Rekenhof
te volgen en dat personeel op te nemen in de categorie van lokaal aangeworven
contractuelen.
De minister heeft dat voornemen van het departement bevestigd.
Tot slot is het zo dat de consuls in de posten verantwoordelijk zijn voor de aanwerving van
lokale contractuelen, maar er bestaat geen enkele richtlijn die de consuls verplicht systematisch en regelmatig een evaluatie voor te leggen van het aantal personeelsleden dat nodig is
voor de werking van de ambassase of het consulaat.

3.2 Aantal contractuelen
3.2.1 Aantal contractuelen in de posten
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de algemene en formele normen van de FOD P&O voor
de opmaak van personeelsplannen weliswaar worden gerespecteerd, maar bij de planning
van zijn noden laat de FOD Buitenlandse Zaken niet duidelijk tot uiting komen welke elementen, vanuit reglementair oogpunt, het aantal contractuelen binnen de posten rechtvaardigen.
In het federaal openbaar ambt werkt gemiddeld 25 % van de personeelsleden met een arbeidsovereenkomst22. In de buitendiensten is dat 79 %23. Dat cijfer is voornamelijk toe te
schrijven aan het feit dat de medewerkers, van Belgische of buitenlandse nationaliteit, op
de lokale arbeidsmarkt worden gezocht. De meeste contractuelen bekleden een administratieve, technische of consulaire functie.
Die toestand is te verklaren door de soepelheid en de lagere kosten van contractuele aanwervingen.
De inschakeling van contractuelen in de buitendiensten wordt echter niet ondersteund
door een functionele analyse die zou kunnen aantonen dat die aanpak beantwoordt aan het
bestaande juridische kader.
Omdat er geen afwijkende bepalingen bestaan die worden gerechtvaardigd door de specifieke organisatie van de diplomatie, blijft de aanwerving van alle personeelscategorieën
voor de FOD Buitenlandse Zaken dus onderworpen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen die gelden voor het hele federale openbaar ambt. Statutaire aanwervingen zijn
daarbij de norm en het in dienst nemen van contractuelen moet zich beperken tot functies
met een takenpakket dat tijdelijk van aard is en dat een aanvulling vormt op de organieke
opdrachten.

22 Pdata (gegevensbank van het personeel van de openbare sector) op 1 januari 2010.
23 Dat cijfer wordt berekend op basis van de verhouding tussen het aantal statutaire personeelsleden in de posten
(429) en het aantal “geëxpatrieerde” en “lokale” contractuelen (1.572).
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Uit het onderzoek van individuele dossiers komt echter naar voren dat contractuele personeelsleden bij de diplomatieke posten in dienst blijven gedurende een periode die overeenstemt met een statutaire loopbaan en dat ze hun functie veelal alleen nog op vrijwillige
basis neerleggen.
Bij de vorige controles in 199524 had het Rekenhof ook opgemerkt dat “de wervingsprocedure
en de vaststelling van de bezoldiging van deze contractuele personeelsleden afwijken van de
reglementair toegestane mogelijkheden”. Het had dan ook voorgesteld die reglementering
aan te passen “om te beantwoorden aan de specifieke toestand die eigen is aan de tewerkstelling van overheidspersoneel in het buitenland”.
Dat gebeurde door middel van het artikel 22, 2°, van de wet van 20 mei 1997 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken, waardoor de voor het openbaar ambt geldende
wervingsvoorwaarden en reglementering inzake bezoldiging niet langer toepasselijk waren
“op de overeenkomsten afgesloten in de diplomatieke en consulaire posten in het buitenland”.
Er is echter nooit een koninklijk besluit gekomen waarin bepaald werd wanneer die bepaling in werking zou treden25. Het artikel 443 van de programmawet (I) van 24 december
200226 vormt momenteel de juridische basis van een specifiek reglementair kader dat de
koning toelaat om, bij in de ministerraad overlegd besluit dat werd genomen op voorstel
van de minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken, af te wijken van de gemeenschappelijke
bepalingen voor het openbaar ambt “voor de arbeidsovereenkomsten die afgesloten worden
met het oog op het uitoefenen van functies in de diplomatieke en consulaire posten in het buitenland”. Het koninklijk besluit laat nog altijd op zich wachten.
Het Rekenhof meent dat de goedkeuring van een gepast reglementair kader het mogelijk
zou maken een juridische grondslag te creëren voor de werkwijze van de FOD en dat de
kwestie van de aanwerving en bezoldiging van contractueel personeel in de posten daardoor ook ter beraadslaging zou worden voorgelegd aan alle instanties die belast zijn met de
administratieve en budgettaire controle.
Het regelmatig gebruik maken van contractuele overeenkomsten om praktische redenen
moet opnieuw worden onderzocht op basis van een analyse van de functies die de personeelsleden in kwestie uitoefenen. Zo’n analyse dringt zich op om te kunnen bepalen, zoals
reeds vermeld, hoeveel personeelsleden moeten worden opgenomen in de personeelsplannen en om de rechtszekerheid van de aanwervingen te garanderen. Dat tweede element
wordt in punt 3.3 uiteengezet.
Antwoorden van de administratie en van de minister
De administratie deelt de mening van het Rekenhof dat de statutaire aanwerving
als regel moet worden gehanteerd om vaste functies in te vullen. Ze onderzoekt
daartoe de mogelijkheid om een nieuw juridisch stelsel voor statutaire aanwervingen in te voeren voor het personeel dat belast is met dergelijke functies, die
24 Rekenhof, “Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking — Contractueel ambassadepersoneel — Onregelmatige aanwervingen — Arbeidsvoorwaarden”, 153e Boek, Deel I, p. 277 en
volgende, en 154e Boek, p. 314 (actualisering).
25 Artikel 25 van de wet van 20 mei 1997.
26 Dat artikel 443 en het artikel 22, 2°, van de al vernoemde wet van 20 mei 1997 zijn achtereenvolgende wijzigingen
van het artikel 4 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken.
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momenteel door contractueel personeel worden uitgeoefend. De nieuwe regeling
zal een reglementaire basis verstrekken voor de aanwerving van dat personeel en
zal het aantal contractuelen in de buitendiensten van het departement aanzienlijk
verminderen.
De minister heeft in zijn antwoord gewag gemaakt van het voornemen van zijn
administratie om dat nieuw juridisch stelsel in te voeren.
3.2.2 Contractualisering van consulaire functies
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat niet enkel personeelsleden die de technische werking
van de posten moeten verzekeren contractueel worden aangeworven, maar ook personeelsleden met consulaire opdrachten.
Het Rekenhof deed die vaststelling op basis van de individuele dossiers van contractuele
personeelsleden in de tien diplomatieke posten uit de steekproef.
De buitendiensten van de FOD Buitenlandse Zaken tellen 161 statutaire consulaire ambtenaren. Het aantal diplomaten bedraagt 448. Zonder een voorbarig oordeel te vellen over de
ideale verhouding om een diplomatieke post te laten functioneren, lijkt het aantal consuls
vrij laag te liggen, gelet op het takenpakket van de consulaire diensten.
In de posten waar de samenstelling van het personeelsbestand ter plaatse werd onderzocht,
zijn de weinige statutaire consulaire ambtenaren (twee in Londen, één in Kigali en twee in
Moskou) verantwoordelijk voor het visum en het dagelijkse administratieve beheer van de
post. Op enkele uitzonderingen na zijn het in die posten vrijwel uitsluitend contractuele
medewerkers die het uitvoerend werk doen, ook al gaat het om de belangrijkste organieke
consulaire opdrachten. Medewerkers die geen statutaire bescherming genieten en in sommige gevallen niet eens de Belgische nationaliteit hebben, krijgen op die manier belangrijke
verantwoordelijkheden op het vlak van het boekhoudkundig beheer en de administratie
van visumdossiers, terwijl ze verondersteld worden mee te werken aan de uitoefening van
de openbare macht, bijvoorbeeld door functies van de burgerlijke stand uit te oefenen27.
Tijdens de audit verklaarde de administratie, tot slot, dat kandidaten weinig geïnteresseerd
zijn in een consulaire carrière, omdat het vereiste universitaire opleidingsniveau om zo’n
functie te kunnen uitoefenen, niet strookt met het personeelsstatuut dat de functies onderbrengt in niveau 2 en schaal 20A. Omdat de geldelijke loopbaan van consuls niet aantrekkelijk genoeg is, zou de administratie sinds 2008 zijn overgegaan tot contractuele aanwervingen voor die functies en stelt ze bezoldigingen voor in de schalen van niveau A en B.

27

Wet van 12 juli 1931 betrekking hebbende op zekere akten van den burgerlijke stand alsmede op de bevoegdheid
der diplomatieke en consulaire ambtenaren inzake burgerlijke stand.
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De administratie heeft trouwens een ontwerp opgesteld om de administratieve en geldelijke loopbaan van het statutaire consulaire personeel onder te brengen in niveau A, maar
het ontwerp is nog niet goedgekeurd28.
Het Rekenhof is van oordeel dat er een administratief en geldelijk statuut moet komen dat
rekening houdt met het opleidingsniveau dat vereist is om de functie van consulair ambtenaar te kunnen uitoefenen.
Het Rekenhof beveelt echter ook aan een analyse te maken van de functies die in de posten
door contractuelen worden uitgevoerd en tezelfdertijd na te gaan hoeveel personeelsleden
moeten worden aangeworven met het statuut van consulair ambtenaar. Momenteel is de
terminologie van de arbeidsovereenkomsten van de contractuelen die in de posten actief
zijn, vrij elementair. Bij gebrek aan een reglementair kader kan enkel een onderscheid worden gemaakt tussen technisch personeel (arbeiders, chauffeurs, telefonistes) en administratief personeel, dat eventueel wordt ingezet voor consulaire taken.
Voor dat administratief personeel geldt dat de (bv. in Londen) veel gebruikte, maar vage
term “ambassadesecretaris” de aard van de werkelijk uitgeoefende functie versluiert. Binnen elke post is het ook vrijwel onmogelijk om op basis van de specificiteiten van het lokale
baremastelsel te bepalen welk niveau van verantwoordelijkheid de contractuele medewerkers dragen. Aan die barema’s is vaak geen enkele expliciete diplomavoorwaarde gekoppeld,
noch enige omschrijving van de vaardigheden die vereist zijn om een functie te kunnen
uitoefenen. In Londen, Moskou en Kigali is echter overduidelijk gebleken dat contractuelen
soms een grote verantwoordelijkheid dragen, vooral op boekhoudkundig vlak.
3.2.3	Lokaal aangeworven contractueel personeel en uitgezonden contractueel
personeel
In de personeelsplannen maakt de FOD een onderscheid tussen “lokaal aangeworven contractueel personeel” en “uitgezonden contractueel personeel” (hierna “contractuele expats”
genaamd) dat in België werd aangeworven. Er is geen enkele reglementaire basis voor die
categorieën, maar ze staan vermeld in het handboek voor financieel en boekhoudkundig
beheer in de posten.
De belangrijkste verschillen tussen de twee categorieën hebben te maken met de wijze
waarop de personeelsleden worden vergoed.
Contractuele expats ontvangen een wedde op basis van weddeschalen die gelden voor het
Belgische federale openbaar ambt. Daarnaast ontvangen ze ook een grote aanvullende
vergoeding. Lokaal aangeworven contractuele medewerkers ontvangen een wedde die
in overleg met het hoofdbestuur wordt bepaald door de diplomatieke post die hen heeft

28 Dat herzieningsontwerp tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de FOD zou de consulaire loopbaan
onderbrengen in niveau A en opdelen in vier genummerde klassen, van A1 tot A4 (de hoogste klasse). Aanwervingen zouden logischerwijze ook in niveau A gebeuren. Ambtenaren van niveau 2 in die loopbaan zouden worden
ondergebracht in niveau C met de titels van bestuurschef consulaire zaken (momenteel de derde administratieve
klasse) of administratief bestuursassistent consulaire zaken (momenteel de vierde administratieve klasse).
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aangeworven. Die bezoldiging hangt nauw samen met een evaluatie van de loonkost op de
lokale arbeidsmarkt.
Er is daarentegen geen enkel criterium in verband met diploma, competentie of de specificiteit van de taken dat een onderscheid maakt tussen de twee categorieën van aanwerving
en bezoldiging. Er is ook niet bepaald dat de aanwerving van een expat enkel wordt overwogen als er op de lokale arbeidsmarkt geen kandidaat wordt gevonden die voldoet aan de
vereisten van de post.
Tot besluit beveelt het Rekenhof aan dat de FOD zou preciseren in welke omstandigheden
hij overgaat tot de aanwerving van een contractuele expat, en dit niet alleen om de personeelskosten onder controle te houden, maar ook rekening houdende met de vaststellingen
die in het volgende punt aan bod komen over de noodzaak om de aanwerving van contractuelen met Belgische nationaliteit te verantwoorden.
Die aanbeveling vloeit voort uit het feit dat expats meer kosten aan de Schatkist.
3.2.4 “Lokaal Belgisch” contractueel personeel
Toen werd onderzocht hoe de categorie contractueel personeel van de diplomatieke posten
is samengesteld, bleek dat bij de personeelsleden die in het classificatiesysteem van de FOD
als “lokale medewerkers” vermeld staan, ook mensen zitten met de Belgische nationaliteit.
In documenten die worden gebruikt voor het dagelijkse beheer van het contractueel personeel van de posten, worden die mensen over het algemeen collectief aangeduid als “lokaal
Belgisch personeel”. Het personeelsbestand van lokale contractuelen telt ongeveer 37 %
“lokaal Belgisch personeel” maar dat percentage varieert van post tot post. In Kigali gaat
het om 24 % en in Kinshasa om 40 %. In de posten Bamako en Jakarta, daarentegen, is er
geen “lokaal Belgisch personeel”.
De controles die ter plaatse werden uitgevoerd en die in zekere mate steunden op de stukken waarover het hoofdbestuur beschikt, tonen aan dat het lokaal Belgisch personeel vaak
taken vervult die meer verantwoordelijkheid impliceren en dus ook beter wordt bezoldigd.
Als er dergelijk personeel is, vervullen de andere lokale medewerkers veelal ondergeschikte
taken uit.
Er zijn geen expliciete criteria (bv. in het bezit zijn van specifieke vaardigheden of een verwijzing naar het uitoefenen van het openbaar gezag) om te rechtvaardigen waarom bepaalde functies aan “lokaal Belgisch personeel” worden toegewezen en dus is het Rekenhof
van oordeel dat de regelmatigheid van die aanwervingen kan worden betwist door derden.
In het internationale recht gelden de volgende algemene principes.
Eerst en vooral is er binnen de Europese Unie het artikel 45 van het verdrag betreffende
de werking van de EU dat discriminatie tussen werknemers van lidstaten op grond van
nationaliteit verbiedt. Er bestaat slechts één afwijking op dat artikel, die toelaat dat betrekkingen in overheidsdienst voorbehouden worden voor nationale werknemers. Het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft die uitzondering restrictief geïnterpre-
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teerd29 door te oordelen dat ze enkel van toepassing kan zijn op administratieve functies
“die, al dan niet rechtstreeks, deelneming aan de uitoefening van openbaar gezag inhouden en
die werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de
staat of van andere openbare lichamen”30. Op basis van die rechtspraak heeft de Europese
Commissie in haar mededeling van 18 maart 1988 gesteld dat functies in de diplomatie, de
belastingadministratie, de magistratuur, de politie en andere gewapende korpsen onder de
afwijking vallen31.
In een ruimer internationaal kader zijn de internationale verdragen van toepassing die gesloten werden onder de auspiciën van de Internationale Arbeidsorganisatie en die betrekking hebben op de discriminatieproblematiek32.
Het non-discriminatieprincipe is bovendien vervat in het Belgisch recht en zelfs in het
lokale recht dat eventueel van toepassing is op de overeenkomsten die de Belgische Staat
sluit op buitenlands grondgebied.
Het Rekenhof heeft weliswaar geen elementen gevonden die erop wijzen dat iemand voor
een functie is geweerd op basis van zijn nationaliteit, maar het meent niettemin dat een
analyse van de contractuele functies die nodig zijn in diplomatieke posten (en waarvoor
gepleit wordt in de punten 3.2.1 en 3.2.2) de risico’s zou inperken op het vlak van de rechtszekerheid van de aanwerving van contractueel “lokaal Belgisch personeel”.
Antwoorden van de administratie en van de minister
De administratie neemt nota van de aanbeveling van het Rekenhof om een kadaster op te stellen van het contractueel personeel dat in een post werkt. Dat kadaster
zou het mogelijk maken:
1.
2.

3.

te bepalen hoeveel functies een post maximaal mag toewijzen;
een onderscheid te maken tussen de functies die aan contractuele expats zijn toegekend en de functies die zijn toevertrouwd aan lokaal aangeworven contractuelen;
te bepalen welke lokale contractuele betrekkingen kunnen worden toegekend aan
personen met de Belgische nationaliteit.

Wanneer men zo te werk gaat, vreest de administratie echter dat men een rem zet
op de flexibiliteit van de functies die worden uitgeoefend binnen kleine administratieve entiteiten. Heel wat diplomatieke posten zijn zo’n kleine administratieve
entiteit en sommige medewerkers vervullen er verschillende functies. Ze is van
29 Toen het Hof zijn arresten velde, was die uitzondering vervat in artikel 39.4 van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap, dat door het huidige Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie werd vervangen op de dag dat het Verdrag van Lissabon in werking trad (1 december 2009).
30 Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 17 december 1980, Commissie / België, zaak 149/79, Jur.,
p.3881 en volgende.
31 Publicatieblad van de Europese Unie, 18 maart 1988, nr. 88/C72/02, Vrij verkeer van werknemers en de toegang tot
overheidsbetrekkingen in de lidstaten — Optreden van de Commissie ter zake van de toepassing van artikel 48, lid
4, van het EEG-Verdrag.
32 Zie meer bepaald het verdrag nr. 111 betreffende de discriminatie op het vlak van de toegang tot de arbeidsmarkt
en de uitoefening van het beroep, dat op 25 juni 1958 werd goedgekeurd door de Internationale Arbeidsorganisatie
en dat in werking trad op 15 juni 1960.
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oordeel dat die flexibiliteit absoluut behouden moet blijven omdat ze er in heel wat
gevallen voor zorgt dat de noden van de posten worden ingevuld en dat hun goede
werking kan worden verzekerd.
De minister deelt dat standpunt.

3.3 Wettelijkheid van de aanwervingen
3.3.1 Statutair personeel
Er zijn geen opmerkingen over de aanwerving van statutaire ambtenaren33.
3.3.2 Contractueel personeel
Bij het contractueel personeel moet een onderscheid worden gemaakt tussen de situatie
van expats en van het zogeheten “lokale” personeel.
Expats
Wat het geëxpatrieerd ondersteunend personeel betreft, bepaalt de reglementaire basis:
“De Minister van Buitenlandse Zaken kan het nodige contractueel personeel in dienst nemen
voor de diplomatieke zendingen en consulaire posten”34. Een vergelijkbare bepaling 35 laat de
minister belast met de Internationale Samenwerking toe het nodige gespecialiseerd contractueel personeel in dienst te nemen om de attachés voor Internationale Samenwerking
bij te staan voor de uitvoering van hun specifieke opdrachten. Die medewerkers worden
contractueel aangeworven om bijkomende of specifieke opdrachten uit te voeren zoals bepaald in de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken36.
De contractuelen die worden aangeworven om in België te werken voor de permanente
vertegenwoordigingen bij internationale organisaties37, vallen onder de toepassing van “de
reglementering die van kracht is voor het contractueel personeel dat is tewerkgesteld bij het
administratief federaal openbaar ambt”38. Voor expats is er nog altijd geen specifieke reglementering bij gebrek aan een koninklijk besluit tot uitvoering van een bepaling van artikel
4 van de wet van 22 juli 1993 (zie punt 3.2.1).
Bij een brief aan het Rekenhof van 5 oktober 2001 over een controle van het contractueel

33 Hun aanwerving steunt op het koninklijk besluit van 25 april 1956 tot vaststelling van het statuut der personeelsleden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, dat ook de voorwaarden bepaalt inzake
opleiding, hiërarchie, bevorderingen, vakantie en andere administratieve situaties van personeelsleden van de
carrières Buitenlandse Dienst en Kanselarij en van de attachés van de internationale samenwerking.
34 Artikel 35 G van het koninklijk besluit van 3 juni 1999 houdende het organiek reglement van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
35 Artikel 35 H van hetzelfde besluit.
36 Die taken zijn omschreven in artikel 1, 13°, van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de
diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut.
37 Met name de permanente vertegenwoordiging bij de Europese Unie, de vertegenwoordiging bij het Politiek- en
Veiligheidscomité (PVC) en de permanente vertegenwoordiging bij de NAVO (BELOTAN).
38 Parl. St. Kamer, 8 juli 1996, 645/1 - 95/96, Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken,
memorie van toelichting, p. 13.
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personeel van de ambassades39, had het Ministerie van Buitenlandse Zaken een ontwerp van
koninklijk besluit gevoegd tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten voor de
aanwerving van contractuele expats voor diplomatieke opdrachten, consulaire posten en de
Belgische permanente vertegenwoordigingen. Dat ontwerp heeft echter nergens toe geleid.
In elk geval, de expats in kwestie worden aangeworven via de gebruikelijke procedures van
het federaal openbaar ambt zoals opgenomen in het koninklijk besluit van 25 april 2005
tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in
sommige overheidsdiensten. De naleving van die procedures kon worden gecontroleerd bij
recente aanwervingen, zoals de aanwervingen in het kader van de selectie van consulaire
ambtenaren of administratieve deskundigen voor een diplomatieke of consulaire Belgische
post.
Lokaal personeel
De medewerkers die ter plaatse worden aangeworven, zijn in principe ook onderworpen aan
datzelfde koninklijk besluit van 25 april 2005. De administratie voert echter aan dat het materieel gezien onmogelijk is alle procedures na te leven waarin die reglementering voorziet
en die eigenlijk bedoeld zijn voor aanwervingen in België. In de praktijk kon worden nagegaan, meer bepaald bij de contoles ter plaatse in Londen, Moskou en Kigali, dat de consuls
erop toezien de aanwervingen te objectiveren door de kandidaturen te analyseren en ze met
elkaar te vergelijken. Bovendien volgen ze de aanbeveling van de FOD om een wervingsreserve aan te leggen en gaan ze enkel over tot aanwerving als het hoofdbestuur zijn fiat
heeft gegeven. De bekendmaking van vacatures en de controle van de vaardigheden van de
kandidaten lopen echter sterk uiteen en worden aan het oordeel van de posten overgelaten.
Die elementen geven aanleiding tot de volgende bevindingen en aanbevelingen.
Over het algemeen moet de FOD de nodige stappen ondernemen om te voorzien in een
reglementaire basis die afwijkt van het koninklijk besluit van 25 april 2005 en de rechtszekerheid te garanderen van het contractueel aangeworven personeel door de diplomatieke
posten. Het Rekenhof benadrukt echter dat de diplomatieke posten kunnen terugvallen op
de inhoud van dat koninklijk besluit, omdat het hen de mogelijkheid biedt zelf selectieproeven te organiseren, weliswaar in overleg met Selor.
Als de posten echte autonomie genieten voor het beheer van de aanwervingen, pleit het
Rekenhof voor een standaardisering van de procedures.
Antwoorden van de administratie en van de minister
De administratie en de minister erkennen in hun antwoord dat het nodig is een
specifiek besluit te nemen dat een reglementaire grondslag verleent aan de aanwervingen van lokaal personeel, en dat het nodig is af te wijken van de voorwaarden bepaald in het koninklijk besluit van 25 april 2005.

39

De resultaten van die controle werden besproken in een artikel in het 153 e en het 154e Boek van het Rekenhof (cf.
supra).
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In de antwoorden wordt gewag gemaakt van een lopende functionele analyse om
de aanwerving van contractueel personeel op de lokale arbeidsmarkt efficiënter te
maken en om het organigram van dat personeel in de posten te optimaliseren. Er
wordt gewerkt aan een kadaster van dat personeel.
Bovendien wordt ook gemeld dat er een project ter studie ligt over de verruiming
van de beheersautonomie van de posten tot het lokaal aangeworven contractueel
personeel, om de posten nog meer te responsabiliseren. Met dat project zullen
de posten hun human resources kunnen beheren volgens het organigram van de
voor hun post vereiste functies, waarin de competenties en profielen op elkaar
worden afgestemd met bezoldigingen die tot stand komen via vergelijking met de
bezoldigingen die voor gelijkaardige functies worden toegekend op de lokale arbeidsmarkt en door andere ambassades van met België vergelijkbare landen, met
inachtneming van de lokale en/of Belgische wetgeving.
In de antwoorden wordt eveneens gewag gemaakt van het feit dat het contractueel
personeel, van Belgische of enige andere nationaliteit, dat lokaal wordt aangeworven volgens het gezochte functieprofiel en voor gelijke competenties, wordt aangeworven op basis van dezelfde criteria, weddeschalen en voordelen. Bij de functies
die worden toegekend aan lokaal contractueel personeel, is er geen uitsluitingsmaatregel op basis van nationaliteit.

Hoofdstuk

Bezoldiging

4
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De bezoldiging van het personeel van de Belgische diplomatieke posten vertoont een aantal
verschillen met de bezoldiging van het personeel van het federaal openbaar ambt.

4.1 Uiteenlopende statuten binnen de posten
Bij de FOD Buitenlandse Zaken is het geldelijke statuut voor het personeel van de posten
geregeld door drie soorten juridische normen:
•
•
•

(vaak oude) regels van statutaire aard die door de koning werden goedgekeurd;
interne richtlijnen van het hoofdbestuur aan de posten;
beslissingen die werden genomen na overleg tussen het hoofdbestuur en de post waar
de ambtenaar terechtkomt.

Die drie categorieën worden ingeroepen naargelang het gaat om diplomatiek en consulair
personeel, contractuele expats of lokaal aangeworven personeel.
4.1.1

Statutair personeel van de buitendiensten

De bezoldiging van diplomaten, consuls en statutaire personeelsleden die actief zijn in het
kader van de internationale samenwerking, bestaat uit de volgende elementen:
•

•

•

een volgens weddeschaal wedde die wordt toegekend op basis van het koninklijk besluit
van 4 februari 1999 tot vaststelling van de schalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Buitenlandse Dienst en de Kanselarijcarrière van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en op basis
van het koninklijk besluit van 4 augustus 1999 tot vaststelling van de schalen verbonden
aan de bijzondere graden van de carrière van de attachés voor internationale samenwerking van hetzelfde ministerie;
een postvergoeding40 ter compensatie van de kosten die inherent zijn aan de specificiteit
van de functie uitgeoefend door ambtenaren van de carrière Buitenlandse Dienst die
België moeten vertegenwoordigen;
een terugkeervergoeding41 die gedurende drie jaar wordt toegekend aan ambtenaren die
tijdelijk aan het hoofdbestuur worden toegevoegd na een diplomatieke of consulaire
opdracht van minstens een jaar.

Daarnaast zijn er internationale overeenkomsten die de specifieke juridische status van het
diplomatiek personeel bepalen ten opzichte van de overheden van het land waar ze verblijven, en ook materiële voordelen toekennen42.

40 Die vergoeding is gebaseerd op de koninklijke besluiten van 15 juli 1920 en wordt ook toegekend aan de attachés
van de internationale samenwerking krachtens artikel 90 van het koninklijk besluit van 25 april 1956 tot vaststelling van het statuut der personeelsleden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel.
41 Koninklijk besluit van 22 juli 2008 tot regeling van de toekenning van een terugkeervergoeding voor bepaalde ambtenaren van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
42 Het gaat meer bepaald om het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer, dat onder meer
privileges en immuniteit verleent aan de leden van het diplomatieke korps.
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Het steekproefgewijze onderzoek van een aantal dossiers heeft uitgewezen dat de dienst
P&O1 van de FOD goed werk levert. Voor geen enkel dossier zijn er opmerkingen over de
regelmatigheid van de rechten op bezoldiging. Bovendien worden de gegevens die de FOD
gebruikt om de geldelijke toestand te bepalen, regelmatig geactualiseerd en verantwoord
door alle stukken die nodig zijn voor interne en externe controles.
Het Rekenhof formuleert echter de volgende opmerkingen over de revalorisatie van de weddeschalen in het kader van de Copernicushervorming, het stelsel van de postvergoeding en
de terugkeervergoeding.
Toepassing van de Copernicushervorming
De Copernicushervorming heeft een revalorisatie van de weddeschalen ingevoerd in het
federaal openbaar ambt. Zodra het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de
loopbaan van niveau A van het rijkspersoneel in werking is getreden, waren de statutaire
personeelsleden van de buitendiensten van de FOD Buitenlandse Zaken daarvan de begunstigden. Het Rekenhof heeft echter bedenkingen bij die interpretatie.
Het onderzoek van de individuele dossiers heeft immers aangetoond dat vanaf december
2004 de administratie ermee instemde om die ambtenaren recht te geven op de nieuwe en
meer voordelige weddeschalen vervat in het vernoemde koninklijk besluit, terwijl ze niet
onder het toepassingsveld van die tekst vallen. Hun weddeschaal is weliswaar die van het
federale openbaar ambt, maar deze ambtenaren zijn titularis van een specifieke graad. Formeel gezien moet er dus een koninklijk besluit ad hoc komen om die nieuwe schalen ook op
hen toepasselijk te maken. De administratie heeft hen daarentegen niet de weddecomplementen toegekend waarin de Copernicushervorming ook voorziet, zoals de premies voor
competentieontwikkeling.
Tijdens de audit heeft de administratie toegegeven dat de omzetting van die nieuwe weddeschalen een onregelmatigheid was en verklaarde ze dat er gewerkt werd aan een koninklijk
besluit dat de genomen beslissing een juridische grondslag moet geven. De traagheid waarmee dat gebeurt, is volgens de administratie echter voldoende reden om alvast te anticiperen op een deel van het geldelijk effect.
Het Rekenhof is van oordeel dat de logica achter die beslissing verdedigbaar is aangezien de
de weddes (op basis van weddeschalen) van de diplomaten dezelfde waren als die van ambtenaren van niveau 1 tot aan de Copernicushervorming. Bovendien zou het blijven hanteren
van de oude weddeschalen van het openbaar ambt voor het diplomatieke personeel tot
scheeftrekkingen leiden, meer bepaald voor de diplomaten die tijdelijk bij het hoofdbestuur
worden ingedeeld in het kader van de diplomatieke beweging.
Het Rekenhof beveelt dan ook aan zo snel mogelijk een hervorming door te voeren van
het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de buitendiensten. Die hervorming moet de gebruikte weddeschalen een duidelijke juridische grondslag verlenen en
rekening houden met de opmerkingen die het Rekenhof in dit verslag heeft geformuleerd.
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Antwoorden van de administratie en van de minister
Het departement heeft in dat verband geantwoord dat het zo snel mogelijk de hervorming van het administratief statuut van de loopbanen in het buitenland wilde
afronden om een juridische grondslag te geven aan de weddeschalen die sinds
1 december 2004 op de personeelsleden van niveau 1/A worden toegepast.
De minister heeft ook van dat voornemen gewag gemaakt.
Stelsel van de postvergoeding
De postvergoeding is vaak het grootste maandelijkse bedrag dat de FOD betaalt aan de
ambtenaren van de buitendiensten. Een koninklijk besluit van 15 juli 1920 levert onweerlegbaar de juridische grondslag voor de toekenning van die vergoeding. Het stelsel en de
definitie ervan zijn echter onvolledig en worden louter vastgelegd in een omzendbrief.
Volgens omzendbrief nr. 757/2006 van de FOD is de postvergoeding een compensatie voor
de kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de specificiteit van de functie uitgeoefend
door ambtenaren die België vertegenwoordigen.
De structuur van de vergoeding maakt het mogelijk de verschillende bestemmingen te onderscheiden van die financiële tegemoetkoming van de FOD ten gunste van zijn ambtenaren. Een eerste deel wordt betaald in de vorm van een forfait en compenseert de kosten
inzake mobiliteit, standplaats, passieve vertegenwoordiging, afstand van het thuisland en
moeilijke werkomstandigheden. Een tweede deel wordt betaald in de vorm van een voorschot en compenseert de kosten inzake “actieve vertegenwoordiging”. Die categorie omvat
uitgaven voor recepties (alle ambtenaren), voor personeel (enkel de posthoofden) en voor
verplaatsingen. Geen enkele bepaling geeft echter een exhaustieve en limitatieve opsomming van de aard van de kosten die gedekt worden door het forfait. De ambtenaren mogen
de bedragen die als voorschot worden betaald ook grotendeels naar eigen goeddunken besteden.
Zo’n regeling is ongetwijfeld handig, rekening houdend met de diversiteit van de kosten
die diplomaten maken in het kader van de uitoefening van hun functie, maar de vaagheid
van de toegestane uitgaven vormt een een struikelblok bij externe en zelfs interne controles. Er is vastgesteld dat het gebruik van de gestorte voorschotten naderhand wel degelijk
gecontroleerd wordt, maar daarbij wordt enkel nagegaan of de uitgave niet hoger ligt dan
het vooraf toegekende bedrag. De vraag of de uitgave opportuun was, blijft onbeantwoord.
Het Rekenhof is van oordeel dat het administratieve stelsel van de postvergoeding aan herziening toe is, gezien de maandelijkse bedragen die ermee gepaard gaan. De onderstaande
voorbeelden tonen hoe omvangrijk de bedragen in kwestie zijn. In de tabel zijn ze weergegeven op maandelijkse basis43.

43

Maandelijkse bedragen van het forfait en van de voorschotten op kosten van actieve vertegenwoordiging die worden toegekend in de tien ambassades van de steekproef. Die cijfers gelden voor alleenstaande ambtenaren zonder
kinderen (er zijn verhogingen naargelang van de gezinssituatie).
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Tabel 1 — Postvergoeding voor posthoofden (in euro)
Post

Bamako

Bogota

Brussel
Damascus
EU

Jakarta

Kigali

Kinshasa

Forfait

2.594,90 2.717,43

2.230,66

2.475,22

2.678,53

Voorschot
op kosten
van actieve
vertegenwoordiging
Totaal

3.983,22 6.907,61

3.983,22

4.366,75

4.582,48 15.536,95 15.249,31

6.578,13 9.625,04

6.213,89 6.841,97

Geen
posthoofd

4.569,35

Londen
2.818,04

Moskou
3.238,34

Parijs
3.125,56

7.890,40 16.963,19

7.261,01 20.106,30 18.067,35 11.128,74 20.088,75

Bron — FOD Buitenlandse Zaken

Tabel 2 — Postvergoeding voor ambtenaren met een intermediaire graad (in euro)44
Post
Forfait
Voorschot
op kosten
van actieve
vertegenwoordiging
Totaal

Brussel
EU
2.317,40 2.399,58
X

Bamako

518,51

Bogota

488,01

X

2.835,91 2.887,58

x

Damascus

Jakarta

2.028,14 2.272,70
488,01

488,01

2.516,14 2.760,70

Kigali

Kinshasa

Londen

2.444,28

3.337,37

1.964,00

518,51

744,21

561,21

2.962,79 4.081,58

2.525,21

Moskou

Parijs

2.321,32 2.132,94
591,71

628,31

2.913,03 2.761,25

Bron — FOD Buitenlandse Zaken
Tabel 3 — Postvergoeding voor ambtenaren van lagere rang (in euro)45
Post
Forfait
Voorschot
op kosten
van actieve
vertegenwoordiging
Totaal

Bamako
2.047,77
172,84

Brussel
Damascus Jakarta
EU
2.145,81
X
1.774,37 2.018,93

Bogota

162,67

X

162,67

2.220,61 2.308,48

x

1.937,04

162,67

Kigali

Kinshasa

Londen

2.174,65

2.950,37

1.672,17

172,84

248,07

187,07

2.181,60 2.347,49

3.198,45 1.859,24

Moskou

Parijs

2.013,62 1.806,22
197,24

209,44

2.210,86 2.015,66

Bron — FOD Buitenlandse Zaken

44 Ambtenaren die niet de nummer twee van een buitenlandse post zijn (diplomatiek medewerker CD5).
45 Ambtenaren van niveau C, niet enkel in buitenlandse posten (medewerker kanselarij CH24).
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Antwoord van de minister
De minister heeft in zijn brief geantwoord dat de bovenvermelde cijfers van de
postvergoedingen betrekking hebben op de toestand van 1 december 2009. Hij
heeft onderstreept dat het aanzienlijke verschil dat werd vastgesteld tussen de
bedragen van de aan de posthoofden toegekende vergoedingen hoofdzakelijk samenhangt met de vertegenwoordigingscoëfficiënt die voor de berekening van hun
postvergoeding wordt gebruikt. Deze vertegenwoordigingscoëfficiënt die schommelt tussen 1,20 en 6,50, naargelang van de belangrijkheid van de post, vermenigvuldigt de basisbedragen "recepties" en "personeel" en beïnvloedt het bedrag van
de passieve vertegenwoordigingsvergoeding.
Naar aanleiding van de controle van de dossiers van personeelsleden die zijn tewerkgesteld
in de tien posten van de steekproef, moet het Rekenhof de volgende opmerkingen formuleren.
Het hoofdbestuur voert jaarlijks een controle uit op het gebruik van de postvergoeding. Die
controle gebeurt in het kader van een verrichting die qua vorm lijkt op het afsluiten van
een jaarrekening en waarbij de persoonlijke financiële verantwoordelijkheid van het personeelslid in het geding is. De controle kijkt echter enkel naar het bedrag dat als voorschot is
gestort, en niet naar het forfait voor de kosten die voortvloeien uit mobiliteit, standplaats,
passieve vertegenwoordiging, afstand van het thuisland en moeilijke werkomstandigheden.
Het Rekenhof stelt niet het principe van het forfait in het kader van een vergoeding ter
discussie, maar het is, gezien de bedragen in kwestie, van oordeel dat de uitgaven die door
dat forfait worden gedekt, moeten worden gepreciseerd. Op die manier wordt de noodzaak
van de vergoeding verantwoord en wordt vermeden dat die uitgaven worden vergoed via het
provisioneel gedeelte (het voorschot) van de postvergoeding.
Momenteel wordt enkel in een bijlage bij omzendbrief nr. 757/2006 een niet-exhaustieve
lijst van uitgavencategorieën vastgelegd die door het forfait kunnen worden gedekt. In deze
lijst komen zowel de abonnementen op kranten als huurwaarborgen voor. Dat document
geeft enkel een opsomming en legt geen beperking op, en het dwingt het personeelslid zodoende tot niets en legt evenmin een prioriteitenorde op bij de aanwending van het aldus
toegekende forfait. Het Rekenhof heeft in het kader van zijn controle vastgesteld dat de
personeelsleden van sommige posten aanvullende vergoedingen ontvingen die werden gestort door de directie B&B of door de post. Er bestaat een reglementaire grondslag voor die
werkwijze. Aangezien het bedrag van de aanvullende vergoedingen echter overeenstemde
met de huurgelden of hoge schoolkosten, kan men zich vragen stellen bij de aard van de
uitgaven in het kader van het forfait. Bovendien is het zo dat het relatief hoge bedrag van
de aanvullende tegemoetkomingen ten opzichte van het basisbedrag van de vergoeding de
administratie ertoe kan aanzetten de berekeningswijze van het forfait zelf te herzien.
Het Rekenhof is van oordeel dat het des te meer aangewezen is de aard te definiëren van
de uitgaven die door die forfaitaire vergoeding worden gedekt, omdat de fiscale wetgeving
moet worden toegepast (cf. infra).
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Het akkoord met de FOD Financiën om een deel van de postvergoeding te belasten in de
personenbelasting (PB) is gebaseerd op een ontoereikende analyse van de aard van de door
het personeel gedane uitgaven.
In de praktijk wordt momenteel 8 % van het forfaitair gedeelte van de postvergoeding meegeteld in de berekeningsbasis van de PB waaraan de diplomaten in België onderworpen
blijven. De technische berekeningen en de afhoudingen aan de bron gebeuren door de diensten van de CDVU.
Volgens de informatie van de administratie is de beslissing om 8 % van het forfaitair gedeelte van de postvergoeding aan de PB te onderwerpen, er gekomen na een briefwisseling
in 1998 tussen de FOD Financiën en de FOD Buitenlandse Zaken. Die briefwisseling is op
technisch vlak niet erg onderbouwd en stelt expliciet dat ze niet alle kwesties in verband
met de onderwerping aan de belastingen regelt van de elementen die de FOD aan diplomatiek personeel stort in het kader van hun expatriëring.
Het Rekenhof is van oordeel dat een meer onderbouwde reglementaire grondslag noodzakelijk is om een juridische basis te verlenen aan de fiscale regeling die specifiek geldt voor
een categorie van belastingplichtigen. Aangezien de uitgaven in het kader van het forfait
niet grondig worden geanalyseerd, is er geen garantie dat de keuze om 8 % van het forfaitair
gedeelte van de postvergoeding te belasten in overeenstemming is met de belastingwetgeving. In principe kunnen immers enkel de uitgaven in het kader van het forfait die eigen
zijn aan de werkgever worden uitgesloten van de berekening van de PB. Volgens het Rekenhof moet de modernisering van de statuten leiden tot een verduidelijking van de fiscale en
sociale regeling van de elementen die aan de expats worden gestort.
De administratie zou de bedragen van de postvergoeding moeten beheren die bestemd zijn
voor de bezoldiging van het huispersoneel.
De instructies van de FOD in verband met de aanwending van de postvergoeding hebben
meer bepaald een kader geschapen rond de gewoonte om te aanvaarden dat de posthoofden
het recht hebben over "huispersoneel" te beschikken. Ze bepalen dat het gaat om personeel
dat absoluut noodzakelijk is in het kader van het uitoefenen van de functie, en voor het
onderhoud van de residentie. Met uitzondering van de "tuinier van de residentie" (waarin
voorzien is door de handleiding voor het financieel en boekhoudkundig beheer), waarvan
de bezoldiging rechtstreeks ten laste is van de personeelskredieten van de FOD, moet dat
huispersoneel worden "aangeworven met een arbeidsovereenkomst tussen de ambtenaar en
het betrokken personeelslid, zonder verwijzing of vermelding van of naar de post of het departement. Het gebruik van papier met briefhoofd of met zegel van de post is dan ook verboden".
Die instructies vertrekken van het principe dat de personeelscategorie in kwestie niet wordt
tewerkgesteld door de Belgische Staat en leggen de persoonlijke verantwoordelijkheid bij
de posthoofden door hun het statuut van privéwerkgever te verlenen. Het Rekenhof is van
oordeel dat de hoedanigheid van de Staat als werkgever ten aanzien van die personen zou
kunnen worden gemotiveerd door gebruikmaking van de theorie van het orgaan: de instructies van de FOD getuigen dat die personen bijdragen aan de werking van de post en
ze bepalen dat de FOD hun bezoldiging ten laste kan nemen "tussen het definitieve vertrek
van de ambtenaar en de aankomst van zijn opvolger". Die laatste mogelijkheid wordt gerecht-

DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE POSTEN / 107

vaardigd doordat tijdens die periode de residentie waarvan de Staat eigenaar of huurder is,
moet worden onderhouden en de tuin ervan moet worden verzorgd. De huisbediende die
zou worden ontslagen door het posthoofd, zou aldus onmiddellijk opnieuw in dienst kunnen worden genomen door de administratie tot de komst van het nieuwe posthoofd.
Het Rekenhof formuleert bijgevolg de aanbeveling dat het bedrag dat overeenstemt met
de personeelsuitgaven wordt opgenomen in het bedrag van de kredieten die door de post
worden beheerd, en niet meer in de postvergoeding. Dat voorstel past in dezelfde filosofie
als die op grond waarvan de FOD de bedragen die overeenstemmen met het onderhoud van
de ambtswoning, die voordien door de ambassadeur zelf werden beheerd onder de regeling
van de persoonlijke verantwoordelijkheid, ten laste van de werkingsmiddelen had gelegd.
Het Rekenhof vraagt ook een globale evaluatie van het totale volume aan huispersoneel dat
in dienst is en van de loonmassa die dat vertegenwoordigt.
Op het vlak van het administratief beheer van de human resources impliceert die aanbeveling van het Rekenhof eveneens dat het huispersoneel voortaan zou worden beschouwd als
lokaal aangeworven personeel en dat de bezoldiging ervan zou worden aangerekend op de
basisallocatie ad hoc.
De uitgaven voor "actieve vertegenwoordiging", die ten laste van het provisioneel gedeelte
van de postvergoeding worden gelegd, zouden vooraf door het posthoofd moeten worden
goedgekeurd.
Uit het onderzoek van de uitgaven die werden gedaan in het kader van het voor "actieve
vertegenwoordiging" geïnd voorschot blijkt dat de verantwoordingsstukken die de medewerkers van de posthoofden voorleggen, vooral restaurantrekeningen zijn.
Vanuit strikt boekhoudkundig standpunt volstaan de onderzochte verantwoordingsstukken. Het gaat nagenoeg systematisch om originele facturen (restaurantrekeningen) of verklaringen op eer van werkelijk gedane uitgaven in verband met recepties die thuis werden
georganiseerd of die werden omkaderd door gebruik te maken van een forfaitsysteem dat
door de administratie is uitgewerkt. Er zijn daarentegen zelden elementen voorhanden om
te kunnen verifiëren of de uitgave conform is met de bestemming ervan.
Antwoord van de minister
De minister heeft in verband met de bedragen van de verschillende provisionele
tussenkomsten voor actieve vertegenwoordigingskosten geantwoord dat die bedragen jaarlijks individueel en omstandig worden gecontroleerd voor elk personeelslid in het buitenland en dat de administratie een gedetailleerd onderzoek
uitvoert op de verschillende verantwoordingsstukken: vereffende facturen, arbeidsovereenkomsten, betalingsborderellen.... Deze controles hebben betrekking
op de eventuele forfaitaire bedragen die worden toegekend voor het gebruik van
de enveloppe "receptiekosten"; die zijn gepersonaliseerd en worden door de administratie geval per geval toegekend, na voorlegging door het personeelslid van
een voorstel dat met verantwoordingsstukken behoorlijk is gestaafd. Ze hebben
eveneens betrekking op de provisionele tussenkomst "personeelskosten" die omstandig wordt gecontroleerd op basis van de arbeidsovereenkomsten en de beta-
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lingsborderellen die door het posthoofd worden opgesteld om zijn huispersoneel
te bezoldigen. Hetzelfde geldt voor de controle van de verantwoordingsstukken in
verband met de provisionele tussenkomsten voor vervoerkosten of voor functievoertuigen.
De minister heeft tot slot gewag gemaakt van de terugvorderingen op de nietverantwoorde bedragen van de provisionele tussenkomsten. Voor 2010 beliepen
die niet-verantwoorde bedragen die werden teruggevorderd, 633.000 euro voor de
posthoofden (op een totaal te verantwoorden bedrag van 9.000.000 euro, d.i. ongeveer 7 %) en 506.000 euro voor de medewerkers (op een totaal te verantwoorden bedrag van 3.651.000 euro, d.i. ongeveer 14 %).
Om de interne en externe controles te versterken maar ook om de budgettaire programmering van de voor de werking van de posten noodzakelijke middelen te optimaliseren,
beveelt het Rekenhof de FOD aan de manier te herzien waarop de fondsen momenteel ter
beschikking worden gesteld van de medewerkers van de posthoofden in het kader van de
actieve vertegenwoordiging van België. Die uitgaven zouden meer bepaald voorafgaandelijk
door het posthoofd moeten worden goedgekeurd om de functionele verantwoording ervan
sluitender te maken en komaf te maken met de cumulatie van de verantwoordelijkheden
van rekenplichtige en ordonnateur die de medewerkers van het posthoofd momenteel uitoefenen voor die uitgaven.
Antwoord van de minister
De minister heeft gepreciseerd dat de posthoofden echter een zekere autonomie
genieten in verband met de manier waarop ze de ter beschikking gestelde financiële middelen willen aanwenden om hun vertegenwoordigingsdoelstellingen te
bereiken, inzonderheid de overvloeimogelijkheid tussen de enveloppes "vertegenwoordigingskosten" en "personeelskosten". Het gebruik van de provisionele
tussenkomsten op actieve vertegenwoordigingskosten toegekend aan medewerkers in het buitenland wordt volgens de minister daarentegen omkaderd door de
aanbevelingen van het posthoofd, die de jaarlijkse uitgavenstaten die door zijn
medewerkers aan Brussel worden gezonden, mee moet ondertekenen. Om te voldoen aan de aanbeveling van het Rekenhof om de interne controle op het gebruik
van de provisies voor actieve vertegenwoordigingskosten te versterken heeft de
minister het voornemen van de administratie bevestigd om de instructies van de
omzendbrief in verband met de regeling van de postvergoedingen te wijzigen om
de uitgaven in verband met de receptiekosten gemaakt door de medewerkers die
in het buitenland werken vooraf voor goedkeuring te laten voorleggen aan hun
posthoofd.
Het Rekenhof is tot slot van oordeel dat de postvergoeding zoals ze momenteel is georganiseerd, een halfslachtig administratief instrument is dat het midden houdt tussen de
werkingsuitgave en de uitgave bij wijze van bezoldiging, en dat ze een andere status zou
moeten krijgen om rechtszekerheid te verlenen aan de betalingen.
Die hervorming zou gepaard moeten gaan met de herziening van het administratief en
geldelijk statuut van het diplomatiek personeel.
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Voorts is het zo dat, hoewel een deel van de postvergoeding expliciet wordt erkend als onderdeel van de bezoldiging onderworpen aan de PB, het pensioen van de diplomaten enkel
wordt berekend op basis van hun bezoldiging op basis van de weddeschalen.
Antwoorden van de administratie en van de minister
De voorzitter van het directiecomité verstrekt de volgende elementen als antwoord in verband met het stelsel van de postvergoeding. De gewenste verduidelijking in verband met de fiscale en sociale regeling van de postvergoedingen en
supplementen van postvergoedingen die worden toegekend aan personeelsleden
die in het buitenland werken, zal worden verstrekt bij de opmaak van het nieuwe
geldelijk statuut van de buitenlandse carrières. Het zal meer bepaald betrekking
hebben op de definitie van de aard van de uitgaven die op forfaitaire wijze worden
gedekt door het deel "dienstaanwijzing en mobiliteit" van de postvergoeding.
Wat het gedeelte “personeelskosten” van de postvergoeding betreft, overweegt
het departement de aanbeveling van het Rekenhof te volgen en het beheer en de
begrotingsmiddelen in verband met het huispersoneel van de posthoofden eerstdaags over te dragen aan de dienst die belast is met het lokaal aangeworven personeel.
De minister heeft dat standpunt bevestigd.
Terugkeervergoeding
Als een statutair personeelslid van de buitendiensten niet is toegewezen aan een diplomatieke post, maar voorlopig wordt tewerkgesteld in het hoofdbestuur, ontvangt het geen
postvergoeding maar een maandelijks bedrag gedurende maximum drie jaar (behoudens
afwijkingen), de "terugkeervergoeding".
Die vergoeding wordt berekend op basis van de brutojaarwedde van het personeelslid en
zijn gezinstoestand volgens parameters die zijn vastgelegd door het koninklijk besluit van
22 juli 2008. Uit een bron bij de administratie blijkt dat jaarlijks in totaal 1.478.000 euro aan
terugkeervergoedingen wordt betaald aan 218 personeelsleden.
Het Rekenhof kon via zijn controle nagaan dat die reglementering op regelmatige wijze
wordt toegepast.
Het formuleert echter twee opmerkingen in verband met het onderzoek van het stelsel van
de terugkeervergoeding.
Ten eerste wordt die vergoeding gestort in de vorm van een forfait, hoewel geen enkele
bepaling de aard van de kosten die onder deze vergoeding vallen precies definieert. Als de
terugkeer naar België duidelijk leidt tot kosten die als eigen aan de werkgever kunnen worden beschouwd, moet de aard ervan worden gepreciseerd.
Ten tweede, volgens inlichtingen van de administratie is die vergoeding, die wordt betaald
door de directie B&B, niet aan de PB onderworpen. Wegens de aard van de uitgaven die effectief worden gedekt, is het Rekenhof van oordeel dat het tegenstrijdig lijkt om enerzijds te
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erkennen dat de postvergoeding gedeeltelijk als wedde wordt beschouwd door het forfaitair
gedeelte ervan gedeeltelijk aan de PB te onderwerpen, en anderzijds de terugkeervergoeding -die eveneens als een forfait wordt gestort- volledig aan de PB te onttrekken.
Antwoorden de administratie en van de minister
De administratie en de minister antwoorden in dat verband dat de gevraagde verduidelijkingen over de aard van de kosten die door die vergoeding worden gedekt
en de fiscale regeling ervan, zullen worden verstrekt bij de opmaak van het nieuwe
geldelijk statuut van de buitenlandse carrières.
4.1.2 Contractuele expats
Voor de expats (d.i. het personeel in dienst genomen door de centrale administratie in Brussel om functies uit te oefenen in de buitenlandse posten) bestaat geen specifieke reglementering, bij gebrek aan een koninklijk besluit tot uitvoering van een bepaling van artikel 4
van de bovenvermelde wet van 22 juli 1993 (zie punt 3.2.1).
Het resultaat is dat in geen enkele specifieke reglementaire bepaling de geldelijke rechten
van die categorie personeelsleden worden vastgelegd. Hun bezoldiging bestaat net zoals
in het geval van de statutaire personeelsleden uit twee elementen, namelijk een bezoldiging op basis van weddeschalen en een postvergoeding. Het juridisch vacuüm vanwege het
ontbreken van een specifiek statuut voor die personeelsleden wordt gedeeltelijk gecompenseerd. Enerzijds wordt hun recht op een wedde ten laste van de Schatkist gewaarborgd
doordat de procedures worden nageleefd die door de FOD P&O werden ingesteld voor de
aanwerving van contractuele personeelsleden. Anderzijds ligt de grondslag voor hun bezoldiging in het gezamenlijk statuut van de contractuele personeelsleden van het federaal
openbaar ambt, met name het koninklijk besluit van 11 februari 1991 tot vaststelling van de
individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen
in de federale overheidsdiensten.
De reglementering heeft het stelsel van de postvergoeding van die contractuele expats
nochtans onvoldoende geregeld. Eind de jaren ’90 had het Rekenhof trouwens al opgemerkt
dat “de toekenning van een postvergoeding aan het contractueel hulppersoneel onregelmatig
is omdat de desbetreffende reglementering enkel kan worden toegepast op het statutair diplomatiek en consulair personeel”46.
Het Rekenhof kan niet akkoord gaan met het argument dat dat personeel op dezelfde postvergoeding recht heeft als het statutair personeel krachtens artikel 2, 6°, van het bovenvermeld koninklijk besluit van 11 februari 1991 47. Het Rekenhof preciseerde overigens in zijn
154e Boek dat er “geen wettelijke mogelijkheid is om contractuele personeelsleden te werven
voor dezelfde opdrachten als deze die worden uitgeoefend door ambtenaren van het diplomatiek of consulair kader. De ingeroepen bepaling kan dus niet als basis dienen voor de toekenning van een postvergoeding aan contractuele personeelsleden"48.

46 Rekenhof, 153e Boek, Deel I, p.277.
47 Het contractueel personeel ontvangt "de toelagen, vergoedingen en premies die onder dezelfde voorwaarden als voor
het Rijkspersoneel worden toegekend voor de uitoefening van hetzelfde ambt".
48 Rekenhof, 154e Boek, Deel I, p.318.
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4.1.3 Lokaal aangeworven contractueel personeel
Het lokaal aangeworven contractueel personeel telt 1.418 leden 49 en vormt daarmee in volume de grootste formatie van het personeel van de buitenlandse diensten van de FOD
Buitenlandse Zaken. Het bestaat voor 37 % uit personeelsleden van Belgische nationaliteit
en voor 63 % uit personeelsleden die meestal, maar niet noodzakelijk, de nationaliteit van
het land hebben waarin de post is gevestigd.
Ook al gaat het om een relatief groot aantal personen, toch is de administratieve en geldelijke toestand van dat personeel door geen enkel statuut geregeld, en is hun aanwezigheid
in de diplomatieke administratie enkel wettelijk omdat de Staat algemeen een beroep kan
doen op een arbeidsovereenkomst.
Doordat er geen geldelijk statuut is, zijn er regels van binnen de administratie van toepassing, die zijn gedefinieerd door de directies P&O en B&B.
Bij het onderzoek van een steekproef van individuele dossiers en uit de analyse van de
richtlijnen die het hoofdbestuur heeft opgesteld voor de posten die die personeelsleden
rechtstreeks aanwerven en hun geldelijke rechten vaststellen, springen vier elementen in
het oog.
Ten eerste werden de richtlijnen van het hoofdbestuur, waarvan de voornaamste zijn samengebundeld in de handleiding voor financieel en boekhoudkundig beheer in de posten,
niet aan de administratieve en budgettaire controle onderworpen.
Ten tweede bestaan er tussen de posten onderling uiteenlopende bezoldigingsregelingen.
Er worden immers verschillen vastgesteld tussen zowel het aantal en de aard van de functies, als tussen de gebruikte weddeschalen, de manier van opklimmen in de weddeschalen
en het al dan niet bestaan van complementen bij het loon volgens weddeschaal.
Ten derde wordt er tussen de verantwoordelijke voor het humanresourcesbeheer van de
post en het hoofdbestuur overleg gepleegd over de specifieke elementen van de bezoldiging
van de personeelsleden van elke post. Bij dat proces ligt de beslissingsbevoegdheid in theorie weliswaar bij het hoofdbestuur, maar doordat het afhankelijk is van de informatie die
door de post wordt verstrekt, wordt die juridische bekwaamheid beperkt tot het verlenen
van zijn goedkeuring. Bij de bezoldiging van de personeelsleden van elke post spelen echter
specifieke elementen mee zoals het uitwerken van de lokale weddeschalen, het kiezen van
de mechanismen om de bezoldigingen aan te passen aan de kosten van het leven ter plaatse
of nog, het eventueel toekennen van complementen bij de wedde volgens weddeschaal. In
die context worden de voorwaarden voor de bezoldiging van die personeelscategorie vastgelegd buiten de rechts- en financiële zekerheid die voortvloeit uit een door de koning
goedgekeurd statuut. Door die reglementaire context genieten de plaatselijke verantwoordelijken uiteindelijk een grote autonomie.

49 Cijfers 2009 en zonder het huispersoneel dat in punt 4.1.1. wordt beoogd.
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Ten vierde worden de arbeidsovereenkomsten weliswaar wel aan de Inspectie van Financiën voorgelegd, maar ze sommen niet systematisch alle elementen op waaruit de bezoldiging van de personeelsleden is opgebouwd. Zo worden in Londen bijvoorbeeld niet in alle
arbeidsovereenkomsten twee supplementen vermeld die worden toegekend ter compensatie van het duurdere leven (“London weighting” en “Lunch allowance”). Het Rekenhof had
reeds in zijn 153e en 154e Boek aan de kaak gesteld dat een juridische grondslag ontbrak voor
die manieren om de bezoldiging van de lokale contractuele personeelsleden te bepalen.
Het Rekenhof is zich ervan bewust dat het op juridisch en materieel vlak moeilijk is een
eengemaakt statuut voor het lokaal contractueel personeel op te stellen aangezien hun toestand gedeeltelijk wordt geregeld door het lokaal recht en hun bezoldiging in heel uiteenlopende nationale munten wordt uitbetaald. Die moeilijkheid speelt al bij het opstellen van
sommige arbeidsovereenkomsten, die elementen uit zowel het plaatselijk recht als de Belgische wetgeving overnemen, met het risico dat ze voor een lokale rechtbank worden betwist.
Het Rekenhof beveelt de FOD bijgevolg aan de autonomie die het de facto aan de diplomatieke posten toekent, beter te organiseren. Enerzijds zouden de posten moeten worden
geresponsabiliseerd op het vlak van de aanwerving van lokaal contractueel personeel en
anderzijds zouden via een koninklijk besluit de algemene principes moeten worden gedefinieerd om dat humanresourcesbeheer te omkaderen. Deze algemene principes zouden op
zijn minst de volgende punten moeten organiseren:
a) In het kader van een rationalisering van de functies en na opstelling van een kadaster
van het contractueel personeel, zouden het maximale aantal functies en bijgevolg de
weddeschalen kunnen worden geïdentificeerd waarin een diplomatieke post personeel
mag aanwerven.
b) Bijkomend zouden die functies hiërarchisch kunnen worden ingedeeld om de autonomie die de posten krijgen bij de vastlegging van de wedden binnen hun enveloppe te
omkaderen.
c) Het bepalen van een enveloppe voor de bezoldiging van het lokaal contractueel personeel, op basis van een regelmatige evaluatie van het personeel dat nodig is.
Deze aanbeveling sluit aan bij de aanbeveling om de consuls nauwer te betrekken bij de
behoefteplanning.
d) De verantwoordelijkheid van de post bij het waarborgen van de rechtszekerheid van de
arbeidsovereenkomsten ten aanzien van het lokaal recht op fiscaal en sociaal vlak.
Deze aanbeveling houdt ook in dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan de
problematiek van de dubbele belasting voor het lokaal personeel van Belgische nationaliteit.
Antwoord van de administratie
In verband met die aanbeveling betreffende de grotere responsabilisering van de
posten op het vlak van de lokale contractuele aanwervingen (waarvoor de functies
en het aantal ervan in de posten moeten worden gedefinieerd, de enveloppe voor
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de bezoldiging van dat personeel moet worden bepaald en de post moet worden
geresponsabiliseerd bij het waarborgen van de rechtszekerheid van de arbeidsovereenkomsten), geven de administratie en de minister toe dat dit de hele inzet
is van het plan tot verruiming van de beheersautonomie van de posten tot het
lokaal aangeworven contractueel personeel, dat momenteel bij het departement
wordt uitgewerkt.

4.2 Oude reglementering
Uit een inventaris van de normen50 waaruit het administratief en geldelijk statuut van het
personeel van de buitendiensten van de FOD Buitenlandse Zaken bestaat (als ze bestaan in
de vorm van een koninklijk besluit), blijkt hoe oud ze zijn.
Het Rekenhof is van oordeel dat de inhoud van bepalingen die dateren van vóór het koninklijk besluit van 3 juni 1999 moeten worden geactualiseerd. Dat is meer bepaald nodig
wat betreft de tenlasteneming van de schoolkosten en huisvestingskosten. Het koninklijk
besluit van 15 juli 1920 houdende organisatie van het diplomatiek korps is weliswaar de
juridische grondslag van die tegemoetkomingen, maar de vereffeningsmodaliteiten van die
uitgaven in de vorm van "aanvullende postvergoedingen" worden enkel omkaderd door de
handleiding voor financieel en boekhoudkundig beheer in de posten en door de omzendbrieven die regelmatig worden geactualiseerd.
Het is des te meer noodzakelijk een nieuw reglementair kader uit te werken omdat die tegemoetkomingen51 steeds meer kosten.

4.3 Betaalkanalen
Doordat er veel administratieve en financiële kanalen zijn die moeten zorgen voor de betaling van de bezoldiging van het personeel in de diplomatieke posten, is het moeilijk deze
te controleren.

50

Koninklijk besluit van 15 juli 1920 houdende organisatie van het diplomatiek korps (Belgisch Staatsblad van 25 juli
1920);
Koninklijk besluit van 15 juli 1920 houdende organisatie van het consulair korps (Belgisch Staatsblad van 25 juli
1920);
Koninklijk besluit van 16 augustus 1923 betreffende de inrichting van het korps der kanseliers, dragomannen en
tolken (Belgisch Staatsblad van 26 augustus 1923);
Regentsbesluit van 16 oktober 1946 tot vaststelling van het reglement van de buitenlandse diensten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel (Belgisch Staatsblad van 18 december 1946);
Koninklijk besluit van 25 april 1956 tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel (Belgisch Staatsblad van 28 april 1956);
Koninklijk besluit van 3 juni 1999 houdende het organiek reglement van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking (Belgisch Staatsblad van 30 juni 1999);

Koninklijk besluit van 22 juli 2008 tot regeling van de toekenning van een terugkeervergoeding voor bepaalde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Belgisch Staatsblad van 15 september 2008).
51 De jaarlijkse supplementen worden door de administratie geschat op 1.025.000 euro voor de schoolkosten en op
7,7 miljoen euro voor de huisvestingskosten.
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Die diverse betaalkanalen beantwoorden bovendien niet aan de personeelscategorieën die
in de posten worden tewerkgesteld. Er is met andere woorden geen enkel personeelslid dat
gespecialiseerd is in de betaling van de statutaire personeelsleden, de contractuele expats
of de lokale contractuelen. Zo kan een betaling uitgaan van drie bronnen:
•

•

•

de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU), die op bevel van de directie P&O van
de FOD Buitenlandse Zaken de wedden volgens weddeschaal betaalt die in euro worden
vereffend en een deel van de postvergoeding (forfaitair gedeelte van de postvergoeding
dat aan de personenbelasting onderworpen is);
de boekhouddiensten van de directie B&B van de FOD Buitenlandse Zaken die het niet
aan belastingen onderworpen gedeelte van de postvergoeding betalen, alsook verschillende tussenkomsten in de kosten die de diplomaten maken (terugkeervergoeding, kosten voor het schoolbezoek van de kinderen);
het werkingsfonds van de diplomatieke post, die de bezoldiging in deviezen van het lokaal contractueel personeel betaalt alsook aanvullende postvergoedingen voor de huisvestingskosten van de expats.

Die werkverdeling berust op een functionele logica. De CDVU is gespecialiseerd in betalingen in euro die aan de Belgische fiscaliteit zijn onderworpen. De boekhouddiensten betalen
de elementen van de bezoldiging die een bijzonder statuut hebben en die bijgevolg a posteriori worden geverifieerd (om na te gaan of ze worden aangewend waarvoor ze bestemd
zijn). De verantwoordelijkheid van de post, tot slot, wordt beperkt tot het lokaal beheer.
Een dergelijke verdeling vormt echter een belemmering voor de financiële transparantie.
De interne of externe controleur, en eventueel de fiscale controleur, kan immers enkel volledige informatie krijgen in verband met het totaalbedrag van de aan een individu betaalde
bezoldigingen, door de gegevens te verzamelen die door meerdere bronnen in verschillende formaten ter beschikking worden gesteld. De tool Perall die de directie P&O voor zijn
courant beheer gebruikt en die ter beschikking van de auditeurs wordt gesteld, past daar
gedeeltelijk een mouw aan. Deze tool biedt echter geen oplossing voor het probleem van de
toegang tot de authentieke stukken ter staving van de uitgave, omdat ze over verschillende
diensten verspreid blijven.
Het Rekenhof formuleert voor de betaling van de verschillende elementen van de bezoldiging meestal de aanbeveling om de CDVU een meer centraliserende rol te laten spelen.
In de context van een administratie waarvan de grote meerderheid van de buitendiensten
buiten de Europese Unie ligt, is het Rekenhof van oordeel dat de CDVU minstens zou moeten worden belast met alle betalingen van wedden en vergoedingen in euro, met inbegrip
van de vergoedingen die momenteel door de boekhouddiensten van de directie B&B van de
FOD Buitenlandse Zaken worden betaald. Het hoofdbestuur zou verantwoordelijk blijven
om te controleren of de bij wijze van voorschot gestorte bedragen worden gebruikt voor het
doel waarvoor ze werden gestort. De posten zouden verder kunnen blijven instaan voor de
betaling van de lokale contractuele personeelsleden als deze niet rechtstreeks aan de personenbelasting of de sociale zekerheid in België onderworpen zijn.
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Antwoord van de minister
In verband met de aanbeveling betreffende de overname door de Centrale Dienst
der Vaste Uitgaven (CDVU) van de vereffening van de vergoedingen, heeft de minister geantwoord dat het departement de nodige contacten zal opnemen om de
mogelijkheden te onderzoeken van de overname door de CDVU van de vereffening van alle aan de uitgezonden personeelsleden gestorte vergoedingen, die momenteel door de boekhouddiensten van de directie B&B worden betaald.

Hoofdstuk

Conclusies en synthese van de
aanbevelingen en van de
antwoorden van de
administratie en de minister
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De audit heeft vastgesteld dat de directies P&O en B&B de individuele geldelijke loopbanen
van de personeelsleden van de buitendiensten van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op een kwaliteitsvolle manier beheren.
Er zijn echter leemten in de organisatie en de reglementering van de aanwervingen en betalingen.

5.1 Personeelsplannen en wettelijkheid van de aanwervingen
Om te zorgen voor rechtszekerheid voor het personeel dat op basis van een arbeidsovereenkomst wordt aangeworven op initiatief van de diplomatieke posten, moet een reglementaire basis worden gegeven aan die aanwervingen, in afwijking van het koninklijk besluit
van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten.
Antwoord van de administratie
De administratie geeft toe dat een specifiek besluit moet worden genomen in verband met de aanwerving van lokaal contractueel personeel.
In die context zou een grondige studie moeten worden uitgevoerd van het volume en de
kwalificatie van de human resources die nodig zijn voor de werking van de posten, om het
huidige percentage contractuele tewerkstellingen in die functies te beperken. Op die manier kan ook worden geëvalueerd hoeveel personeelsleden moeten worden aangeworven via
het statuut van consulair personeelslid en kunnen in het kader van de uitoefening van de
openbare macht de risico’s worden beperkt bij de delegatie van bevoegdheden aan plaatselijk aangeworven contractueel personeel.
Antwoord van de administratie
De administratie onderzoekt de mogelijkheid om een nieuw juridisch stelsel voor
statutaire aanwervingen in te voeren, dat het mogelijk zal maken een reglementaire grondslag te verlenen aan de aanwerving van contractueel personeel en dat
het huidige hoge percentage van contractuele invulling van de functies moet verminderen.
Het Rekenhof beveelt aan de ruime autonomie die de diplomatieke posten krijgen om lokaal contractueel personeel aan te werven, beter te organiseren. Via koninklijk besluit moet
meer bepaald worden geregeld dat nadat een kadaster van het contractueel personeel is
opgesteld, het maximum aantal functies die elke diplomatieke post in dienst mag nemen,
moet worden vastgelegd. Op basis van een evaluatie van het nodige personeel zou per post
een enveloppe moeten worden vastgelegd voor de bezoldiging van het lokaal contractueel
personeel. Tot slot moet de verantwoordelijkheid van de post om de rechtszekerheid van
de arbeidsovereenkomsten ten opzichte van het lokaal recht op fiscaal en sociaal vlak te
waarborgen, worden onderstreept. Dit betekent ook dat bijzondere aandacht moet worden
besteed aan de problematiek van de dubbele belasting voor het lokaal personeel met Belgische nationaliteit.
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Dat reglementair kader zou de criteria moeten definiëren op basis waarvan een onderscheid kan worden gemaakt tussen de functies die aan contractuele expats worden toevertrouwd en deze die aan lokaal aangeworven contractueel personeel worden toevertrouwd.
Dit zou ook de gelegenheid moeten bieden te bepalen welke lokale contractuele betrekkingen kunnen worden toegewezen aan personen met Belgische nationaliteit, bijvoorbeeld
door te verwijzen naar bijzondere competenties of de uitoefening van de openbare macht,
om te vermijden dat die aanwervingen door derden worden betwist op grond van het principe van niet-discriminatie op basis van de nationaliteit.
Antwoorden van de administratie en van de minister
De administratie en de minister nemen akte van de aanbeveling van het Rekenhof
maar vrezen dat men op die manier zou komen tot een gebrek aan flexibiliteit van
de functies, en die is onontbeerlijk in heel wat posten waar sommige personeelsleden verschillende functies vervullen. Er is echter een functionele analyse aan
de gang voor het contractueel personeel dat op de plaatselijke arbeidsmarkt werd
aangeworven, om de aanwerving doeltreffender te laten verlopen en het organigram van dat personeel in de posten te optimaliseren.
Het Rekenhof beveelt eveneens aan dat het huispersoneel ten dienste van de posthoofden (dat momenteel door deze laatsten wordt betaald door middel van de postvergoeding)
voortaan wordt beschouwd als lokaal aangeworven personeel, dat zijn bezoldiging wordt
aangerekend op de basisallocatie ad hoc en dat het in de personeelsplannen wordt opgenomen. Dit voorstel vloeit voort uit de beslissing die de FOD enkele jaren geleden heeft
genomen om de bedragen die overeenstemmen met het onderhoud van de residentie (die
voordien onder de persoonlijke verantwoordelijkheid van de ambassadeur werden beheerd)
ten laste van de werkingsmiddelen van de post te leggen.
Antwoord van de administratie
De administratie overweegt het beheer en de begrotingsmiddelen in verband met
het huispersoneel van de posthoofden over te hevelen naar de dienst die belast is
met het lokaal aangeworven personeel.

5.2 Bezoldiging
Het Rekenhof beveelt aan het moderniseringsbeleid in het humanresourcesbeheer van de
buitendiensten van de FOD Buitenlandse Zaken voort te zetten en in hoofdzaak een alomvattend administratief en geldelijk statuut aan te nemen dat is aangepast aan de nieuwe
hervormingen van het federaal openbaar ambt en aan een betere reglementering rond de
responsabilisering van de diplomatieke posten.
Concreet moeten de teksten die het geldelijk statuut schetsen, worden geactualiseerd, te
meer daar de juridische grondslagen van sommige betalingen dateren van 1920.
Door de goedkeuring van een nieuw geldelijk statuut moet ook een juridische grondslag
worden verstrekt voor de toekenning van de weddeschalen die door de Copernicushervorming werden ingevoerd en die sinds december 2004 aan het statutair personeel van de
buitendiensten worden toegekend.
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Antwoord van de administratie
De administratie wenst de hervorming van het administratief statuut van de buitenlandse carrières af te ronden om een juridische basis te verlenen aan de weddeschalen die sinds 1 december 2004 op de personeelsleden van niveau 1/A worden
toegepast.
Voor de consulaire personeelsleden moeten ook weddeschalen worden toegepast overeenkomstig de verantwoordelijkheden die ze dragen en dit, om de invulling van het consulaire
ambt door contractueel personeel te beperken.
Het stelsel van de postvergoeding moet worden herzien opdat de gedekte kosten die voortvloeien uit de uitgaven eigen aan de werkgever nauwkeurig kunnen worden onderscheiden
en om ervoor te zorgen dat deze volkomen coherent zijn met de fiscale en sociale wetten.
Deze opmerking geldt ook voor de terugkeervergoeding die diplomatieke personeelsleden
ontvangen die op tijdelijke basis bij het hoofdbestuur worden tewerkgesteld.
Bovendien moet nauwkeurig worden gedefinieerd welke kosten door het forfaitaire gedeelte van de postvergoeding worden gedekt, om te vermijden dat ze ook nog op een andere
manier worden vergoed.
Antwoorden van de administratie en van de minister
De administratie en de minister antwoorden dat de verduidelijking van de fiscale
en sociale regeling van de postvergoeding aan personeelsleden die in het buitenland werken, zal worden verstrekt bij de opmaak van het nieuwe geldelijk statuut
van de buitenlandse carrières.
Er is geen reglementaire basis voor de toekenning van een postvergoeding aan de contractuele expats.
De uitgaven die in de posten gebeuren bij wijze van "actieve vertegenwoordiging" en die ten
laste van het provisioneel gedeelte van de postvergoeding worden gelegd, zouden vooraf de
goedkeuring moeten krijgen van het posthoofd.
Antwoord van de administratie
De administratie zal wijzigingen in die zin aanbrengen in de omzendbrief in verband met de postvergoeding.
Met het oog op de transparantie van de uitgaven en een rationalisering van het administratieve luik, beveelt het Rekenhof tot slot aan het aantal personen die tussenkomen bij de
betaling van de elementen waaruit de bezoldiging van het personeel bestaat, te beperken.
Dat kan door de CDVU een grotere rol toe te bedelen en door de boekhouddiensten van de
FOD niet meer te laten tussenkomen bij de betaling van die uitgaven, zodat ze zich kunnen
concentreren op de controle van de conformiteit van de uitgave.
Antwoord van de administratie
De administratie overweegt contact op te nemen met de CDVU om de mogelijkheden te bestuderen om de vereffening van alle aan expats gestorte vergoedingen
door die instelling te laten overnemen.
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Bijlage bij de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van
4 november 2012
(punt D en deel 2 werden vertaald door het Rekenhof)
DEEL 1: INTERNE CONTROLE OP HET FINANCIEEL BEHEER VAN DE
WERKINGSFONDSEN
A. ALGEMENE BUDGETTAIRE EN BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE
•

Budgettaire ondoorzichtigheid

Het financieel beheer van onze posten is effectief complex. De combinatie van 3 betalingskanalen (FOD BZ, CDVU en Werkingsfonds) is rekening houdend met alle legale, sociale en
fiscale verplichtingen desalniettemin onontbeerlijk om de goede werking van onze posten
te kunnen verzekeren. Hieruit mag echter niet afgeleid worden dat het budgettair beleid
van het departement aan doorzichtigheid ontbreekt. Elke uitgave wordt inderdaad aangerekend op een BA en een FEDCOM bestelbonnummer. Geen enkele verwarring is er dus
mogelijk met uitgaven ten laste van derden of met de consulaire rechten.
Het is echter onmiskenbaar dat de behandeling en verwerking van die verschillende informatiebronnen om tot een globaal beeld te kunnen komen van de kostprijs van onze posten
een zwaarwichtige oefening is.
Twee belangrijke projecten zijn lopende om dergelijk analyserend werk te vergemakkelijken.
1) De invoering van Fedcom zal de transparantie vergroten daar alle kosten duidelijk
gedefinieerd zullen kunnen worden per kostenplaats.
2) Het Directiecomité van onze FOD heeft beslist om een werkmiddel van Business
Intelligence te installeren. Die applicatie zal ons toelaten om vanuit verschillende
systemen/bronnen geconsolideerde rapporten te kunnen trekken met alle budgettaire, financiële en operationele ( personeel, gebouwen, consulaire activiteiten) gegevens. Die informatie zal het directiecomité toelaten om het beheer van onze posten
te verbeteren mede dank zij een permanente monitoring van zijn activiteiten en het
gebruik van zijn beschikbare middelen.
•

Uitgaven ten onrechte aangerekend op de werkingsfondsen

Bijna één vierde (18,5 miljoen euro) op de totale uitgaven van 83 miljoen euro lijkt onwaarschijnlijk. Meer informatie is nodig omtrent de berekening, welke uitgaven volgens
het Rekenhof wel of niet mogen betaald worden via het WF en welke uitgaven door het Hof
beschouwd worden als zijnde courante werkingsuitgaven van de post.
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Tekortkoming in bevoegdheidsafbakening en de communicatie van de interne controleactoren
De bepaling van de onderscheiden rollen in het systeem van de interne controle is een vrij
recente materie. Het KB houdende de organisatie van de interne controle en de interne
audit dateren inderdaad van 2007, andere teksten worden verwacht in het kader van de
implementatie van Fedcom. Het is dus niet echt verwonderlijk dat het systeem van interne
controle nog op een kentering staat, zeker in zo'n complexe context als de onze. Het departement is zich bewust dat de huidige opsplitsing van de interne controletaken binnen
en tussen de beheersmatige diensten van ons Hoofdbestuur, de RBC's en de diplomatieke
posten (ordonnateurs en rekenplichtigen) verbeterd, verduidelijkt en veréénvoudigd kan
worden. Een werkgroep werd opgericht en zal rapport uitbrengen tegen februari 2012 aan
het Auditcomité van de Federale Overheid.
Ondertussen werden reeds verschillende maatregelen door het departement genomen op
voornoemd vlak.
1) Er werd één focal point binnen B&B 4 voor alle communicatie (ontwikkelcirkels, zendingen, budgettaire ramingen, zendingsverslagen, planning,…) met de RBC's gecreëerd.
2) De verslagen van de RBC staan op share point en zijn toegankelijk voor de Inspectiedienst. Alle voorbereidende verslagen van alle betrokken diensten voorafgaand aan
de Inspectie alsmede alle verslagen van de Inspectie zelf staan op share point en zijn
toegankelijk voor bepaalde doelgroepen.
3) Qua informaticatools zijn accounting en logistics (administration post) ondertussen
gekoppeld en is er een interface gemaakt met Fedcom. Alle uitgaven en ontvangsten
opgenomen in Accounting worden hierdoor automatisch getransfereerd en aangerekend in Fedcom. De controle- en imputatiecyclus van de uitgaven op post werd
hierdoor beduidend versneld.
•

Onafhankelijkheid en transparantie Postinspectie

Met de gestandardiseerde controlelijsten,de aanbevelingen en opvolgingspunten die allemaal op share point staan zal er meer interactie zijn van alle betrokken diensten. De keuze
van de post zal nu gebeuren op basis van een aantal (14) welbepaalde criteria.
Het departement heeft nota genomen van het probleem van onafhankelijkheid opgeworpen
door het Hof. Het is echter van belang te wijzen op het feit dat de aanwezigheid van personen van de buitenloopbaan in het inspectieteam het resultaat is van een bewuste keuze van
het departement. De ervaring van betrokken agenten op post biedt een meerwaarde aan
het werk van de inspectie.
Hoe dan ook zal er samen met de Interne Audit overleg gepleegd worden om de grenzen van
de inspectie beter te bepalen en erop te waken dat er geen werkzaamheden meer uitgeoefend worden die aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten. De samenstelling van de
inspectie team zal ook deel uitmaken van deze analyse.
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•

Functieomschrijving en -scheiding RBC's

De RBC's vormen een essentiële schakel in het systeem van interne controle in onze diplomatieke posten. Zij dienen echter niet beschouwd te worden als auditeurs. Hun rol bestaat
er voornamelijk in om onze posten te ondersteunen.
De RBC heeft slechts uitvoerende en controlerende taken in uitzonderingsgevallen zoals
bv tijdelijke vervanging rekenplichtige,.... Ze hebben trouwens enkel een ‘view’ op de boekhoudingen van hun regio om een zo groot mogelijke functiescheiding te behouden. Het feit
dat de RBC (in principe) handtekening heeft op de bankrekening van de post kadert dan
ook in zijn coördinerende en ondersteunende roI. Een strikte functiescheiding is niet altijd
mogelijk. Dit is soms eveneens het geval bij éénmansposten waar het posthoofd tegelijkertijd ordonnateur en rekenplichtige kan zijn. Die gevallen worden duidelijk beschreven in
het handboek voor financieel beheer. Een structureel probleem qua functiescheiding is er
al zeker niet.
De specifieke doelstellingen (per RBC per jaar) zijn opgenomen in de doelstellingen vermeld in het kader van de ontwikkelcirkels. De criteria voor de keuze van de standplaats van
de RBC zijn wel degelijk onderbouwd. De keuze hangt in de eerste plaats af van de grootte
van de financiële risico's. Zaken als de omvang van het werkingsfonds, het bedrag aan consulaire ontvangsten, NGO projecten en de zogenaamde risicolanden (10 landen buiten EU
die we willen coveren door RBC's) al dan niet spelen hier. Daarbovenop worden ook andere
factoren als het niet aanwezig zijn van een consul, de mogelijke centralisering van een aantal uitgaven en de centralisering van onze expats op een aantal sleutelposten in aanmerking
genomen.
De taken van de RBC's werden inderdaad de laatste tijd uitgebreid. Vanaf september 2011
komen er twee RBC's bij. Er werd ook een bijkomend rechtsgebied gecreëerd waardoor er
zo'n 105 posten onder hun rechtsgebied zullen vallen. ln principe zullen enkel de SEPA posten niet onder een RBC vallen. Ze hebben naast toegang tot de boekhoudkundige gegevens
van alle posten van hun regio via accounting (via hun functie ‘regional controller’) nu ook
recent toegang gekregen tot alle consulaire transacties van de ereconsulaten van hun regio
via 7 net. Het is de bedoeling om op korte termijn alle gegevens aangaande het personeel
van de post die zich in Per All bevinden ter beschikking te stellen van de post en de RBC.
•

Boekhoudprogramma accounting. Crediteuren- en debiteurenopvolging- Fedcom

De effectieve ontvangstdatum dient als basis genomen te worden bij encodering van de
factuur in welke applicatie dan ook en dit onafgezien van het moment van betaling ervan.
ln tegenstelling met Accounting dien je in Fedcom zelfs die datum aan te passen indien de
betalingsopdracht pas in de volgende maand gegeven wordt. Fedcom sluit immers maandelijks af en laat niet meer toe een betaling te verrichten zonder aanpassing van de datum
van encodering. Bovendien worden die data overschreven en blijft er hiervan geen historiek bewaard. Ook niet wanneer er cijfers en/ of budgettaire gevens worden aangepast.
ln accounting daarentegen bestaat er een rapport die ALLE wijzigingen aangebracht door
de administratie opneemt. De mening van het Hof wordt dus niet gedeeld dat accounting
als instrument van crediteuren- en debiteurenopvolging ongeschikt is en dat Fedcom de
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encodering op transactiebasis zal garanderen. Via de filter kan men gemakkelijk per ‘derde’
(leverancier, BTW, consul, Brussels gewest,…) alle ontvangsten en uitgaven opvragen over
gelijk welke periode met het oog op controle. Dit sluit uiteraard het invullen van bijkomende (al dan niet verplichte) velden in accounting niet uit.
De analyse van de kostprijs van de ontwikkeling van al die nieuwe belangrijke functionaliteiten in Accounting moet uiteraard rekening houden met het feit dat Fedcom verondersteld wordt dit systeem te vervangen op middellange termijn.
Het afboeken van oninbaar geworden vorderingen is een gekend probleem. B&B 4 heeft de
laatste drie jaar en dit in samenwerking met en na akkoord van de IF de meeste oninbaar
geworden vorderingen tot een bedrag van 5.500 € budgettair laten aanrekenen op de kredieten van BZ waardoor de rekenplichtige vanaf zijn aanstelling via MB min of meer met
een propere lei kon beginnen.
Vele van die oninbaar geworden vorderingen hebben te maken hebben met administraties
vreemd aan onze post zoals Financiën, Vlaamse Gemeenschap, Civiele lijst, Kabinet van
Eerste Minister, CGRI, die ondanks herinneringsbrieven niet overgaan tot (volledige) terugbetaling. Het zou absoluut onlogisch zijn dat dergelijke uitgaven die door het werkingsfonds van de post voorgeschoten werden ten laste van andere entiteiten bij niet terugbetaling ervan zouden moeten afgeboekt worden op de kredieten van BZ. Misschien moet BZ
alvorens dergelijke uitgaven te prefinancieren een duidelijk financieel engagement eisen of
voorafgaandelijk een voorschot van betrokken entiteit (op de bankrekening van de post)
eisen.
De diensten hebben slechte ervaringen uit het verleden indachtig met de circulaire mail
426 van 18/07/2006 een aantal richtlijnen verstuurd aan de posten wat het gebruik van het
werkingsfonds betreft.
Fedcom is ondertussen van start gegaan op 01/01/2011 voor onze vertegenwoordigingen in
Brussel (Brussel Navo en Brussel EU) en vanaf 01/03/2011 voor de drie posten te Parijs (Parijs
Ambassade, Parijs OESO, Parijs UNESCO).
Op 30/11/2010 werd er een mail verstuurd naar alle gebruikers aangaande de invoering van
Fedcom binnen onze Fod als mede in de Egmont Flash van december werd er een artikeltje
aan gewijd. Ondertussen werden na de diplomatieke en consulaire contactdagen in 2011
telkens workshops Fedcom voorzien.
De uitbouw van Fedcom naar andere SEPA posten is evenwel afhankelijk van de oplossing
van een aantal technische en organisatorische problemen voor dewelke de FOD B&B nog
altijd geen definitieve oplossing heeft geboden. Hoofdzakelijk gaat het over de betere controle en opvolging van de buitenlandse betalingen, het beheer van masterdata, het beheer
van de toelatingen van de gebruikers en de compensatie tussen ontvangsten en uitgaven
per post. Objectief blijft evenwel om Fedcom te implementeren in al onze SEPA posten tegen einde 2013 en daar de werkingsfondsen te laten verdwijnen. We kunnen evenwel geen
vertraging uitsluiten indien het departement niet de noodzakelijk ondersteuning ontvangt
van het centrale Fedcom team.
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B. CONSULAIRE ONTVANGSTEN
•

De uitbesteding van de voorafgaandelijke stappen in het beheersproces van de visa
aanvragen heeft dan misschien niet in alle posten geleid tot een vermindering van het
visumpersoneel maar heeft toegelaten dat de beperkte middelen van de post meer aangewend konden worden naar kritische analyse van de ingediende dossiers. Dit is een
kwalitatieve sprong die perfect beantwoordt aan een politieke prioriteit van het departement.

•

Consunet beschikt inderdaad niet over een specifieke financiële module voor de opvolging en interne controle van de CO en is (nog) niet gelinkt aan Accounting. Het departement heeft beslist om binnen consunet een functionaliteit te ontwikkelen die zal
toelaten om de ontvangsten vanaf de perceptie te volgen en een dagelijkse reconciliatie
tussen die ontvangsten en de consulaire operaties per produkt uit te kunnen voeren.

•

In afwachting hiervan worden in accounting controles uitgevoerd op basis van de consulaire kas en/of bank, de opgestuurde bankuittreksels opgenomen in de boekhouding
van de post, op basis van de overgave – overname documenten en de jaarrekeningen en
vergelijkt die informatie met de beschikbare rapporten in Consunet. De opvolging van
de consulaire taksen en de productiekosten werd veréénvoudigd door nieuwe rapporten
die toelaten om voor alle beroeps- en ereposten een maandelijks overzicht te krijgen van
de ontvangen bedragen.

•

Er heeft ondertussen een specifieke zending plaatsgevonden naar Moskou waar vastgesteld is dat de consulaire fondsen niet opgenomen werden in Accounting. Dit is tegenstrijd met de geldende instructies en de post zal hierover eerstdaags een mail ontvangen
die de post hierop zal wijzen. Tijdens de zending gingen alle actoren alvast akkoord. Er
werd herhaald aan de controleurs om blijvend aandacht te schenken aan het exhaustief
(ook de consulaire kassen dus!) karakter van dergelijke informatie in Accounting voor
al onze posten.

•

Alle SEPA posten gaan op termijn overschakelen op Fedcom wat tot gevolg zal hebben
dat noch de consulaire taksen, noch de produktiekosten geïntegreerd zullen worden in
het werkingsfonds daar er voor die SEPA posten geen werkingsfonds meer zal bestaan.
Vanaf 2011 zullen ze bovendien voor zowel voor de taksen als voor de produktiekosten
gefactureerd worden (cfr de gemeenten). Vanaf 2012 zou er dan facturatie gebeuren voor
de NIET SEPA posten. Er dient enerzijds gekozen te worden tot het verminderen van
risico's verbonden aan het verhandelen van fysiek geld waarvan de integratie in het werkingsfonds een logisch gevolg is en anderzijds de zogezegde miskenning van het universaliteitsprincipe van de begroting zoals het Rekenhof dit vermeldt.

•

De inningsmunt in Consunet wordt centraal beheerd door de DGC en de te hanteren
wisselkoers door B&B. De koersen worden trimestrieel aangepast en eventueel in geval
van plotse en onvoorziene waardeverminderingen. Uiteraard kunnen de posten op gelijk welk moment een mail sturen met de vraag tot aanpassing vergezeld met de nodige
justificatie. Zo werd er enkel voor Kampala bijvoorbeeld een nieuwe koers vastgesteld
voor 01/10/2011. Wanneer de koersen op 01 maart van jaar x gewijzigd worden is het dus
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inderdaad zo dat de aanvrager die reeds het geld heeft gestort in februari zijn dossier aan
de koers van februari verwerkt krijgt.
•

Dat er tijdsperiode ligt tussen het moment van ontvangst door de post van de consulaire taks en de doorstorting ervan naar de schatkist is moeilijk te vermijden gezien de
administratieve procedure (encodering boekhouding door post, afsluiting ervan, fysieke
overmaking via diplomatieke tas aan Brussel, verificatie ervan, terugbetaling, wachten
op afrekening NBB, aanmaak ordonnanceringen,…). Met Fedcom is de administratie geblokkeerd daar het systeem na 8 maanden in 2011 nog altijd niet toelaat om de CO door
te storten aan de Schatkist zonder dat de post de integrale (de CO inclusief dus) terugbetaling nog eens krijgt!

•

De invoering van maandelijkse boekhoudingen laat een grotere controle toe dan vroeger, maakt de kans op dubbele betalingen kleiner en maakt een snellere aanrekening
mogelijk van de goedgekeurde uitgaven op de begroting van het departement en de
doorstorting van de CO.

•

De bemerking dat de schatkist door de laattijdige doorstorting van de consulaire rechten lijdt aan aanzienlijke valutaschommelingen moet dus genuanceerd worden. De consulaire rechten ontvangen bv in januari 2010 en doorgestort in juni 2010 worden aan
de koers van januari 2010 zoals vermeld in de recapitulatie van de post doorgestort aan
de schatkist. Wetende dat 95 % van de werkingsfondsen in € zijn, is er dus geen enkel
verlies voor de schatkist.

•

De ere consulaten hebben een applicatie ter beschikking (7web) waarin ze alle consulaire transacties dienen te encoderen. Zowel de beroepspost waarvan de ere consul
afhangt, als de RBC,als de DGC en alle controleurs van B&B 4 hebben hier toegang toe
nodig ter verificatie en opvolging van hun ontvangsten. ln de rapportering is er onder
andere een jaarrekening voorzien net zoals voor onze rekenplichtigen op de beroepsposten.

•

Met het oog op het uitschrijven van een overheidsopdracht inzake inontvangstname van visumaanvragen (uitbesteden loketfunctie) werden voorafgaandelijk alle Belgische beroepsposten ondervraagd over hun wensen inzake outsourcing.De resultaten van deze enquête
werden ondertussen verwerkt. Er is nu een duidelijker zicht op de structuur van de kosten
en er werd een marktonderzoek ondernomen. De organisatie van deze overheidsopdracht
zal zo snel mogelijk beginnen.

C. TERUGVORDERlNG VAN DE LOKALE BELASTINGEN (BTW).
Er werd een mail verstuurd naar alle posten aangaande de BTW regelgeving. Het feit dat
de BTW gerecupereerd wordt in een andere boekhoudperiode is niet meer dan logisch en
is geen beletsel voor een correcte inning en encodering ervan in accounting. Op basis van
de circulaire mail 714 van 20/09/2007 aangaande de beschikbare fondsen op post en de
antwoorden hierop werd er aan de post instructie gegeven hun eventuele afzonderlijke rekening geopend voor de inning van de BTW te sluiten zelfs al was die rekening beschikbaar
in accounting en de terugbetaling op de gewone rekening van het werkingsfonds te laten
gebeuren.
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Bij elke boeking in accounting in gelijk welke munt dient de post afzonderlijk de BTW te
encoderen. Op gelijk welk moment kan er een overzicht gevraagd worden van de te recupereren BTW per periode met vermelding van de datum, omschrijving van de uitgave waarop
de BTW terugvorderbaar is, een bedrag, een percentage en het bewijsstuknummer. Die
ondertekende en gedateerde en met de stempel van de post voorziene rapporten worden
maandelijks overgemaakt samen met de maandelijkse boekhouding aan B&B 4.
Dat er van een permanent geactualiseerde gegevensbank en van een gecentraliseerd beleid
op het vlak van de wederkerigheidsvereiste voor alle BTW materies nog geen sprake is, is
een feit.
1. Inleiding
De volledige fiscaliteit (BTW, accijnzen, directe en indirecte belastingen, gemeentelijke,
regionale als federale belastingen, enz,..) ten behoeve van de diplomatieke missies in België
staat on line, in de beide landstalen, op de website van het Protocol. Deze circulaire nota's
worden steeds geactualiseerd. Er is anderzijds een haast perfecte samenwerking met de collega’s van FOD Financiën voor de concrete toepassing ervan.
Het is dus bijgevolg principieel niet zo moeilijk om wederkerigheid toe te passen. De info is
dus volledig beschikbaar op P1.1 voor wat betreft de Belgische regels.
2. Op wat wordt er nu reeds reciprociteit toegepast
— Douane: import en/of aankoop van sommige goederen in België in douane-entrepot: contingentering van alcohol, wijnen, sigaretten en brandstof voor wagens (dit
jaarlijks herzienbaar quotumsystem werkt uitmuntend). Nadeel is dat de landen
waar België geen diplomatieke post heeft, niet vallen onder deze regels en bijgevolg
het maximum krijgen. P1.1 werkt momenteel samen met de Douanediensten om een
algemene regeling op te stellen om de totaal voorbijgestreefde regels inzake import
van de andere goederen vrij te maken voor het diplomatieke milieu.
— verkeersbelasting: wederkerigheidsvereiste wordt toegepast voor de PATS
— BTW: wederkerigheid wordt enkel toegepast op aankoop van officiele gebouwen en
bijbehorende renovaties.
3. BTW en reciprociteitsregels
De Conventie van Wenen inzake diplomatiek Verkeer van 18 april1961 laat toe dat elk land
soeverein de regels kan vastleggen inzake BTW-vrijstellingen voor het diplomatiek korps.
Geen enkel land is verplicht om BTW-vrijstellingen te geven. België heeft steeds de geest
van de Conventie nauwgezet gevolgd en eigen regels opgesteld zonder wederkerigheidsgarantie.
Het is nu gebleken dat de politiek van begin jaren 70 inzake de BTW-regels niet meer
voldoet, aanleiding geeft tot frustraties en stilaan zwaar in het nadeel speelt van België.
Door het hoge aantal diplomatieke missies in Brussel en het grote aantal bevoorrechte
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personeelsleden lijkt een principiële verandering in het huidige beleid noodzakelijk. Het
gaat niet op, in tijden van zware budgettaire moeilijkheden, dat we nog BTW-vriijstellingen
zouden geven aan een bepaalde diplomatieke missie wanneer de Belgische buitenlandse
post aldaar geen vrijstelling krijgt. Een kosten-baten analyse dringt zich op.
Er dient ook rekening te worden gehouden dat België meestal veel minder personeel (en
posten) heeft in het buitenland dan het buitenland hier! Er is dus nood aan een verstrenging!
4. In kaart brengen van de fiscaliteit
Een breed, opgezette vragenlijst, enkele jaren geleden leerde ons dat:
— Voor een correcte toepassing van de wederkerigheidregels dient er vooreerst een
elementaire kennis te zijn van de vreemde (locale) fiscaliteit in de Belgische post.
Deze kennis is niet steeds voorhanden (het Belgisch buitenlands personeel is hiervoor niet opgeleid en heeft meestal weinig interesse in deze technische materie).
Weliswaar in een aantal individuele gevallen (meestal de kanseliers die een tijdje
ter plaatse zijn) is de kennis voldoende;
— De info die wordt gestuurd naar Brussel is meestal onvolledig, soms niet correct en
vrij amateuristisch;
— Er wordt nogal eens met tegenzin geantwoord (rappels waren nodig);
— Ondanks de instructie dat deze reciprociteitsenquete een blijvende oefening was en
dat dit rapport steeds moest geactualiseerd worden werd er na twee jaar geen enkel
info hierover meer verstrekt;
— Het ontbreekt ook het Hoofdbestuur aan opvolging (de info is meestal na een tijdje
niet meer up to date) gezien het gebrek aan personeel en de afwezigheid van fiscale
experten (behalve enkelen die via zelfstudie hierover kunnen meepraten).
— In deze oefening ontbraken meestal de gegevens over die land en waar België geen
diplomatieke post heeft.
5. Commentaar
— Naar FOD Financiën toe:
Geen enkele fiscale maatregel regel is efficiënt als er geen perfecte controle wordt georganiseerd. Zoals dit reeds bestaat met de Douane is de BTW-Administratie recent van start gegaan met het instellen van de voorafgaandelijke controle voor wat betreft de leveringen van
sommige diensten op officieel vlak. Dit staat nu bijna volledig op punt. Voorgesteld wordt
om, in overleg met de BTW-administratie, vanaf 1 januari 2012, de wederkerigheidvereiste
in te voeren op dit punt om dan stapsgewijs, gespreid over verschillende jaren, dit te vervolledigen naar alle BTW-materies toe.
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— Naar P&04 en P1.1 toe:
De info van de Belgische posten komt terecht bij dienst P&04 of bij P1.1. Meestal wordt
enkel deze laatste gevraagd om positie te kiezen. Anderzijds is wel P&04 bevoegd voor de
buitenlandse post. De bevoegheidsverdeling tussen beide diensten is niet duidelijk. ln feite
zouden beide diensten, in nauw overleg, gezamenlijk positie dienen te nemen. Het gaat
niet op dat P1.1 zowel de diplomatieke missie in Brussel dient in te lichten als de Belgische
post in het buitenland, of belast wordt met de regeling van materies die hoofdzakelijk onze
ambassades aanbelangen.
Bij elke aankoop van goederen of bij betaling van taks zou de wederkerigheidstoetsing uitdrukkelijk moeten worden nagekeken en voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke beslissing van het hoofdbestuur. Alzo kan vermeden worden dat een alert Ambassadepersoneelslid de toetsing wel doet en een andere post voor identiek dezelfde materie hier losser
overgaat.
De dienst P1.1 is verantwoordelijk voor de fiscale materies in Brussel. Meer en meer (bijna
dagelijks) wordt P1.1 geconsulteerd door de Belgische posten voor interpretaties van de buitenlandse fiscaliteit. Meestal gaat het om een verschillende fiscaal systeem en een vergelijking met de Belgische reglementering is moeilijk. Daarbij komt nog dat de toepassing in
de praktijk vaak verschillend is van de theorie. Beter overleg is nodig tussen de betrokken
diensten.
— Naar de Belgische posten toe:
De FOD zou een duidelijke instructie naar al onze posten kunnen sturen met de mededeling dat de wederkerigheidstoetsing behoort tot het essentieel takenpakket. Bij een degelijke feedback van het Hoofdbestuur inzake zekere interpretaties van ingewikkelde materies
dient er dan ook geen beroep meer te doen op (locale) fiscale bureaus. Dit is heel duur (denk
aan Londen, Tokyo,...) en de kosten-baten analyse is misschien niet altijd zo voordelig. Dit
zou in feite op het Hoofdbestuur kunnen gebeuren (het gaat in eerste instantie om interpretatie van de Conventie van Wenen en niet om de lokale wetgeving) wat een besparing
kan opleveren.
6. Mogelijke oplossingen
Het is duidelijk dat een algemene maar stapsgewijze invoering van fiscale wederkerigheidsregels onmogelijk is zonder een specifieke benadering qua structuur en personeel.
Daarnaast worden volgende herstructureringen onderzocht.
— ofwel opdracht geeft aan P&04 om dit te organiseren gezien deze dienst het best
geplaatst is om in contact te treden met de Belgische posten en de uiteindelijk opdracht tot betaling van een factuur van deze dienst komt;
— ofwel opdracht geeft aan P1.1 (maar best zodat ook de consulaten hieronder vallen)
om dit te organiseren gezien deze dienst in nauw contact staat met de diplomatieke
missies in Brussel en met FOD Financiën;
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— ofwel een nieuwe dienst die zich plaatst tussen P&O 4 en P1.1;
— ofwel een regelmatig officieel contact laat plaatsvinden met beslissingsbevoegdheid
tussen P&04 en P1 (eventueel met Financiën);
— ofwel creatie van een speciaal orgaan buiten FOD BZ en FOD Financiën (zoals het
geval is met 'Office of Foreign Mission in de US, een onafhankelijk orgaan (geen
druk van BZ) die enkel rapporteert aan het Congres).
D.ONTWIKKELINGSSTEUN AAN DE LOKALE ORGANISATIES VAN DE CIVIELE
MAATSCHAPPIJ (OCM)
In het Rekenhofverslag “De interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen in de diplomatieke en consulaire posten” komen een aantal kritische commentaren
voor over het beheer van het steunprogramma voor de lokale organisaties van de civiele
maatschappij (OCM).
Op basis van een analyse van de huidige procedures en van die documenten wil de hierna
volgende nota maatregelen voorstellen die moeten toelaten te komen tot een betere financiële opvolging en een betere controle van de subsidies die naar de lokale organisaties van
de civiele maatschappij toevloeien.
Met die maatregelen moet men het hoofd kunnen bieden aan de problemen die heden rijzen. Wel dient opgemerkt dat thans gewerkt wordt aan de voorbereiding van een nieuwe
globale te volgen strategie om het programma uit te voeren, zodat de aanwending van die
subsidies doeltreffender en doelmatiger zou verlopen. De hier voorgestelde maatregelen
zullen dus moeten worden herzien en aangepast in het licht van nieuwe geplande maatregelen.
Huidige procedures in verband met de financiële opvolging
De diverse verplichtingen en procedures staan beschreven in de ”procedurenota”.
Punt 5 van die procedurenota (en de bijlage) bepaalt de criteria waaraan de OCM moeten
voldoen om in aanmerking te komen. Een van die criteria is de financiële situatie waarin de
OCM zich bevinden, zonder evenwel te preciseren wat daaronder precies dient te worden
verstaan.
Elders voorziet de procedurenota (onder punt 7) in criteria voor het beoordelen van de
projecten, waaronder het administratief en financieel draagvlak van de OCM (die eerder
eveneens selectiecriteria zouden horen te zijn), zonder dieper in te gaan op de elementen
die toelaten die criteria te beoordelen.
De procedurenota gaat echter niet werkelijk in op de aspecten die samenhangen met de
financiële opvolging en ze preciseert evenmin de verantwoordelijkheden ter zake.
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Onder punt 11 - Opvolging en controle verwijst de nota enkel naar de artikelen 55 tot 58
van de wet van 1991 op de rijkscomptabiliteit1 zonder te verduidelijken op welke manier de
subsidies verantwoord zullen moeten worden en wie zal instaan voor het uitvoeren van de
controle ervan.
Het model van financieringsakkoord dat is opgenomen als bijlage bij de procedurenota
bepaalt in artikel 5 nochtans dat de verplichting bestaat tot financiële rapportering. Die
verplichting is echter vrij beperkt aangezien dat artikel enkel preciseert dat het verplicht
is een lijst van de uitgaven over te zenden in hetzelfde formaat als de begroting van het
projectdocument2.
De OCM zijn dus verplicht tussentijdse en finale financiele verslagen op te stellen die gecertificeerd moeten worden door een internationaal erkend accountancykantoor 3.
Artikel 10 – Financieringsmechanismen van de procedurenota verwijst naar punt C -Specifieke reglementering in het raam van de ontwikkelingssamenwerking van de “handleiding
voor financieel beheer in de posten”. Daarin staat het volgende:
B&B4 is belast met het stijven van het werkingsfonds.
De attaché moet de rekenplichtige van de post de opdracht geven om over te gaan tot de
betaling van een schijf.
De rekenplichtige mag in zijn boekhouding geen nieuwe schijf invoeren vooraleer de vorige
schijf voor minstens 80 % is verantwoord aan de hand van verzamelstaten.
Pas bij de aanrekening van de laatste schijf dient de post te bevestigen dat alle verantwoordingsstukken beschikbaar zijn, dat het project voor 100 % werd gerechtvaardigd aan de
hand van stukken, dat het project definitief voltooid is en dat er geen terugbetalingen meer
zullen gebeuren op de rekening van het werkingsfonds van de post. Vervolgens dient de
post alle goedgekeurde verzamelstaten als bewijs bij de rekenplichtige in te dienen zodat
hij de laatste schijf kan betalen. B&B4 kan niet worden gevraagd het werkingsfonds aan te
vullen indien deze procedure niet wordt gevolgd.
Het verslag van het Rekenhof
Wat het financieel beheer van de aan de OCM toegekende subsidies betreft, onderstreept
het verslag van het Rekenhof de volgende punten:

1
2

3

Sedert januari 2012 is de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van
de federale Staat van toepassing, inzonderheid de artikelen [onleesbaar].
Er dient te worden opgemerkt dat het Rekenhof trouwens van oordeel is dat het beperkte karakter van die verplichting niet de mogelijkheid biedt de voornaamste financiële risico’s te identificeren die aan dergelijke tegemoetkoming verbonden zijn (risico op dubbele financiering en wisselkoersrisico); ze maken dat de in artikel 2 van
de overeenkomst bepaalde audits niet erg doeltreffend zijn bij ontstentenis van een doorlopend journaal van de
bankoverschrijvingen en door het niet bestaan van de verplichting om andere bijdragen of de inbreng van eigen
middelen te vermelden.
Er wordt nochtans niet vermeld wat men verstaat onder een internationaal erkend acountancykantoor.
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Het vestigt de aandacht op de risico’s voor een gebrek aan transparantie omdat de kredieten
die bestemd zijn voor het subsidiëren van de OCM niet worden gestort op een specifieke
rekening, maar wel op de werkingsfondsen van de post 4.
Het verslag wijst ook op de kwestie van de betrouwbaarheid van de boekhoudcontrolekantoren waarop de NGO’s een beroep doen voor het uitvoeren van de financiële audit en het
pleit ervoor dat officieel erkende accountancykantoren zouden worden ingeschakeld.
Het verslag beveelt ook aan dat er een betere spreiding zou komen van de verschillende
schijven van subsidievoorschotten, om zodoende te komen tot een beter beheer van de
risico’s die samenhangen met de non-realisatie van de doelstellingen.
Het verslag van het Rekenhof is ook kritisch voor de opvolging van de subsidies ( verwezenlijking en financieel) en het besteedt bijzondere aandacht aan het probleem van de afbakening van de verantwoordelijkheden en aan dat van de coördinatie tussen de verschillende
actoren die zijn belast met de opvolging en de interne controle.
Op basis van de in Kigali uitgevoerde controles is het Rekenhof van oordeel dat het gebrek
aan duidelijkheid van de procedures en van de normen en hun “à la carte” en/of wisselvallige toepassing, in bepaalde gevallen gelijk te stellen zijn met een ontbreken van iedere
controle.
Het verslag wijst eveneens op het ontbreken van een tweede controleniveau, ongeacht of
dat nu gebeurt door de Postinspectie of door andere diensten op het hoofdbestuur. Het
erkent evenwel dat de regionale boekhoudkundige coördinators een positieve rol vervullen
waardoor die tekortkomingen iets worden gecompenseerd, maar tezelfdertijd stipt het aan
dat die boekhouders in hun optreden zijn beperkt omwille van de werkdruk waaraan ze
blootgesteld zijn.
Voorgestelde maatregelen
Het behouden van de decentralisering van de lijn van de versterking van de lokale OCM is
een pertinente zaak. Dat zou echter de uitbouw van de normen en procedures niet mogen
beletten, inzonderheid wat de financiële opvolging betreft. Ze laten immers toe dat alle
bureaus voor ontwikkelingssamenwerking werkelijk en op objectieve wijze, met gemeenschappelijke standaarden zouden kunnen controleren hoe de subsidies worden aangewend
en of de doelstellingen zijn bereikt.
De normen die thans reeds in de procedurenota en in de handleiding voor financieel en
boekhoudkundig beheer in de posten zijn gedefinieerd, zullen dus als volgt worden aangevuld:
4

Artikel 2.14.1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar bepaalt het volgende:
“ In afwijking van het artikel 15 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, mogen voorschotten tot een maximumbedrag van 500.000 EUR verleend worden aan de rekenplichtigen van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Door middel van deze voorschotten mogen de rekenplichtigen schuldvorderingen betalen die niet hoger zijn dan
5.500 euro buiten BTW. De regel voor het toekennen van subsideis aan de OCM zou met die precisering rekening
moeten houden.

DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE POSTEN / 141

— Het zwaartepunt van de ganse subsidiebeheerscyclus, inclusief de controle van de
manier waarop de subsidie wordt gebruikt, blijft gesitueerd op het postniveau. De
attaché zorgt voor de aansluiting tussen de narratieve rapportering en de financiële
rapportering en verifieert daarbij 1) de relevantie, 2) de legitimiteit en 3) de waarachtigheid van de uitgave. Dit impliceert een parallelle lezing van het narratief en van
het financieel verslag.
— Als referentiekader zal hij daarvoor kunnen terugvallen op zowel de door D3 opgestelde procedurenota als op de boekhoudkundige verplichtingen die voorkomen in
de handleiding voor financieel en boekhoudkundig beheer in de posten die B&B4
heeft opgesteld.
— In het raam van een op risicobeheersing toegespitst beheer zullen de selectiecriteria
voor de lokale OCM die zijn opgesomd in de procedurenota van D3, worden geherpreciseerd, inzonderheid wat de administratieve en financiele capaciteit betreft.
Die criteria zullen verwijzen naar makkelijk verifieerbare normen inzake administratieve en financiele beheerscapaciteit. D3 en B&B zullen een leesrooster voor die
criteria uitwerken zodat aanbevelingen kunnen worden geformuleerd voor de selectie van de OCM en voor de opvolging van de financiering.
— Wat de financiële rapportering betreft, zal de ondertekende overeenkomst in een
bijlage expliciet een schema bevatten voor de financiele rapportering; de OCM zal
dat schema moeten volgen voor het verantwoorden van de subsidie.
— Het raamakkoord voor de financiering van de OCM dient eveneens te preciseren
dat ieder boekhoudstuk afgestempeld moet zijn met de vermelding “gefinancierd
door de Belgische samenwerking”, teneinde dubbele financieringen te vermijden.
De OCM dienen in hun financiële rapportering eveneens een tabel te voegen met
de andere bijdragen en eigen inbrengen ontvangen in de loop van het financieringsjaar, teneinde de risico’s van een dubbele financiering te kunnen inschatten.
— Om de legitimiteit en de echtheid van de uitgaven te controleren, dient de attaché
de financiële verslagen die de OCM heeft overgelegd, te laten controleren door een
erkend auditkantoor. Dat laatste wordt uitgekozen in gezamenlijk overleg tussen
het ontwikkelingssamenwerkingbureau en de lokale OCM met de goedkeuring van
de regionale boekhoudkundige coördinatoren (RBC). Op basis van gestandaardiseerde referentietermen die D3 en B&B samen hebben opgesteld (zie bijlage) dienen
de posten een offerteaanvraag uit te schrijven voor het inhuren van een onafhankelijk auditbureau dat ofwel een van de Big Four moet zijn, ofwel op bevredigende
wijze moet hebben gewerkt voor de Europese Commissie, de PNUD of een van de
instellingen van Bretton Woods. Het auditverslag moet aan de rekenplichtige van
de post en aan de regionale boekhoudkundige coördinator worden toegezonden.
— De RBC’s dienen na te gaan of de boekhoudkundige procedures uit de handleiding
van B&B4 voor financieel beheer in de posten voor de betaling van de verschillende
schijven van de subsidies en voor de afsluiting van het dossier, daadwerkelijk zijn
gevolgd door de attaché en door de rekenplichtige.
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— B&B4, die de boekhouding van de posten moet controleren, dient te verifiëren of
de posten de financiële procedures naleven, dus ook die waarin is voorzien voor het
programma van de OCM.
— Bij het afsluiten van de dossiers moet D3 blijven nagaan of alle stappen uit haar
procedurenota zijn gevolgd en voldoende gedocumenteerd zijn tijdens de hele beheerscyclus van de subsidies5, met inbegrip van de aspecten die met de financiële
controle samenhangen. Bovendien dient D3 de evaluatie van het programma door
de post in het partnerland te onderzoeken en dient ze al de landenevaluaties te
consolideren teneinde aanbevelingen te formuleren over 1) de strategie en 2) de procedures. Die elementen dienen te worden overgenomen in een verslag, waarvan een
kopie wordt bezorgd aan B&B.
— Op die basis zullen D3 en B&B jaarlijks en in gemeen overleg de noodzaak onderzoeken van de aanpassing van de procedurenota en van de handleiding voor financieel en boekhoudkundig beheer in de posten.
— Aan de Postinspectie zal worden gevraagd om binnen het kader van haar opdrachten te controleren of de verschillende verantwoordelijkheidsniveaus de procedures
correct toepassen zoals hierboven uiteengezet.
— De punten 10 “financieringsmechanismen” en 11 “opvolging en controle” van de procedurenota zullen worden herzien en verduidelijkt op basis van de vorige punten.
— B&B en D3 zullen samen een opleidingssessie verzorgen tijdens de attachédagen,
om de informatie bij te werken die in de handleidingen en procedures voorkomt en
om de kennis bij te spijkeren die attachés moeten bezitten inzake financiële opvolging en lezen van het auditverslag.
Zoals in de aanhef van dit document werd opgemerkt, wordt de strategie van dit programma momenteel herzien. Die nieuwe strategie streeft inzonderheid naar een sterkere coördinatie en naar meer overleg met de andere donoren die gelijkaardige programma’s opzetten.
Bij de voorbereiding van het strategisch kader voor de partnerlanden is het een absolute
noodzaak dat de attaché rekening houdt met de acties die de andere binnen dit domein
actieve donoren ontwikkelen. Het strategisch kader zal bijgevolg de reeds lopende initiatieven moeten preciseren en evalueren hoe relevant het is voor België om aanvullende acties
op te zetten dan wel eventueel te overwegen of het opportuun zou zijn te starten met een
gedelegeerde samenwerking. Binnen de nieuwe globale strategie zullen de maatregelen en
de instructies dus moeten worden aangepast om met die aspecten rekening te houden.
E.OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR WERKEN.
Er werd hier door mijn diensten een onderscheid gemaakt onder projecten behorende en
niet behorende tot het Master Plan.

5

Wat de naleving impliceert van de verbintenissen die zijn aangegaan in het strategisch kader en in de instructies
vervat in de procedure.
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• Voor de projecten die deel uitmaken van het Master Plan zijn de aanpassingen van de
betrokken documenten aan de gang
• Voor de projecten niet behorende tot het Master plan werden alle verschillende taken
van de post en van het hoofdbestuur netjes onderscheiden en vastgelegd en dit vanaf
het moment van de identificatie van de behoefte tot en met de sluiting van het dossier.
Dit alles werd reeds schriftelijk neergeschreven ondertussen maar moet nog binnen de
dienst overlegd worden en het voorwerp uitmaken van een vertaling naar het Nederlands.
Er bestaat ondertussen ook een model lastenboek die een aantal algemene bepalingen bevat zoals onder meer:
1. Voorwerp en gunningswijze van de opdracht
2. Vormvereisten, toezending en indiening offertes
3. Borgtocht
4. Verplichtingen aannemer
5. Gevolgen en verplichtingen indien problemen bij uitvoering
6. Voorlopige en definitieve oplevering werken
7. Facturatie en betaling
8. Toepasselijk recht
Naast voornoemde algemene bepalingen werden er een aantal technische bepalingen opgenomen die betrekking hebben op:
1. Doel van de werken
2. Plan + foto's
3. Beschrijving van de werken
4. Meetstaat
5. Bijlagen (inlichtingenfiche, offerteformulier en meetstaat) die integraal deel uitmaken van het bestek.
De diensten zijn ervan overtuigd dat de opmaak van een model lastenboek, een duidelijke
inhoudelijke taakverdeling zowel van de post als van het Hoofdbestuur op het vlak van
prospectie, voorbereiding van de offerte, lancering ervan en de selectie van de firma's en
uitvoering een grotere interne controle zullen opleveren niet enkel op de naleving maar ook
op de uitvoering.
De diensten gaan in de komende maanden de administratieve en financiële delegatiebesluiten herzien. De specifieke noden van onze posten zullen ook in rekening genomen worden.
F. INVENTARlS-ACTlVA VAN DE KLASSE KUNSTVOORWERPEN
Stapsgewijze invoering geconsolideerde inventaris
De stappen binnen de digitalisering van de inventarissen door de posten werden eerder
als volgt geformuleerd: 1. testfase; 2. online plaatsen tool (voorzien voor september 2010);
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3. eliminatiemogelijkheden; 4. remise reprise; 5. link met boekhoudkundig programma
(aankopen).
Ondertussen werden deze stappen deels ingevuld:
1. Een testversie werd gecreëerd voor één specifieke post, m.n. Ottawa, waarbij nog een
aantal aanpassingen dienen te gebeuren, voornamelijk voor de foto's,
2. De testfase zal weldra online worden geplaatst. Geschat wordt dat de testfase voor
Ottawa een viertal weken in beslag zal nemen. ln oktober- november zullen de rest
van de posten worden gevraagd met de tool te werken. Binnen de komende zes maanden moeten de gegevens van alle posten opgeladen zijn.
3. Elk object wordt gekoppeld aan een FEDCOM code, waardoor de afschrijving/waarde
automatisch wordt berekend (met uitzondering van kunst- en waardevolle voorwerpen). De posten zullen ook in de mogelijkheid zijn om een voorwerp uit de inventaris
te verwijderen door aan Brussel akkoord te vragen (voor verwijdering, schenking,
terugzending).
4. Er wordt een systeem gecreëerd waarbij het vertrekkend posthoofd, het nieuwe posthoofd en vervolgens Brussel de inventaris aanvaardt of weigert. Pas na het laatste
akkoord van Brussel kan de inventaris verder actief worden gebruikt.
5. Link met accounting wordt in een laatste fase voorzien. Dit betekent dat alle aankopen die in Brussel of op post geschieden automatisch worden opgenomen in het
inventarisprogramma (en nog kunnen worden aangepast, met bestemming, etc.)
Vervolledigen en het online koppelen aan het boekhoudprogramma van een digitale
(art) databank
— De kunstobjecten die reeds in de artdatbase zijn opgenomen zullen in deze geconsolideerde inventaris zichtbaar zijn voor de posten (fase 2 - gebruik en toevoeging
info door alle posten). Ontbrekende voorwerpen of aanvullende informatie zullen
door de posten kunnen worden aangestipt.
— Van zodra een voorwerp aangekocht is zal het in een map 'hoofdbestuur' in de inventaris opgenomen worden en van zodra dit voorwerp naar een post vertrekt zal
dit in de inventaris worden aangepast. Dit zorgt voor de fysieke lokalisering van de
objecten.
Beveiliging
— De upload van foto's bij de inventarissen zal bijdragen tot de beveiliging van de
voorwerpen in de posten. Dit staat op stapel in de tweede fase van de invoering van
de geconsolideerde inventaris.
— synchronisering gegevens online beveiligde artdatabase aan de inventaris maakt
ook deel uit van het proces van de inventaris
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Bekrachtigd kunstbeleid
Digitale registratie vormt samen met depotbeheer een prioriteit in het kunstbeleid van
de FOD en wordt in het in wording zijnde beleidsplan als krachtlijn-beleidsuitdaging
geformuleerd: Gezien de wettelijke verplichting op de inventaris van het kunstbezit van de
Belgische Staat (comptabiliteitswet), het belang van kennisbeheer en transparantie voor de
FOD (managementplan VDC), digitale registratie als een kerntaak binnen het kunstcollectiebeheer (bij musea), wordt verder ingezet op digitale registratie met het doel de collectie
te ontsluiten (intern/publiek) en om de kunstwerken, die wereldwijd verspreid zijn, beter
te beschermen en worden risico's (wanbeheer, diefstal) ingedijkt. Hierbij wordt aansluitend
informatie verzameld en het verrichten van onderzoek over de collectiestukken gestimuleerd.
Deze krachtlijn wordt vertaald in een strategische doelstelling die uiterlijk tegen einde
van de beleidsperiode (2014) dient te worden gerealiseerd: De FOD beschikt over een volledige digitale inventaris van alle posten waarbij de informatie over de kunstwerken en waardevolle meubelstukken volledig gesynchroniseerd is met de gegevens uit de artdatabase.
Deze doelstelling wordt omgezet in operationele doelstellingen (en acties):
1. Alle kunstvoorwerpen en waardevolle meubelstukken zijn opgenomen in de kunstdatabank. Informatie in de digitale inventarissen is gesynchroniseerd.
2. Informatie over de objecten wordt verzameld, gecentraliseerd en uitgediept.
3. A.d.h.v. basisinformatie zijn voorwerpen gemakkelijker lokaliseerbaar en traceerbaar.
4. (Informatie over) de kunstcollectie is toegankelijk voor de posten, ambtenaren, bezoekers, geïnteresseerden. Dit is gekoppeld aan verschillende vormen van visibiliteit
en kanalen.

H. AANBEVELINGEN.
•

Budgettaire ondoorzichtigheid en onrechtmatige aanrekening op werkingsfondsen post.

Over die bijna één kwart onrechtmatige aanrekeningen kunnen mijn diensten zich pas
uitspreken indien het Hof meer info hieromtrent kan bieden. De verschillende betalingskanalen op BZ maken het financieel beheer complex maar niet ondoorzichtig(er) omwille
van de specifieke budgettaire aanrekeningen. De installatie van Fedcom en het BI project
voor het Dircom zijn twee maatregelen die tegemoet (zullen) komen aan de aanbevelingen
van het Rekenhof.
•

Interne Controle: bevoegdheidsafbakening

De functie en werking van de RBC worden verder op punt gezet met een uitbreiding
qua aantal en rechtsgebied reeds in 2011. De communicatie en informatiestroom tussen
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Inspectieteam en RBC is toegankelijker via share point en tussen RBC en Brussel via One
focal point in B&B 4. De samenstelling van het inspectieteam zal in samenspraak met de
Interne Audit geanalyseerd worden.
De RBC heeft nu toegang tot alle consulaire info van alle ere consulaten van zijn regio en
zal heel binnenkort net zoals het posthoofd en de consul voor raadpleging van de gegevens,
toegang hebben tot de informaticatoepassing PERALL, en dus zicht krijgen op de geldelijke
gegevens van de contractuele agenten die tot hun personeelsbestand behoren. Deze gegevens betreffen zowel de lokaal aangeworven agenten die verloond worden via het werkingsfonds van de post, als deze welke rechtstreeks door de FOD Financiën (Centrale Dienst van
de Vaste Uitgaven) op een bankrekening geopend in België betaald worden.
Het actieplan 2011 van het Auditcomité van de Federale Overheid voorziet in een aantal projecten van interne controle zowel voor de posten als voor de diensten van het hoofdbestuur.
•

Verbeteren Accounting en afboeking dubieuze debiteuren

Aanpassingen zijn altijd mogelijk en voornamelijk in de budgettaire opvolging van de uitgaven worden er jaarlijks verbeteringen aangebracht voor een correctere en gemakkelijkere
opvolging en efficiënt beheer van de jaarlijkse budgetten. Die aanpassingen moeten wel
gezien worden in het licht van de geleidelijke inschakeling van Fedcom in de posten.
Er dient een (al dan niet budgettaire) oplossing gevonden te worden voor de huidige oninbare vorderingen en veel strenger te zijn bij het voorschieten van uitgaven via het werkingsfonds van de post ten laste van derden.
•

Automatische koppeling van aantal programma's

Een aantal programma's van financieel, boekhoudkundig en budgettair beheer zoals het
beheer van de toelatingen (logistics) en de boekhouding van de post (accounting) alsmede
Fedcom en accounting werden via een interface al aan elkaar gekoppeld.

Mijn diensten volgen het Rekenhof dat stelt dat er eveneens een koppeling zou moeten zijn
met de inventarisdatabanken en met de consulaire boekhouding van de post. Een financiële module in consunet zou hier evenwel ook al soelaas bieden.
•

Relatieve onbekendheid Fedcom

Fedcom is in 2011 van start gegaan voor 2 posten in Brussel en 3 in Parijs. Verdere roll out
van SEPA posten voorzien tegen einde 2013 mits voldoende ondersteuning en opvolging
vanwege Fedcom team op FOD B&B.
•

Geen gestructureerde controle a posteriori en geen ministeriële delegatiebesluiten.

Er werd een model lastenboek opgemaakt en de inhoudelijke taakverdeling zowel van de
post als van het Hoofdbestuur werd geëxpliciteerd in een document wat zal leiden tot een
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grotere interne controle niet enkel op de naleving maar ook op de uitvoering van de projecten, als ze nu behoren tot het Master Plan of niet.
Een herziening van de administratieve en financiële delegatiebesluiten staat hierbij eveneens op het programma.
•

Overheidsopdracht voor uitbesteding loketfunctie voor visumaanvragen

Voor de uitbesteding van de loketfunctie wordt een overheidsopdracht voorbereid ten einde
aan de wetgeving van de overheidsopdrachten tegemoet te komen.
•

De interne controle procedures voor de opvolging van de OCM's zijn laattijdig, van onvoldoende kwaliteit, onduidelijk en hebben te kampen met een probleem van opvolgingscapaciteit.

De aanpassing van het strategisch kader en van het actieplan zullen de rollen en verantwoordelijkheden van mijn diensten op het Hoofdbestuur afbakenen en verduidelijken wat
de interne controle zal versterken. Ook omdat niet langer de OCM zelf maar mijn departement een extern audit kantoor zal kiezen voor de audit die niet langer bij de afsluiting van
het project zal plaatsvinden wegens te laat. Dit zal tevens een grotere afhankelijkheid en
betere kwaliteit bieden dan de keuze vanwege de OCM zelf van een lokaal boekhoudkantoor.
Hierin zal gekeken worden in welke mate de Postinspectie enerzijds en de RBC anderzijds
een (grotere) rol kunnen in spelen zonder dat dit uitmondt in belangenconflicten.
B&B blijft voorstander van een minimalisering van de bankrekeningen omwille van transparantieredenen.
•

Geen geconsolideerde digitale databank voor de materiële vaste activa

De diensten zijn actief bezig met het stapsgewijs invoeren van een geconsolideerde gegevensbank. De testversie is reeds klaar en zal op één post (Ottawa) binnenkort geïnstalleerd
worden.
Na een testperiode en de roll out zal er in een tweede fase een on line koppeling voorzien
worden met de boekhouding van de post en van het departement.
Dit alles maakt deel uit van een strategische doelstelling van mijn departement met het
einde van de beleidsperiode ( 2014) als uiterlijke datum.
•

Geen gegevensbank per land voor de opvolging van de BTW en de toepassing van het
wederkerigheidsbeginsel

Binnen de boekhouding van de post kan er op gelijk welk moment een financieel overzicht
bekomen worden van de BTW recuperatie.
Evenwel bestaat er inderdaad nog geen gecentraliseerde databank per land voor wat de
regelgeving betreft. Een geleidelijke invoering van het wederkerigheidsprincipe zou in sa-
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menspraak met Financiën, de P&O dienst binnen mijn FOD en mits creatie van een speciale
cel binnen de dienst Protocol tot de mogelijkheden kunnen behoren. Hiervoor zou er evenwel voorafgaandelijk een kosten- batenanalyse moeten gemaakt worden.
I. CONCLUSIE
Rekening houdend met het feit dat er in 2009 voor 83 miljoen € werkingsuitgaven via de
WF werden betaald, dat er voor 18 miljoen € aan Consulaire Rechten werden geïnd en dat
er voor 5 miljoen € aan subsidies werden betaald, dient ook de graad en prioriteit van (aanpassing van) interne controle hierop aangepast te worden. Voor de WF spreken we dus over
ongeveer 5 %, voor de consulaire rechten 1,5 % en voor de subsidies over nog niet eens 0,5 %
van onze totale begroting.
De interne controle ligt inderdaad meer en meer op post en zal met een steeds groter wordende autonomie van de post nog versterkt worden. Vooral qua controle van de werkelijkheid en de regelmatigheid ( uitgaven binnen autonomie) alsmede de interne controle van de
uitvoering. Met de invoering van logistics zou er al een betere vergelijking tussen overéénkomsten enerzijds versus facturen anderzijds mogelijk moeten zijn.
Het zwaartepunt van de interne controle is inderdaad de laatste tijd meer en meer van de
centrale diensten naar onze 130 posten zelf verschoven mede door het stelsel van de autonomie. B&B 4 wenst hier nogmaals op te merken dat er geen vijf categorieën werkingsuitgaven zijn voor de autonomie zoals vermeld in het verslag maar wel degelijk zes (residentie,
kanselarij, pers en communicatie, ict, dienstreizen,vorming) en sedert 01 april 2011 is er met
het lokaal te recruteren personeel een zevende categorie bijgekomen. Er wordt nota genomen van het feit dat gebleken is dat de controle van B&B 4 voldoende garanties biedt wat
betreft de correcte aanrekening, de werkelijkheid en de regelmatigheid van de uitgaven en
dat de voorschriften inzake het aanbrengen van de voorgeschreven controlesporen op de
verantwoordingsstukken van de uitgaven behorende tot de financiële autonomie heel goed
worden nageleefd door de verschillende actoren op post. De uitbreiding van de financiële
autonomie met een bijkomende enveloppe past dan ook perfect in dit kader.
Gelijklopend met het advies van het Rekenhof werd het korps van de RBC's (regionale
boekhoudkundige coördinatoren) uitgebreid. Uiteindelijk zijn er twee stagiairs geslaagd en
mede door de creatie van een bijkomend rechtsgebied zullen er vanaf september-oktober
2011 zo'n 100 tal posten van de 130 door hen ondersteund worden.
De nieuwe maatregelen in de procedurenota,de opmaak van een actieplan, de uitbreiding
van het aantal Attachés voor OS en aantal dossierbeheerders en het verplicht beroep doen
op een internationaal erkend auditkantoor dienen die risico's te verminderen en tot een
minimum te beperken in vergelijking met vroeger.
Door het gebruik van share point voor de Inspectie en de RBC's is er systematisch toegang
tot elkaars verslagen en zijn de RBC's als deel van het interne controlesysteem van de post
een belangrijke informatiebron zowel voor de inspectiedienst als voor de interne audit van
onze FOD.
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De diensten blijven verder werken aan de verbetering en de automatische koppeling van
een aantal informaticatoepassingen, het creëren van een aantal gevensdatabanken.
De administratie heeft evenwel nota genomen van de aanbevelingen in het verslag en zal
met het oog op de continue verbetering van de interne controle zowel op post als in Brussel
en in gezamenlijk overleg met de andere betrokken actoren binnen het huis overleg plegen
dienaangaande. Het rapport dient nu al als basis voor het opstarten van een aantal actieplannen per directie met het oog op de tegemoetkoming en/of uitvoering van een aantal
aanbevelingen.

DEEL 2: AUDIT VAN HET PERSONEELSBEHEER
1. Personeelsplannen en wettelijkheid van de aanwervingen
Personeelsplannen
Teneinde tegemoet te komen aan de anomalie die is vastgesteld wat betreft het laten meetellen van de statutaire ambtenaren van de buitencarrières die in dienst zijn op het hoofdbestuur, is het departement van plan al de personeelskredieten samen te brengen onder
één enveloppe en één personeelsplan op stellen voor al het personeel van het departement
(lokaal aangeworven contractuele personeelsleden niet meegerekend).
Wat het huispersoneel betreft dat in dienst is bij de posthoofden en dat niet in de personeelsplannen is opgenomen, overweegt het departement de toestand te heronderzoeken en
de aanbeveling van het Rekenhof te volgen, namelijk die personeelscategorie op gelijke voet
te schakelen met de lokaal aangeworven contractuele personeelsleden.
Contractuele expats en lokaal aangeworven contractueel personeel
De administratie deelt de mening van het Rekenhof dat de statutaire aanwerving als regel moet worden gehanteerd voor het invullen van vaste functies. Ze onderzoekt daartoe
de mogelijkheid om een nieuw juridisch stelsel voor statutaire aanwervingen in te voeren
voor het personeel dat belast is met dergelijke functies die thans worden uitgeoefend door
contractueel personeel. De nieuwe regeling zal een reglementaire basis verstrekken voor
de aanwerving van dat personeel en zal het aantal contractuelen in de buitendiensten van
het departement aanzienlijk verminderen. Dat aantal ligt thans hoger dan elders in het
federaal openbaar ambt.
Voor het contractueel personeel dat ter plaatse wordt aangeworven, erkent het departement dat het nemen van een specifiek besluit een noodzaak is. Op die manier zullen die
aanwervingen een reglementaire grondslag verkrijgen zodat de minister van Buitenlandse
Zaken tot dergelijke aanwervingen zal kunnen overgaan en afwijken van de voorwaarden
die gelden voor aanwervingen via arbeidscontract, zoals bepaald in het koninklijk besluit
van 25 april 2005.
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De administratie neemt zeker nota van de aanbeveling van het Rekenhof om een kadaster
op te stellen van het contractueel personeel dat in een post werkt. Dat kadaster zou het
mogelijk maken:
1) te bepalen hoeveel functies een post maximaal mag toewijzen;
2) een onderscheid te maken tussen de functies die aan contractuele expats zijn toegekend en de functies die zijn toevertrouwd aan lokaal aangeworven contractuelen;
3) te bepalen welke lokale contractuele betrekkingen kunnen worden toegekend aan
personen met de Belgische nationaliteit.
Wanneer men zo te werk gaat, vreest de administratie nochtans dat men een rem zet op
de flexibiliteit van de functies die worden uitgeoefend binnen kleine administratieve entiteiten. Heel wat diplomatieke posten zijn zo’n kleine administratieve entiteit en sommige
medewerkers vervullen er verschillende functies. Ze is van oordeel dat die flexibiliteit absoluut behouden moet blijven omdat ze er in heel wat gevallen voor zorgt dat de noden van de
posten worden ingevuld en dat hun goede werking kan worden verzekerd.
Wat het contractueel personeel betreft dat op de lokale arbeidsmarkt wordt aangeworven,
loopt er reeds een functionele analyse om die aanwervingen efficiënter te maken en om
het organigram van dat personeel in de posten te optimaliseren. Er wordt gewerkt aan een
kadaster van dat personeel.
Bovendien ligt er een project ter studie over de verruiming van de beheersautonomie van
de posten tot het lokaal aangeworven contractueel personeel, om de posten nog meer te
responsabiliseren. Met dat project zullen de posten hun human resources kunnen beheren
volgens het organigram van de voor hun post vereiste functies, waarin de competenties en
profielen op elkaar worden afgestemd met bezoldigingen die tot stand komen via vergelijking met de bezoldigingen die voor gelijkaardige functies worden toegekend op de lokale
arbeidsmarkt en door andere ambassades van met België vergelijkbare landen, met inachtneming van de lokale en/of Belgische wetgeving.
Het departement wijst het Rekenhof op het feit dat het contractueel personeel, van Belgische of enige andere nationaliteit, dat lokaal wordt aangeworven volgens het gezochte functieprofiel en voor gelijke competenties, wordt aangeworven op basis van dezelfde criteria,
weddeschalen en voordelen. Bij de functies die worden toegekend aan lokaal contractueel
personeel, is er geen uitsluitingsmaatregel op basis van nationaliteit.
2. Bezoldiging
Toepassing van de Copernicushervorming
Het departement wil zo snel mogelijk de hervorming van het administratief statuut van de
loopbanen in het buitenland afronden om een juridische grondslag te geven aan de weddeschalen die sinds 1 december 2004 op de personeelsleden van niveau 1/A worden toegepast.
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Stelsel van de postvergoeding
De cijfers van de postvergoedingen waarop het Rekenhof zich heeft gebaseerd, gaan terug
op de toestand op 1 december 2009.
Het aanzienlijk verschil dat werd vastgesteld tussen de bedragen van de aan de posthoofden toegekende vergoedingen hangt hoofdzakelijk samen met de vertegenwoordigingscoëfficiënt die voor de berekening van hun postvergoeding wordt gebruikt. Deze vertegenwoordigingscoëfficiënt schommelt tussen 1,20 en 6,50, naargelang de belangrijkheid van
de post. Hij vermenigvuldigt de basisbedragen "recepties" en "personeel" en beïnvloedt ook
het bedrag van de passieve vertegenwoordigingsvergoeding.
De bedragen van de verschillende provisionele tussenkomsten voor actieve vertegenwoordigingskosten worden jaarlijks individueel en omstandig gecontroleerd voor elk personeelslid in het buitenland. De administratie voert een gedetailleerd onderzoek uit op de
verschillende verantwoordingsstukken: vereffende facturen, arbeidsovereenkomsten, betalingsborderellen,....
De niet-verantwoorde bedragen van de provisionele tussenkomsten worden het jaar daarop
teruggevorderd. Voor 2010 waren die niet-verantwoorde bedragen die werden teruggevorderd de volgende:
• 633.000 euro voor de posthoofden (op een totaal te verantwoorden bedrag van
9.000.000 euro, d.i. ongeveer 7 %)
• 506.000 euro voor de medewerkers (op een totaal te verantwoorden bedrag van
3.651.000 euro, d.i. ongeveer 14 %).
De eventuele forfaits die worden toegekend voor het gebruik van de enveloppe "receptiekosten" voor diners die thuis worden aangeboden, zijn gepersonaliseerd en worden door
de administratie geval per geval toegekend, na voorlegging door het personeelslid van een
voorstel dat met verantwoordingsstukken behoorlijk is gestaafd. Die forfaits mogen in geen
geval als zodanig door de opvolger gebruikt worden of overgenomen worden door de geëxpatrieerde collega’s die binnen dezelfde post werkzaam zijn.
Wat de provisionele tussenkomst "personeelskosten" betreft, worden de kosten eveneens
omstandig gecontroleerd op basis van de gesloten arbeidsovereenkomsten en op basis van
de betalingsborderellen die door het posthoofd worden opgesteld om zijn huispersoneel te
bezoldigen.
Hetzelfde geldt voor de controle van de verantwoordingsstukken in verband met de provisionele tussenkomsten voor vervoerkosten (voor de medewerkers) of voor dienstvoertuigen
(voor de posthoofden).
De posthoofden genieten echter een zekere autonomie voor de manier waarop ze de ter
beschikking gestelde financiële middelen willen aanwenden om hun vertegenwoordigingsdoelstellingen te bereiken, inzonderheid de overvloeimogelijkheid tussen de enveloppes
"representatiekosten" en "personeelskosten". Het gebruik van de provisionele tussenkom-
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sten op actieve vertegenwoordigingskosten toegekend aan medewerkers in het buitenland
wordt omkaderd door de aanbevelingen van het posthoofd, die de jaarlijkse uitgavenstaten
die door zijn medewerkers aan Brussel worden gezonden, mee moet ondertekenen. Om te
voldoen aan de aanbeveling van het Rekenhof om de interne controle op het gebruik van
de provisies voor actieve vertegenwoordigingskosten te versterken, zullen de instructies
van de omzendbrief in verband met de regeling van de postvergoedingen worden gewijzigd
om de uitgaven in verband met de receptiekosten gemaakt door de medewerkers die in het
buitenland werken vooraf voor goedkeuring te laten voorleggen aan hun posthoofd.
De gewenste verduidelijking in verband met de fiscale en sociale regeling van de postvergoedingen en supplementen van postvergoedingen die worden toegekend aan personeelsleden die in het buitenland werken, zal worden verstrekt bij de opmaak van het nieuwe geldelijk statuut van de buitenlandse carrières. Die verduidelijking zal meer bepaald betrekking
hebben op de definitie van de aard van de uitgaven die op forfaitaire wijze worden gedekt
door het deel "dienstaanwijzing en mobiliteit" van de postvergoeding.
Wat het gedeelte “personeelskosten” van de vergoeding van de posthoofden betreft, overweegt het departement de aanbeveling van het Rekenhof te volgen en het beheer en de
begrotingsmiddelen in verband met het huispersoneel van de posthoofden binnenkort over
te dragen aan de dienst die belast is met het lokaal aangeworven personeel.
Terugkeervergoeding
De gevraagde verduidelijkingen over de aard van de kosten die door die vergoeding worden
gedekt en over de fiscale regeling ervan, zullen worden verstrekt bij de opmaak van het
nieuwe geldelijk statuut van de buitenlandse carrières.
Betaalkanalen
De uitgaven ten laste van het werkingsfonds hebben effectief betrekking op de bezoldiging
in deviezen van het lokaal contractueel personeel, alsook op de aanvullende postvergoedingen voor de huisvestingskosten van de expats. De installatiekosten daarentegen worden
nooit via het werkingsfonds aan de personeelsleden terugbetaald.
In verband met de aanbeveling van het Rekenhof betreffende de overname door de Centrale
Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) van de vereffening van de vergoedingen, zal het departement de nodige contacten opnemen om de mogelijkheden te onderzoeken van de overname
door de CDVU van de vereffening van alle aan de uitgezonden personeelsleden gestorte vergoedingen, die momenteel door de boekhouddiensten van de directie B&B worden betaald.
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Lokaal aangeworven contractueel personeel
Wat de aanbeveling van het Rekenhof betreft die pleit voor een grotere responsabilisering
van de posten op het vlak van de lokale contractuele aanwervingen en die erop neerkomt
dat het nodig is over te gaan tot het bepalen van de identificatie en van het aantal functies
in de posten, tot het vastleggen van de enveloppe voor het bezoldigen van dat personeel
en tot het responsabiliseren van de posten om te waken over de rechtszekerheid van de
arbeidsovereenkomsten, bestaat de hele inzet van het project erin de beheersautonomie
van de posten te verruimen tot het lokaal aangeworven contractueel personeel. Het departement is aan het werken aan dat project zoals hierboven reeds werd gesteld.
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