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Samenvatting

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) werd opge-
richt door de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige eco-
nomische overheidsbedrijven. Dit gebeurde in een context waarbij de Staat als 
economische operator een nieuwe invulling kreeg onder invloed van het Europees 
gemeenschapsrecht, en meer bepaald het mededingingsrecht. 

Het humanresourcesbeheer van het BIPT ondervond een sterke invloed vanwege 
de “strategische consolidatie” van Belgacom in 1996. Deze invloed liet zich niet 
alleen voelen in de inhoud van de personeelsstatuten van het BIPT, maar ook in 
de overdracht van personeelsleden waarvan de verloning geheel of gedeeltelijk 
wordt of werd gedragen door de BIPT-begroting. De moeilijkheden waarop het 
Rekenhof in 2001 had gewezen met betrekking tot de personeelsleden die naar 
de radiomaritieme dienst en de ombudsdienst zijn overgedragen, zijn niet meer 
aan de orde. De problematiek van de personeelsleden die vroeger ter beschikking 
van de gemeenschappen en de gewesten waren gesteld voor de inning van het 
kijk- en luistergeld, blijft echter voor een deel onopgelost. Dat deze personeels-
leden opnieuw zijn aangesteld binnen federale overheidsdiensten (FOD Justitie, 
FOD Sociale Zekerheid, FOD Financiën, enz.) na hun terbeschikkingstelling bij de 
gemeenschappen en de gewesten, neemt nog steeds niet weg dat het BIPT blijft 
instaan voor hun verloning zonder dat die uitgaven worden gecompenseerd. 

Voorts zal het BIPT in de toekomst meer aandacht moeten schenken aan de aan-
wervingen. Door een laag personeelsverloop en een zeer beperkt aantal aanwer-
vingen via arbeidscontract lijkt het personeelsbestand van het Instituut bijzonder 
stabiel. De specifi eke aard van de organieke opdrachten en van de gevraagde 
kwalifi caties kan echter op middellange termijn voor grotere moeilijkheden zorgen 
wanneer de uitstroom die gepaard gaat met de evoluerende leeftijdspiramide 
moet worden gecompenseerd. 

Bovendien zou het BIPT rekening moeten houden met de evoluties die zich sinds 
de Copernicushervorming hebben afgetekend binnen het statuut van het federaal 
openbaar ambt zoals een objectievere toekenning van loonsupplementen op basis 
van het slagen voor bekwaamheidstesten en andere certifi ceringsmethodes.

Wat tot slot het betalingsproces van de wedden betreft, vergt de toepassing van 
de reglementaire bepalingen die specifi ek voor het Instituut gelden en deze die 
algemeen voor het openbaar ambt gelden, weinig kritiek. Het beheer van de beta-
lingen daarentegen, althans zoals dit verliep tot eind 2004, gebeurde weinig rigou-
reus. Hoewel er geen fouten blijken te zijn begaan in het nadeel van de personeels-
leden die vervolgens niet konden worden rechtgezet, gebeurden sommige door het 
Instituut verschuldigde betalingen, voornamelijk de bijdragen aan de Administratie 
van de Pensioenen, niet binnen de vereiste termijnen. Dit is een gevolg van de 
beslissing die in 1995 werd genomen, en in 2004 terug werd ingetrokken, om het 
loonbeheer uit te besteden aan een sociaal secretariaat, op basis van een overeen-
komst waarin de exacte verplichtingen van de partijen onduidelijk waren omschre-
ven. De beslissing die onlangs werd genomen om de uitbetaling van de lonen van 
de BIPT-ambtenaren toe te vertrouwen aan de FOD Financiën, zou moeten samen-
gaan met de nodige begeleidende maatregelen.
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Hoofdstuk 1
Oprichting en evolutie van het BIPT als parastatale

1.1 Evolutie van het juridisch statuut van het Instituut

De oprichting van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie 
(BIPT) door de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven vond plaats in de historische en juridische context 
waarbij de rol van de Staat als economische operator een nieuwe invulling kreeg 
onder impuls van het Europees gemeenschapsrecht, en meer bepaald het mede-
dingingsrecht. 

De hervorming van het economisch overheidsoptreden, ingegeven door de zorg 
van de Europese overheden om de interne markt te versterken, berust op vier 
principes die een impact hebben gehad op het statuut van de economische over-
heidsbedrijven: 

• beperking van de rechtstreekse staatssteun;

• progressieve afbouw van de nationale overheidsmonopolies; 

• openstellen van de overheidsopdrachten voor ruimere mededinging;

• scheiding van de functies regelgeving en levering van diensten.

De telecommunicatiesector werd geleidelijk aan geliberaliseerd onder impuls van 
richtlijn 90/388/EG van de Europese Commissie van 28 juni 1990 betreffende de 
mededinging op de markten voor telecommunicatiediensten. De sector werd op 
1 januari 1998 volledig opengesteld voor Europese mededinging. Voordien was 
de telecommunicatiesector in de meeste lidstaten van de Unie een overheids-
monopolie dat in handen was van één of meer instellingen die speciale en exclusieve 
rechten genoten en belast waren met de uitbouw en exploitatie van het netwerk en 
de levering van de daarmee samenhangende diensten. 

In België vloeide de oprichting in 1991 van Belgacom als dienstverlener – vrij van 
rechtstreeks toezicht van de Staat – enerzijds en van het BIPT als openbare regula-
tor anderzijds, voort uit de noodzaak om de structuren van de gewezen Regie voor 
Telegrafi e en Telefonie aan te passen aan deze evoluties van het gemeenschaps-
recht. 

De oprichting van het Instituut kwam meer specifi ek tegemoet aan richtlijn 88/301/EEG 
betreffende de mededinging op de markten van de telecommunicatie-eind apparatuur 
die de lidstaten verplichtte de regelgevende functies (bepaling van de technische 
specifi caties en van de erkenningsprocedures, toekenning van de erkenningen, 
controlemaatregelen) toe te vertrouwen aan een entiteit die onafhankelijk is van 
de openbare en privé-ondernemingen die telecommunicatiediensten aanbieden. 
Met de oprichting werd later ook tegemoetgekomen aan de behoeften die gepaard 
gingen met de hervorming van de Europese postsector, ingevoerd door richt-
lijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt 
voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de 
dienst. 

Zoals bepaald door voornoemde wet van 1991, was het Instituut aanvankelijk 
georganiseerd als een instelling met rechtspersoonlijkheid, onderworpen aan de 
regels voor de werking en de administratieve en budgettaire controle vastgelegd 
voor de instellingen van het type A, beoogd door de wet van 16 maart 1954 
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1 Wetsontwerp betreffende het statuut van regulator van de Belgische post- en telecommunicatie-
sector, Verslag, Parl. Stuk, Kamer, zitting 2001-2002, Doc 50-1937/001, blz. 5-7.

2 Wat de bevoegdheden betreft die aan het BIPT werden toegekend door artikel 14 van de wet van 
17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecom-
municatiesector inzake gezamenlijke infrastructuur voor de elektronische transmissie van de radio 
en televisie en de telecommunicatie, moet rekening worden gehouden met het arrest (nr. 132/2004) 
van 14 juli 2004 van het Arbitragehof dat bovenvermelde bepaling annuleert maar de effecten ervan 
handhaaft tot de inwerkingtreding van een ad hoc-reglementering die in gezamenlijk akkoord tussen 
de Staat en de gemeenschappen wordt genomen. Radio en televisie zijn immers gemeenschapsbe-
voegdheden in tegenstelling tot de telecommunicatie die tot de residuele bevoegdheid van de Staat 
behoort.

betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. In een eerste 
fase had het BIPT als opdracht het regelgevend kader voor de sector van de 
telecommunicatie en de postdiensten voor te bereiden. Vervolgens heeft de wet 
van 19 december 1997 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende 
de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven – om tegemoet te 
komen aan de verplichtingen inzake vrije mededinging en harmonisatie op de tele-
communicatiemarkt naar aanleiding van de EU-beslissingen –, aan het BIPT 
nieuwe bevoegdheden toegekend met betrekking tot het beheer van vergunnin-
gen voor de operatoren, de koppeling van de netwerken van operatoren, de 
beslechting van geschillen en de universele dienstverlening.

Sinds de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van regulator van 
de Belgische post- en telecommunicatiesector valt het BIPT buiten het toepas-
singsgebied van de wet van 16 maart 1954 en werkt het onder een “sui generis”-
statuut. Met deze statuutwijziging wilde de wetgever het BIPT een grotere auto-
nomie toekennen om tegemoet te komen aan de kritiek en aanbevelingen van de 
Europese Commissie. Een dubbele doelstelling werd nagestreefd: enerzijds een 
grotere autonomie voor de regulator van de post- en telecommunicatiesector en 
een doeltreffender en soepeler humanresourcesbeheer van het BIPT om beter in 
te spelen op de voortdurende evoluties van de sector1. 

Sindsdien geniet het Instituut, onder leiding van een raad samengesteld uit vier 
leden met een bij koninklijk besluit vastgesteld mandaat, fi nanciële autonomie 
voor de uitoefening van zijn opdrachten. Dit betekent dat het vrijgesteld is van de 
modaliteiten van de administratieve en budgettaire controle zoals bepaald in de 
wet van 16 maart 1954. Er kan bij het hof van beroep van Brussel beroep worden 
aangetekend tegen de beslissingen van het BIPT.

In diezelfde onafhankelijkheidslogica worden de werkingskosten van het Instituut 
gefi nancierd door de eigen middelen. Toch blijft er expliciet een band met de 
openbare schatkist bestaan door artikel 32 van de wet dat bepaalt dat het meer-
bedrag van de ontvangsten ten opzichte van de gedane kosten wordt terugge-
stort aan de Staat. De artikelen 34 en 35 van de wet preciseren de modaliteiten 
van de controle die op de instelling wordt uitgeoefend door de uitvoerende en 
wetgevende macht. De door het Rekenhof uitgevoerde controle blijft gebaseerd 
op zijn organieke wet van 29 oktober 1846. 

1.2 Huidige opdrachten van het BIPT2

1.2.1 Strategische opdrachten

Het Instituut treedt op als adviesorgaan in het beleid dat de Staat voert in de 
post- en telecommunicatiesector. 
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Het brengt op eigen initiatief of wanneer de reglementering het vereist, een met 
redenen omkleed advies uit over elke aangelegenheid die de post- of telecom-
municatiediensten aanbelangt, alsook over de sectorale strategieën. Het Instituut 
kan worden belast met de studie van problemen die specifi ek betrekking hebben 
op de telecommunicatie- of de postsector. 

Het BIPT staat in voor het toezicht op en de controle van de post- en telecom-
municatiemarkten, in samenwerking met de Europese Commissie, de buitenlandse 
overheden van de sector en de federale overheidsdiensten belast met consumen-
tenbescherming en mededinging. 

1.2.2 Regelgevende opdrachten

Het BIPT is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de Belgische regelgeving 
voor de twee sectoren die onder zijn bevoegdheid vallen. Het zorgt in dat opzicht 
voor de omzetting van de Europese richtlijnen op telecommunicatiegebied en voor 
de publicatie van de normen en Europese en internationale technische specifi ca-
ties.

1.2.3 Operationele opdrachten 

Het BIPT is belast met de algemene controle op de goede toepassing van de 
reglementering inzake telecommunicatie en postdiensten. Een aantal ambtenaren 
heeft dan ook de bevoegdheid van offi cier van de gerechtelijke politie. 

In de sector van de telecommunicatie ziet het BIPT meer bepaald toe op de 
correcte toepassing van de wet van 13 juli 2005 betreffende de elektronische 
communicatie alsook van de desbetreffende bepalingen in de wet van 21 maart 1991 
en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Het speelt eveneens een rol in de controle op de conformiteit van de uitrusting 
die wordt gebruikt inzake radio of telecommunicatie. 

Bij een geschil tussen leveranciers van netwerken, diensten of uitrustingen voor 
telecommunicatie of tussen postoperatoren, kan het BIPT voorstellen formuleren 
om de partijen te verzoenen.

Tot slot levert het BIPT, als verantwoordelijke voor het beheer en de controle van 
de frequenties, de vergunningen af voor de verschillende categorieën van gebrui-
kers van privé-zend- en/of ontvangstapparatuur voor radioberichtgeving. 
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3 Art. 2.5 van de aandeelhoudersovereenkomst, gesloten op 20 maart 1996 tussen de Staat en het 
consortium ADSB, maakte een einde aan de inning van die heffi ng door Belgacom voor rekening 
van de gemeenschappen: “The units responsible for the collection of television and radio taxes 
and for radio-maritime services will be transfered to governmental agencies or other appropriate 
entities within approxementely 16 months after the signature of the Shareholder’s agreement. 
Belgacom and its pension fund will remain liable for pension obligations to employees of these 
units who have retired prior to such tranfer.”

Hoofdstuk 2
Humanresourcesbeheer

2.1 Hybride samenstelling van het personeelsbestand

Het KB van 18 maart 1993 tot vaststelling van de personeelsformatie van het 
BIPT schatte de theoretische personeelsnoden op 218 posten. Dit aantal werd 
door een KB van 15 oktober 1998 opgetrokken tot 228 betrekkingen. Opvallend 
in deze programmering is het beperkt aantal betrekkingen waarvoor weinig voor-
afgaande kwalifi catie is vereist. 

Die personeelsbehoeften konden snel, en tenminste voor een deel, worden inge-
vuld door de toekenning door de Koning van voorlopige aanwervingsfaciliteiten 
die afweken van de verplichte tussenkomst van het “Vast wervingssecretariaat”. 
Het stelsel van de primonominaties dat op 28 april 1993 in werking trad, maakte 
deze versoepeling van de procedure mogelijk, maar weerhield toch het diploma 
als aanwervingscriterium en stelde een nuttige ervaring in de post- en telecom-
municatiesector of in de administratieve, juridische of politieke aspecten van de 
internationale betrekkingen voorop. Voor de technische betrekkingen werd nut-
tige ervaring binnen Belgacom, de Post of de vroegere Ministeries van Economi-
sche Zaken, Verkeer en Infrastructuur expliciet als voorwaarde gesteld. Een ander 
KB, eveneens van 18 maart 1993, machtigde het BIPT om aanwervingen te doen 
in het stelsel van de arbeidsovereenkomst. 

Al gauw stelde zich echter een discrepantie tussen de loonmassa die door de 
BIPT-begroting werd gedragen en het aantal personen dat kon worden ingezet 
voor de organieke opdrachten zoals bepaald door de wet van 21 maart 1991.

Het was immers zo dat, naar aanleiding van de aandeelhoudersovereenkomst 
van 20 maart 1996 met het oog op de strategische consolidatie van Belgacom, 
en de overname door de Staat van de openbare opdrachten3, de regering besliste 
om het Belgacom-personeel dat instond voor de inning van het kijk- en luister-
geld en voor de radiomaritieme dienst over te dragen naar het BIPT. Het ging om 
449 personeelsleden op 1 april 1997, een contingent dat op 1 januari 1999 door 
natuurlijke afvloeiing tot 281 was gezakt. Deze beslissing kwam er enerzijds door 
de institutionele en fi nanciële evolutie van Belgacom, maar moest anderzijds ook 
de continuïteit garanderen, binnen hetzelfde statuut en hetzelfde bevoegdheids-
domein, van de loopbaan van de overgedragen personeelsleden. Deze beslissing 
zorgde echter niet voor een verdubbeling van personeel ter beschikking van het 
BIPT. Op functioneel vlak werden de werkzaamheden van het personeel bevoegd 
voor de radiomaritieme dienst en de inning van het kijk- en luistergeld niet in 
vraag gesteld, hoewel deze taken niet werden toegevoegd aan de opdrachten 
van het BIPT zoals bepaald in artikel 75 van de wet van 21 maart 1991. Op 
juridisch vlak kwam het onderscheid tussen de twee categorieën personeels leden 
tot uiting in bepaalde elementen van hun statuut maar ook door de opname van 
het overgedragen personeel in een aanvullend afzonderlijk organiek kader en 
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4 KB van 3 april 1997 houdende maatregelen betreffende de overdracht van sommige personeelsle-
den van Belgacom aan de federale overheid met toepassing van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 
26 juli 1996 betreffende het realiseren van de budgettaire voorwaarden van de deelname van Bel-
gië aan de Europese Economische en Monetaire Unie.

5 Wet van 19 december 1997 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming 
van sommige economische overheidsbedrijven teneinde het reglementaire kader aan te passen aan 
de verplichtingen die inzake vrije mededinging en harmonisatie op de markt voor telecommunicatie, 
voortvloeien uit de van kracht zijnde beslissingen van de Europese Unie.

6 Een minderheid personeelsleden werd echter van toen af ter beschikking gesteld van de dienst 
mobiliteit van het Ministerie van Openbaar Ambt om te worden tewerkgesteld binnen het Ministe-
rie van Financiën.

de invoering van een scheiding tussen de verschillende loopbaantakken. Deze 
werkwijze wordt niet vaak gehanteerd maar bestaat wel in het administratief 
recht. Het verschil met de andere personeelsleden bleek ook uit de mogelijkheid, 
goedgekeurd in 19974, voor het overgedragen personeel om te kiezen voor een 
terugkeer naar Belgacom en er vervroegd met pensioen te gaan. 

De hybride samenstelling van het personeelsbestand van het BIPT evolueerde 
in diezelfde periode, zij het in mindere mate, door een tweede overdracht van 
Belgacom-personeelsleden die aan een ombudsdienst voor telecommunicatie 
werden toegewezen. Net zoals hun andere collega’s die ook van Belgacom afkom-
stig waren, doch niet hetzelfde geldelijk statuut hadden, moesten de overgedra-
gen personeelsleden hun oorspronkelijke aanwervingsvoorwaarden behouden. 
Het principe dat elk autonoom overheidsbedrijf over een ombudsdienst moest 
beschikken, was ingevoerd door artikel 43 van de wet van 21 maart 1991. Daar-
van werd echter afgeweken voor Belgacom in het kader van de strategische 
consolidatie. Artikel 43bis van de wet van 19 december 19975 zorgde ervoor dat 
de ombudsdienst voor telecommunicatie, bevoegd voor de relaties tussen de 
eindgebruiker en de dienstverleners, binnen het BIPT werd opgericht. De wet 
voorzag expliciet in de inzet van menselijke en materiële middelen door het BIPT 
voor deze ombudsdienst. Ook de werkingskosten zouden ten laste vallen van de 
BIPT-begroting, gespijsd door een “ombudsbijdrage” die door de dienstverleners 
wordt betaald (artikel 45bis). Deze operatie werd doorgevoerd in 1997 en leidde 
tot een uitbreiding van de organieke formatie van het Instituut. In 2003 legde 
de Koning het aantal personeelsleden dat door het BIPT ter beschikking van de 
ombudsmannen moest worden gesteld, vast op 20.

De toestand van de ombudsdienst buiten beschouwing gelaten, bleek deze hete-
rogene samenstelling van het personeel in 1997 van zeer voorlopige aard te zijn. 
De nieuwe reglementering bood de gemeenschappen immers de gelegenheid om, 
indien zij gebruik wensten te maken van hun recht om zelf het kijk- en luistergeld 
te innen, beroep te doen op de expertise van de overgedragen Belgacom-perso-
neelsleden. Deze aanvankelijk gedeelde belasting was immers sinds 1993 een 
gemeenschapsbelasting. Het samenvallen van de strategische consolidatieopera-
tie gevoerd door de Staat enerzijds en de beslissing van de gemeenschappen om 
eigen inningsstructuren in te voeren – en beroep te doen op de diensten van het 
vroegere Belgacom-personeel – anderzijds, zorgde er dan ook voor dat de over-
dracht van verschillende honderden personeelsleden naar het BIPT louter een ver-
hoging van zijn loonmassa betekende. De meeste betrokkenen kwamen dan ook 
vanaf 1998 fysisch terecht in hetzij een paracommunautaire instelling van het 
type A (de Service de perception de la redevance radiotélévision de la Commu-
nauté française; de Dienst voor heffi ng van het kijk- en luistergeld op het grond-
gebied van het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad) hetzij in de intercommunale 
Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg (Cipal), hetzij in de 
administratie van de Duitstalige Gemeenschap6. 



12 Humanresourcesbeheer van het BIPT – Rekenhof, juni 2006

7 KB van 26 september 1994 houdende hervorming van verscheidene verordeningsbepalingen die 
toepasselijk zijn op het rijkspersoneel.

Geen enkele bepaling voorzag echter in een duurzame affectatie van het meren-
deel van de aan het BIPT overgedragen personeelsleden. Er werd immers geop-
teerd voor het juridisch procédé van de terbeschikkingstelling. Zo kon een perso-
neelslid niet alleen ter beschikking worden gesteld van de gemeenschappen maar 
ook van “de diensten, organismen of instellingen die ressorteren onder de Staat, 
de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de gemeenten, de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, de intercommunales of de openbare instel-
lingen die van die verschillende overheden afhangen”. 

Het BIPT is dan ook vanaf 1998 als werkgever verantwoordelijk voor de toepas-
sing van een veelheid aan statuten én voor het loopbaanbeheer van personeels-
leden, waarvan het aantal groter is dan nodig voor de uitvoering van de opdrach-
ten toegekend door zijn organieke wet en waarvan het niet noodzakelijk de 
effectieve gebruiker is. 

De budgettaire gevolgen van deze situatie worden onderzocht in punt 4.2.3 van 
dit verslag. 

2.2 Innoverend personeelsstatuut in 1993

De wet van 21 maart 1991 onderwierp het BIPT niet automatisch aan het geza-
menlijk statuut van het personeel van de ministeries of van de meeste instellingen 
van openbaar nut onderworpen aan de wet van 16 maart 1954. De Koning kon 
een ander administratief en geldelijk statuut vaststellen dan het statuut dat was 
georganiseerd door de koninklijke besluiten die samen het “statuut Camu” vor-
men. Daarbij behield de wetgever zich enkel het recht voor om, met het oog op 
de gelijkwaardigheid van normen, af te wijken van het KB nr. 56 van 16 juli 1982 
betreffende de werving in sommige overheidsdiensten, om het principe in te voe-
ren van de organisatie van primonominaties gedurende een periode beperkt tot 
drie maanden, en vervolgens tot tien maanden. 

In 1993, het jaar waarin het BIPT effectief werd geïnstalleerd, heeft de Koning 
een administratief en geldelijk statuut vastgelegd. 

Het beheer van de human resources door het BIPT wordt gekenmerkt door een 
streven naar administratieve vereenvoudiging en naar de aanwerving van gekwa-
lifi ceerd personeel. De nomenclatuur van de graden is beperkt en houdt recht-
streeks verband met de aard van de uitgeoefende functies. De hiërarchische 
piramide omvat een beperkt aantal tussenniveaus, waarbij de verantwoordelijk-
heid voor elke activiteitensector is geconcentreerd bij een lid van het hoge 
management van de instelling. Hoewel in de organieke formatie formeel geen 
betrekkingen van niveau 2+/B voorkomen (categorie die in 1994 in het federaal 
openbaar ambt zal worden ingevoerd om het bezit van een diploma van hoger 
onderwijs van het korte type te valoriseren7), was het niveau van de wedden die 
aan het niet-universitair personeel werden toegekend concurrentieel met het 
wedde niveau binnen het openbaar ambt. 

Wat het loonbeleid betreft, bood het personeelsstatuut van het BIPT in 1993 
voordeligere voorwaarden dan dat van de ministeries in dezelfde periode. Op elk 
niveau werden hogere weddeschalen gehanteerd en, ook al leken de mogelijk-
heden tot administratieve bevordering beperkt, het behoud van een aantrekke-
lijke en concurrentiële verloning was verzekerd door de toekenning van nieuwe 
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weddenschalen op basis van evaluatie en/of anciënniteit en door een systeem 
van premies (productiviteitspremie, beheerstoelage). 

Voor de aanwervingen onder arbeidsovereenkomst, werd inspiratie gevonden bij 
de wet van 21 maart 1991 omdat de generieke administratieve aanwervings-
categorieën talrijker zijn dan deze die toen bij de ministeries waren toegestaan. 
Bovendien lag de klemtoon in de teksten op het criterium van de professionele 
specialisatie, waarmee vooruitgelopen werd op de thematiek van de expert die 
pas op het einde van de jaren ’90 zal opduiken in het recht van het openbaar 
ambt. Hoewel de rol van het Vast Wervingssecretariaat niet werd miskend, werd 
meteen in een parallel circuit voorzien voor de bekendmaking van de betrekkin-
gen die een bijzondere kwalifi catie vereisen. Er kan worden gesteld dat hiermee 
werd vooruitgelopen op de huidige praktijken bij het openbaar ambt. 

Niet alleen gaven de in 1993 goedgekeurde teksten het BIPT een competitief 
statuut, door de revaluatie van de loonsvoorwaarden en het grotere aandeel pre-
mies daarin, anticipeerden ze eveneens in zekere zin op het beleid dat in het mid-
den van de jaren ’90 in het openbaar ambt van de Staat werd gevoerd, en meer 
recent de Copernicushervorming. Sinds de goedkeuring hebben de teksten punc-
tuele wijzigingen ondergaan, maar ze werden niet substantieel herzien. Een goed-
gekeurd KB van 3 juli 2005 moest de competitiviteit van het geldelijk statuut van 
het BIPT herstellen ten opzichte van dat van de rijksambtenaren, nadat die loon-
competitiviteit was ondermijnd door de effecten van de Copernicus hervorming. 

De structuurwijziging van het BIPT die door de wet van 17 januari 2003 met betrek-
king tot het statuut van regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesec-
tor werd doorgevoerd, wijzigt niets aan de aard van de werkrelatie tussen het Insti-
tuut en zijn personeelsleden. De impact van wetgevende wijziging beperkt zich op 
het vlak van de human resources tot het statuut van de leidinggevenden van het 
Instituut. De leden van de raad van het BIPT worden, op voorstel van de minister 
bevoegd voor het BIPT, benoemd door de Koning voor mandaten van 6 jaar. Het 
statuut van de mandatarissen werd vastgelegd in een KB van 11 mei 2003 tot vast-
stelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden 
van de raad van het BIPT. Zowel naar de aard, de organisatie en de verloningsvoor-
waarden sluit hun statuut zeer nauw aan bij dat van de houders van een manage-
ment- of omkaderingsfunctie in de federale overheidsdiensten. 

2.3 Personeelsbezetting in 2005

2.3.1 Personeelsleden

Omwille van de leesbaarheid bevatten de hierna volgende tabellen niet de gege-
vens van de overgedragen personeelsleden van Belgacom die lange tijd instonden 
voor de inning van het kijk- en luistergeld. Die gegevens, die 175 personeelsleden 
betreffen, komen later in het verslag aan bod. 

Tabel 1 Verdeling van de personeelsleden volgens de rol
 en de aard van de aanwerving

Taalstelsel N Taalstelsel F Totaal

Statutaire personeelsleden 109 109 218

Contractuele personeelsleden 17 17 34

Totaal 126 126 252

Deze cijfers omvatten de personeelsleden toegewezen aan de ombudsdienst en 
werden afgesloten op 18 juli 2005.
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8 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 45bis van de wet van 21 maart 1991 betreffende de 
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven betalen de ondernemingen van de tele-
communicatiesector voor de dienstverlening van de ombudsdienst jaarlijks aan het BIPT een bij-
drage die is vastgesteld op basis van de fi nancieringskosten van die dienst. Deze bijdrage wordt 
“ombudsbijdrage” genoemd.

Tabel 2 Invulling van het kader

Niveau

Aantal 
betrekkingen 

vooropgesteld in 
het kader

Statutaire 
personeelsleden

Bezetting van 
het kader op 
1 juni 2005

Niveau 1 60 60 100 %

Niveau 2 142 136 96 %

Niveau 3 26 22 85 %

Totaal 228 218 96 %

Deze cijfers omvatten ook de personeelsleden die zijn toegewezen aan de ombuds-
dienst.

Tabel 3 Personeel ter beschikking gesteld van de ombudsdienst
 voor telecommunicatie

Niveau Toegelaten 
contingent Effectieve situatie

Via statuut Via 
arbeidsovereenkomst

1 4 2 2

2-3-4 16 5 11

Gedeeltelijke totalen 7 13

Algemeen totaal 20 20

2.3.2 Loonmassa

In de begroting 2005 wordt de door het BIPT gedragen loonmassa geraamd op 
22.007.754 euro, terwijl de globale uitgaven van het Instituut 34.498.044 euro 
bedragen. De personeelsuitgaven bedragen 13.874.354 euro voor de bezoldiging 
van het personeel belast met de uitvoering van de organieke opdrachten van het 
Instituut, 6.979.000 euro voor de bezoldiging van het personeel dat voordien was 
belast met de inning van het kijk- en luistergeld, en tot slot 1.154.400 euro voor 
de bezoldiging van het personeel van de ombudsdienst. 

In de rekeningen en de begroting van het Instituut wordt vanaf 1998, het jaar 
waarin de ombudsdienst voor de telecommunicatie werd opgericht, een onder-
scheid gemaakt tussen enerzijds de begroting van het BIPT-regulator van de 
post- en telecommunicatiediensten en anderzijds de begroting van het BIPT-
ombudsdienst. Door deze splitsing kan de kostprijs van de ombudsdienst op 
transparante wijze gefactureerd worden aan de telecommunicatiesector8. 
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De onderstaande grafi eken, die zijn opgesteld op basis van de begrotingsdocu-
menten, geven de evolutie weer, in de loop van de jaren 2001 tot 2005, van de 
personeelsuitgaven ten opzichte van de totale uitgaven (zonder de ombudsdienst) 
van het BIPT. Die personeelsuitgaven dekken zowel de wedden, toelagen en 
diverse kosten als de pensioenuitgaven (d.w.z. de werkgeversbijdragen die door 
de werkgever worden gestort aan de Pool van de parastatalen van de Administra-
tie van Pensioenen om de fi nanciering van die “parastatale” pensioenen te verze-
keren).

Personeelsuitgaven ingeschreven in de begroting van het BIPT-regulator
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De uitgaven hebben enerzijds betrekking op het personeel van het BIPT-regulator 
en anderzijds op de personeelsuitgaven van de vroegere Dienst voor de inning van 
het kijk- en luistergeld. 

De in deze grafi ek opgenomen uitgaven voor het personeel dat in het verleden 
was ingezet voor de inning van het kijk- en luistergeld, zijn nettobedragen, d.w.z. 
de bedragen van de uitgaven die door het Instituut werden gedaan, verminderd 
met de door de diverse openbare werkgevers gedane terugstortingen. Die bedra-
gen worden in de begroting van het BIPT-regulator vermeld onder de rubriek 
“thesaurieverrichtingen”.

Het bedrag van de personeelsuitgaven van het BIPT-regulator bedraagt gemid-
deld meer dan 40 % van de uitgavenbegroting. 

Wat het bedrag betreft van de uitgaven voor het personeel dat voordien instond 
voor de inning van het kijk- en luistergeld, is het effectief door het BIPT gedragen 
gedeelte met betrekking tot de uitgavenbegroting gestegen van 8 % naar meer 
dan 24 % in 2003. Het beloopt momenteel 21 %. Dat het uitgavenbedrag steeg 
van 3.165.900 euro in 2002 tot 7.081.994 euro in 2003, is hoofdzakelijk te wijten 
aan het feit dat die personeelsleden niet meer ter beschikking werden gesteld 
van de gemeenschappen en de gewesten.
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Personeelsuitgaven ingeschreven in de ombudsdienstbegroting
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De personeelsuitgaven van de ombudsdienst, die zijn gestegen van 730.934 euro 
in 2003 tot 1.154.400 euro in 2005, vertegenwoordigen gemiddeld meer dan de 
helft van de uitgaven van de dienst (60 % ervan in 2003 en 58 % in de begro-
ting 2005). Vanaf 2003 stijgen de uitgaven ingevolge de uitbreiding van de per-
soneelsformatie van de ombudsdienst door het KB van 4 maart 2003 betreffende 
de terbeschikkingstelling van de Ombudsdienst voor telecommunicatie van de human 
resources door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. 
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9 Kamer van Volksvertegenwoordigers, zitting 1997-1998, 154e Boek van het Rekenhof, p. 334-342.

Hoofdstuk 3
Voorgaande audits van het Rekenhof

Parallel met het onderzoek dat het Rekenhof had gevoerd naar de naleving door het 
BIPT van de regels inzake administratieve en budgettaire controle zoals vastgelegd 
voor de instellingen beoogd in artikel 1, 1ste lid, A, van de wet van 16 maart 1954, 
werden twee audits georganiseerd, in 1996 en in 2001, over de regelmatigheid van 
de administratieve en geldelijke toestand van het personeel. 

3.1 Eerste audit (1996)

Bij de eerste audit onderzocht het Rekenhof de naleving van de procedures voor 
de primonominaties zoals beschreven in de artikelen 73 en 74 van de organieke 
wet. Deze procedures moesten ervoor zorgen dat het BIPT sneller operationeel 
was door het onmiddellijk over hooggekwalifi ceerd en -gespecialiseerd personeel 
te laten beschikken. 

De opmerkingen van het Rekenhof hadden betrekking op de modaliteiten voor de 
bewijslevering van de vereiste ervaring in bepaalde individuele dossiers en op de 
dubbelzinnigheden van het aanwervingsstelsel in zogenaamde “gespecialiseerde” 
functies van niveau 1/A, die 93 % vertegenwoordigden van het niveau 1-perso-
neel vastgelegd in de organieke formatie.

Wat dit laatste punt betreft, werd de toegang tot de graden van administrateur, 
adviseur en ingenieur-adviseur georganiseerd door twee koninklijke besluiten die 
hetzelfde onderwerp hebben maar elkaar tegenspreken. Volgens het eerste KB 
kon men pas toegelaten worden tot de betrekking indien men vooraf geslaagd was 
voor een vergelijkend wervingsexamen. Volgens het tweede KB was aanwerving 
reeds mogelijk op basis van de beroepsanciënniteit. Het Rekenhof waarschuwde 
dan ook voor een mogelijke inbreuk op het principe van de gelijke behandeling bij 
de openbare aanwervingen en voor het ontstaan van rechtsonzekerheid. 

Ook al werd op deze opmerkingen geantwoord door de administratie en de toe-
zichthoudende overheid, de aanpassing van de reglementaire bepalingen zoals 
aanbevolen door het Rekenhof werd echter niet volledig gerealiseerd. 

De conclusies van deze audit werden gepubliceerd in het 154e Boek van het 
Rekenhof9.

3.2 Tweede audit (2001)

De audit in 2001 vestigde de aandacht op de specifi eke aard van het statuut van 
het personeel, de heterogene samenstelling van het personeelsbestand en het 
complexe stelsel van de premies en vergoedingen. 

De opmerkingen die op 6 februari 2002 aan de voogdijminister werden gericht, 
hadden betrekking op drie grote punten. 

Het eerste punt betrof het personeel dat ter beschikking werd gesteld van de 
gemeenschappen voor de inning van het kijk- en luistergeld. Zo werd erop gewezen 
dat de goedkeuringsprocedure van het samenwerkingsakkoord dat de materiële 
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10 KB van 13 februari 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1998 tot vaststelling van 
de regels voor de toepassing van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen 
betreffende de overdracht van sommige personeelsleden van Belgacom aan de federale overheid 
met toepassing van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 betreffende het realiseren van de 
budgettaire voorwaarden van de deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire 
Unie.

voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van het personeel van het Instituut 
regelt, niet was afgerond. Ook het gebrek aan interne controle door het BIPT op 
de bezoldigingsvoorwaarden van het personeel waarvan het (althans gedeeltelijk) 
de begrotingslast bleef dragen, werd aangehaald. De Belgacom-personeelsleden 
die werden overgedragen naar het BIPT behielden een statutaire band met de open-
bare federale werkgever zonder dat daarvoor een fysische verplaatsing nodig was 
naar de BIPT-lokalen. Het BIPT bleek dan ook niet te beschikken over de originele 
administratieve bepalingen, laat staan een kopie ervan, betreffende de geldelijke 
toestand van die personeelsleden, ook al stond het in voor de vereffening van de 
nieuwe wedden. Bijkomend formuleerde het Rekenhof de aanbeveling de toeken-
ning van verschillende weddetoelagen ten laste van de BIPT-begroting te herbe-
kijken 

Een tweede punt had betrekking op het personeel dat is toegewezen aan de ombuds-
dienst. Het Rekenhof merkte op dat artikel 45bis van de wet van 21 maart 1991 niet 
werd uitgevoerd. Dit artikel bepaalt dat er een koninklijk besluit nodig is om het 
contingent van die personeelsleden vast te leggen en dat de desbetreffende norm in 
het KB van 9 oktober 1992 betreffende de dienst “ombudsman” in sommige auto-
nome overheidsbedrijven niet alleen verouderd was, maar sinds 2000 de facto voor-
bijgestreefd. 

Het laatste punt betrof een premie, vastgelegd bij KB van 4 mei 1998 tot vaststel-
ling van de regels voor de toepassing van het koninklijk besluit van 3 april 1997 
houdende maatregelen betreffende de overdracht van sommige personeelsleden 
van Belgacom, die nog steeds werd gestort terwijl de evaluatie, die als voorwaarde 
gold voor die premie, niet meer plaatsvond. Deze afwijking werd aan de kaak 
gesteld, maar kon ingevolge een overgangsbepaling niet meer formeel als onregel-
matigheid worden beschouwd, waardoor het niet-verschuldigde bedrag dan ook 
niet meer kon worden teruggevorderd. 

Op 25 februari 2002 gaf de voogdijminister een antwoord op deze opmerkingen. 
Hij verzekerde het Rekenhof dat de aanbevelingen betreffende het personeel dat 
ter beschikking van de gemeenschappen was gesteld, zouden worden toegepast. 
Hij kondigde eveneens aan dat naar een reglementaire oplossing zou worden 
gezocht voor het verband tussen evaluatie en bezoldiging en voor de administra-
tieve situatie van het personeel dat ter beschikking was gesteld van de dienst 
kijk- en luistergeld en de ombudsdienst. 

Het Rekenhof heeft effectief kunnen vaststellen dat nieuwe reglementaire bepa-
lingen werden genomen om tegemoet te komen aan de geformuleerde opmerkin-
gen. Een koninklijk besluit van 4 april 2003 reglementeerde de terbeschikkingstel-
ling van personeel aan de ombudsdienst. De oplossing voor het probleem van de 
evaluatiepremie waarin voorzien door het koninklijk besluit van 4 mei 1998, kwam 
er pas met de goedkeuring van een koninklijk besluit op 13 februari 200510.
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11 De boekhoudkundige en fi nanciële aspecten van de inning van het kijk- en luistergeld in de Franse 
Gemeenschap werden onderzocht in een afzonderlijke audit. De conclusies werden voorgesteld in 
een verslag dat in oktober 2001 aan het parlement van de Franse Gemeenschap werd gericht.

Hoofdstuk 4
Audit in 2005

De organisatie van een nieuwe audit bij het BIPT is ingegeven door het strate-
gisch belang van het BIPT voor de wetgever, die met de wet van 17 januari 2003 
een nieuw organiek statuut invoerde, en door de recente belangstelling van de 
parlementsleden voor de problematiek van de administratieve situatie van het 
personeel dat initieel ter beschikking werd gesteld van de gemeenschappen voor 
de inning van het kijk- en luistergeld11. 

De minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid 
alsook de voorzitter van het BIPT werden bij brieven van 23 februari 2005 op de 
hoogte gebracht van deze audit. 

De voorlopige conclusies van de audit werden op 8 december 2005 meegedeeld 
aan de verantwoordelijken van het BIPT. Hun antwoord werd bij brief van 23 janu-
ari 2006 aan het Rekenhof toegestuurd en stelt de gegrondheid van de geformu-
leerde opmerkingen niet in vraag.

Op 22 maart 2006 stuurde het Rekenhof het ontwerpverslag, aangevuld met de 
opmerkingen van de administratie, aan de Minister van Economie, Energie, Buiten-
landse Handel en Wetenschapsbeleid. In zijn antwoord van 30 maart 2006 weer-
legt de minister de inhoud van het ontwerpverslag niet. 

4.1 Methodologie

De audit had tot doel het goede verloop van het betalingsproces van de wedden 
te onderzoeken in het licht van de correcte toepassing van het statuut en de 
fi nanciële uitvoering conform de administratieve beslissing. Tegelijkertijd werd 
ook nagegaan of werd gebruik gemaakt van de klassieke sociale indicatoren zoals 
het absenteïsme of jobrotatie om het beheer van de human resources door het 
BIPT op te volgen. Daarnaast besteedt de audit bijzondere aandacht aan de reaf-
fectatie van de personeelsleden die voordien ter beschikking waren gesteld van 
andere openbare diensten voor de inning van het kijk- en luistergeld. 

4.2 Vaststellingen

4.2.1 Toepassing van het statuut

Uit de audit blijkt dat de toepassing van het specifi eke statuut van BIPT en van 
de sociale wetgeving volgens de regels verloopt. 

Toch werden een aantal punctuele onnauwkeurigheden vastgesteld bij de interpre-
tatie van bepaalde referentienormen in het kader van de aanwervingen, waardoor 
het BIPT geconfronteerd zou kunnen worden met geschillen over de aanwervings-
voorwaarden (objectiviteit, toegang tot de betrekkingen, bezoldiging, …). Het 
Rekenhof heeft deze situaties voorgelegd aan het BIPT, dat aankondigde de nodige 
initiatieven te zullen nemen om aan de opmerkingen tegemoet te komen.
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12 Dat document bestaat uit een fi che waarop notities werden gemaakt over de carrière die niet met 
bewijsstukken werden gestaafd.

13 Punt 5 van het “samenwerkingsakkoord” van 30 januari, blz. 4.

Deze opmerkingen gelden echter enkel voor de personeelsleden die binnen het 
Instituut zelf werkzaam zijn. Voor de personeelsleden die bij de gemeenschappen 
werden ingezet voor de inning van het kijk- en luistergeld, werd vastgesteld dat de 
individuele dossiers geen enkel document bevatten in verband met de evolutie van 
hun administratieve en geldelijke loopbaan gedurende de periode van hun ter-
beschikkingstelling. Het document12 dat door de administratie werd voorgelegd 
tijdens het tegensprekelijk debat leverde daartoe geen voldoende bewijswaarde. 
Bijgevolg kon het Rekenhof enkel de waarschijnlijkheid van de vastgestelde rech-
ten nagaan en de conformiteit van de fi nanciële vereffening daarmee. 

4.2.2 Betalingsproces van de lonen

Op 4 mei 2004 heeft het Instituut zijn overeenkomst met een bedrijf gespecialiseerd 
in sociaal secretariaat opgezegd, met een opzeg van 6 maand vanaf 1 juni 2004. 

Begin 2005 gebeurden de loonbetalingen door de Centrale Dienst der Vaste Uitga-
ven (CDVU) van de FOD Financiën. Volgens het BIPT bedroeg de kost, voor de 
diensten van het sociaal secretariaat, 70 euro per personeelslid per jaar ten opzichte 
van 50 euro per personeelslid per jaar voor de CDVU. Bovendien biedt de CDVU 
een ruimer dienstengamma zoals een automatische indexatie van de wedden en het 
beheer van de personeelsleden die deeltijds werken. 

De auditconclusies tonen aan dat de specifi citeit van de administratieve en gelde-
lijke loopbaan van de ambtenaren van de Staat een obstakel vormt voor de uit-
besteding van de loonbetalingen aan een instelling buiten het openbaar ambt. 

Onnauwkeurige contractuele verplichtingen

De administratieve diensten van het BIPT konden de laatste overeenkomst die 
met het sociaal secretariaat werd gesloten, niet voorleggen. Het Rekenhof kon 
niet uitmaken welke verrichtingen het sociaal secretariaat moest uitvoeren en 
welke activiteiten ten laste van het Instituut bleven. Wel is het zo dat de taken 
die de personeelsdienst van het Instituut blijkt te hebben uitgevoerd of gaande-
weg opnieuw naar zich toe heeft getrokken, bijna het volledige beheer uitmaken 
van de administratieve en geldelijke loopbanen, met uitzondering van de uitbeta-
lingen zelf. 

Een bepaling van het in 1995 gesloten contract luidde nochtans dat “om het soci-
aal secretariaat de mogelijkheid te bieden de sociale wetgeving op een correcte 
manier toe te passen in de loonverwerking en andere specifi eke taken, het van 
groot belang is dat de klant tijdig alle nodige informatie doorspeelt die van toe-
passing is in zijn specifi eke bedrijfssector (bijv. de reglementering inzake verlof, 
ziekte, afwezigheid). Ook alle wijzigingen en nieuwe reglementeringen van toe-
passing op de sector van de klant, moeten tijdig doorgespeeld worden naar het 
sociaal secretariaat”13. De auditresultaten kunnen niet bevestigen of het BIPT die 
informatieplicht daadwerkelijk is nagekomen.
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Vanaf mei 2002 werden de fouten bij de uitbetaling aangehaald door drie perso-
neelsleden, toegewezen aan de dienst inning van het kijk- en luistergeld in Namen, 
in een brief aan een administrateur van het BIPT. Daarbij werd eveneens verwe-
zen naar beroepschriften bij de rechtbank – die blijkbaar niet zijn ingediend. De 
aangehaalde fouten waren nochtans van die orde dat het BIPT, vanaf dan althans, 
het belang en de kostprijs van de uitbesteding van de loonbetalingen had kunnen 
herbekijken. Uiteindelijk heeft het BIPT het contract pas in mei 2004 stopgezet. 

Overname door de CDVU

Voordat de uitbetalingen door de CDVU werden overgenomen, werden fi ctieve 
vereffeningen uitgevoerd om te testen of de CDVU in staat was de toepassing 
van een specifi ek geldelijk statuut op zich te nemen. 

Resultaten van de controle op de betalingen 

De audit heeft de uit te betalen bedragen – berekend op basis van de administra-
tieve en geldelijke dossiers – vergeleken met de laatste nettobedragen die effec-
tief door het sociaal secretariaat werden vereffend (laatste trimester 2004) en de 
bedragen die nadien door de CDVU werden uitbetaald. Uit de audit blijkt, althans 
wat betreft de dossiers van de personeelsleden belast met de organieke opdrach-
ten van het BIPT, dat de correcte bedragen werden uitbetaald. 

Wat de specifi eke situatie betreft van de personeelsleden die voordien instonden 
voor de inning van het kijk- en luistergeld, wijst het Rekenhof erop dat de voor 
hen vastgestelde rechten niet kunnen worden gevalideerd doordat de meeste 
administratieve stukken inzake de periode van hun terbeschikkingstelling van het 
BIPT afwezig waren. Op basis van de geldende weddenschalen lijken de gestorte 
bedragen aan die personeelscategorie echter aannemelijk. Dat deze bedragen 
niet betwist worden door de personeelsleden zelf, weerlegt in principe de hypo-
these dat het BIPT nog schulden zou hebben tegenover hen, maar vermijdt niet 
dat er een risico bestaat op niet-verschuldigde betalingen. 

De audit is eveneens ingegaan op de problematiek van de betalingen die, in het 
kader van het loonbeheer, zijn uitgevoerd ten voordele van de fi scale of sociale 
administraties. 

Wat dat punt betreft, heeft de audit de problemen bevestigd die hebben geleid 
tot de opzegging, op 4 mei 2004, van de overeenkomst tussen het BIPT en het 
sociaal secretariaat.

Zo valt het BIPT, wat de pensioenen betreft, onder de toepassing van de wet van 
28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen 
van openbaar nut alsmede hun rechthebbenden, en stort het aan twee organieke 
fondsen van de Administratie van Pensioenen. Aan de Pool van de parastatalen 
wordt een werkgeversbijdrage voor de fi nanciering van de rustpensioenen gestort 
en aan het Fonds voor overlevingspensioenen een persoonlijke bijdrage van 7,5 %, 
die wordt ingehouden op de wedden van de vastbenoemde personeelsleden. 

De werkgeversbijdragen aan de Pool van de parastatalen werden op regelmatige 
wijze en zonder vertraging door de dienst Boekhouding van het BIPT betaald.
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14 Op basis van artikel 20 van die wet moet de overheidsdienst, waarvan de personeelsleden beroep 
hebben gedaan op het recht op deeltijds vervroegde uittreding of op het stelsel van de vrijwillige 
vierdagenweek, aan het Fonds voor overlevingspensioenen een som storten voor de fi nanciering 
van de overlevingspensioenen te zijnen laste, die overeenstemt met het verschil tussen de inhou-
dingen die zouden zijn verricht op het loon van die personeelsleden als ze geen gebruik hadden 
gemaakt van die rechten en de inhoudingen die reëel gebeuren op de wedden verschuldigd voor de 
verminderde prestaties. 

15 Overeenkomstig artikel 61bis, § 1, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmo-
nisering in de pensioenregelingen “moet de opbrengst van de persoonlijke bijdrage (…) bij de 
openbare schatkist toekomen uiterlijk de vijfde werkdag die volgt op de dag van de betaling van 
de wedden aan de betrokken personen”.

De storting van de persoonlijke bijdragen aan het Fonds voor overlevingspensioenen 
gebeurde door het sociaal secretariaat. Dit geldt echter niet voor de aanvullende 
stortingen die ingevolge de wet van 10 april 199514 betreffende de herverdeling van 
de arbeid in de openbare sector zijn verschuldigd en door de dienst Boekhouding 
van het BIPT werden uitgevoerd. 

Sinds 2002 ontving het Fonds voor overlevingspensioenen echter enkel nog de 
aanvullende stortingen zoals vastgelegd in de wet van 10 april 1995 en werden 
door het sociaal secretariaat geen stortingen meer gedaan aan het Fonds. Bij brief 
van 9 december 2004 bracht de Administratie van Pensioenen het BIPT op de 
hoogte van die situatie met verzoek tot betaling van 1.846.929,83 euro. Dit bedrag 
had voornamelijk betrekking op de jaren 2002 en 2003, vermits de rekening voor 
het jaar 2004 nog niet was opgemaakt. 

Op 8 februari 2005 heeft het BIPT dat bedrag aan het fonds betaald en sinds 
januari 2005 voert het de maandelijkse stortingen van de bijdragen opnieuw uit 
(waarbij de storting van januari overeenstemt met de voor december 2004 ver-
schuldigde storting). 

Wat de betaling betreft van verwijlintresten op sommen die niet binnen de termij-
nen werden gestort15, kan de minister van Pensioenen, op basis van artikel 61bis, 
§ 3, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen, een vrijstelling van betaling van die intresten toestaan als de 
schuldenaar kan bewijzen dat de bijdragen niet binnen de vooropgestelde termij-
nen konden worden gestort door uitzonderlijke omstandigheden. 

Bij de controle ter plaatse kon niet worden vastgesteld dat het BIPT een verzoek 
had ingediend om van die bepaling gebruik te maken. In haar antwoord stelde de 
directie van het BIPT dat met de Administratie van Pensioenen was afgesproken 
dat deze laatste zelf de minister van Financiën zou verzoeken om het BIPT vrij te 
stellen van betaling van de verwijlinteresten, maar dat de minister niet op dat 
verzoek was ingegaan. Het BIPT liet eveneens verstaan aan het Rekenhof dat 
het, desnoods via de rechtbank, zou proberen de verwijlinteresten die het had 
betaald, terug te vorderen van het sociaal secretariaat.

Wat de bedrijfsvoorheffi ng betreft, heeft de audit punctuele moeilijkheden aan het 
licht gebracht die blijkbaar eveneens aan het sociaal secretariaat zijn toe te schrij-
ven. Zo was het BIPT op 1 juni 2004, aan de FOD Financiën, een bedrag van 
221.000 euro verschuldigd aan achterstallige bedrijfsvoorheffi ng voor het jaar 2003.

Er werden eveneens problemen vastgesteld bij de opstelling van de fi scale fi ches 
281.10 door het sociaal secretariaat, waardoor de betrokken personeelsleden en 
het BIPT onregelmatigheden moesten rechtzetten en zich moesten verantwoor-
den bij de fi scale administratie. Een deel van het loon van de personeelsleden 
was aangegeven als vervangingsinkomen terwijl het om weddecomplementen 
ging voor onregelmatige prestaties of verplaatsingsonkosten. 
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16 Koninklijk besluit van 20 september 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2001 
betreffende de overplaatsing van sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor Post-
diensten en Telecommunicatie naar het Ministerie van Landsverdediging; koninklijk besluit van 
2 september 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van de niveaus B, C en D 
en tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden bij het Ministerie van Lands-
verdediging.

Conclusie

Dat nu beroep gedaan wordt op de CDVU van de FOD Financiën in plaats van op 
een sociaal secretariaat mag het BIPT er niet van weerhouden de schulden of 
achterstallige betalingen ten opzichte van de fi scale of sociale administraties ver-
der te evalueren, zodat de nodige bedragen voor eventuele regularisaties op zijn 
begroting kunnen worden ingeschreven. 

Bovendien is het van belang dat de CDVU in de toekomst op de hoogte zou wor-
den gebracht van alle wijzigingen in het statuut van het BIPT-personeel, zodat het 
betalingsproces van de lonen is verzekerd. Voorts moet het BIPT, rekening hou-
dend met de specifi citeit van zijn statuut, regelmatig controle voeren op de ver-
richtingen die voor zijn rekening door de CDVU worden uitgevoerd. 

4.2.3 Terbeschikkingstelling van het personeel

De audit heeft de situatie onderzocht van de personeelsleden die, momenteel of in 
een recent verleden, zijn tewerkgesteld bij de radiomaritieme dienst, bij de dienst 
voor het kijk- en luistergeld of bij de ombudsdienst voor telecommunicatie. 

Personeel van de radiomaritieme dienst 

De koninklijke besluiten van 20 september 2003 en 2 september 200416 hebben 
de laatste hand gelegd aan de integratie van deze categorie personeelsleden 
(aanvankelijk 70 personen belast met het beluisteren van de noodfrequenties op 
zee en op de binnenwateren) binnen het Ministerie van Landsverdediging. Na een 
periode van terbeschikkingstelling die in 1997 begon, waren zij immers naar het 
ministerie overgedragen op grond van artikel 27 van de wet van 2 januari 2001 
houdende sociale, budgettaire en diverse maatregelen.

Overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in 2003 en 2004 werd de situatie van 
deze ambtenaren, waarvan de loonlasten niet langer door de BIPT-begroting worden 
gedragen en de loopbanen niet meer door de administratieve diensten van het BIPT 
worden beheerd, geharmoniseerd met die van het personeel van het ministerie.

Personeel van de ombudsdienst

Het personeel van de ombudsdienst voor telecommunicatie, die op 1 januari 1998 
aan het BIPT is toegevoegd, bestaat uit personeelsleden overgedragen van Bel-
gacom waarvan de individuele situatie door beschermende clausules is geregeld, 
en uit personeelsleden aangeworven door het BIPT. Een koninklijk besluit van 
4 april 2003 heeft het personeelsbestand van die dienst uitgebreid tot 20 man. 

De werkingskosten van deze dienst worden gedragen door de telecomsector die 
een ombudsbijdrage betaalt waarin voorzien door de wet van 21 maart 1991 
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Boven-
dien heeft het BIPT in 2005 een principeakkoord bereikt over de uitbreiding van 
zijn kader, om het stijgend aantal personeelsleden dat ter beschikking van de 
ombudsdienst is gesteld, te compenseren. In deze omstandigheden is de huidige 
situatie van het overgedragen personeel geen echte last meer voor het BIPT.
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17 Koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de terbeschikkingstelling door het Belgisch Instituut 
voor Postdiensten en Telecommunicatie van menselijke middelen aan de ombudsdienst voor tele-
communicatie.

18 Cf. FOD P&O, Kadaster van het contractueel personeel in het federaal administratief openbaar 
ambt, toestand op 1 december 2004. Volgens dat document bedraagt het aantal contractuelen 
binnen het federaal openbaar ambt 26 %.

19 Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen betreffende de overdracht van sommige 
personeelsleden van Belgacom aan de federale overheid in toepassing van art. 3, § 1, 6° van de wet 
van 26 juli 1996 betreffende het realiseren van de budgettaire voorwaarden van de deelname van 
België aan de Europese Economische en Monetaire Unie.

20 Cf. artikel 5 van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de aanvullende perso-
neelsformatie waarop de personeelsleden van Belgacom overgedragen aan het Belgisch Instituut 
voor Postdiensten en Telecommunicatie worden aangewezen.

21 Volgens het verslag aan de Koning dat het koninklijk besluit van 3 april 1997 inleidt “zal er toege-
zien worden op de duidelijke identifi catie van de kosten en de geldstroom, dit op basis van het 
neutraliteitsprincipe voor het BIPT, dat de teweeggebrachte meerkosten zal terugbetaald krijgen” 
(commentaar bij artikel 1).

Toch blijven nog twee kwesties onopgelost.

Ten eerste is de norm vervat in het koninklijk besluit van 4 april 200317, althans 
voor een gedeelte, vaag geformuleerd. Hoewel het besluit enerzijds het aantal 
personeelsleden moest vastleggen dat door het BIPT ter beschikking van de 
ombudsdienst mag worden gesteld en anderzijds dat personeel over de verschil-
lende niveaus moest verdelen, wordt de terminologie gebruikt van het statuut van 
de rijksambtenaren en niet van het BIPT-personeel. Concreet doet het BIPT bij-
voorbeeld geen aanwervingen in niveau B of in een gelijkgeschakeld niveau.

Ten tweede, terwijl in het algemeen de statutaire tewerkstelling de voorkeur 
heeft, ligt het aantal contractuelen van de ombudsdienst, met name 65 %, propor-
tioneel hoger dan het aantal dat bij het federaal openbaar ambt18 of bij het Insti-
tuut wordt vastgesteld. De suggestie die de Inspectie van Financiën op 27 augus-
tus 2003 heeft gedaan om bij deze dienst statutaire personeelsleden te affecteren 
die voorheen ter beschikking waren gesteld van andere bevoegdheidsniveaus, 
lijkt niet te zijn gevolgd. 

Personeel van de diensten radio- en televisietaksen

Oorsprong

Deze personeelsleden vertegenwoordigen het grootste deel van het, in 1997, 
overgedragen personeel van Belgacom naar het BIPT19. Het is opgenomen in een 
aanvullende personeelsformatie die op 1 april 1997 bestond uit 298 betrekkingen 
en op 1 maart 1999 uit 219 betrekkingen. Hoewel die aanvullende personeelsfor-
matie formeel niet meer werd verlengd sinds ze op 1 januari 2001 ophield van 
kracht te zijn20, was er op 30 juin 2005 nog sprake van 174 ambtenaren.

Zoals gepland, werden die ambtenaren vanaf 1997 en 1998 ter beschikking 
gesteld van de structuren die door de Vlaamse, Duitstalige en Franse Gemeen-
schap waren opgezet of beheerd voor de inning van het kijk- en luistergeld. De 
budgettaire neutraliteit van deze terbeschikkingstelling van BIPT-ambtenaren bij 
andere werkgevers was ingeschreven in een verslag aan de Koning21 en gecon-
cretiseerd door artikel 10 van de programmawet van 12 december 1997 dat een 
terbeschikkingstelling van de gemeenschappen “tegen vergoeding” mogelijk 
maakte. In de praktijk bleek de fi nanciële compensatie echter niet even groot als 
de loonkosten die het BIPT droeg.
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22 Decreet van het Vlaams Parlement van 29 maart 2002 houdende invoering van het nultarief inzake 
het kijk- en luistergeld en ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 21 februari 2002 
tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld.

In een eerste fase, de periode waarin effectief personeel ter beschikking werd 
gesteld van de gemeenschappen en de gewesten, kon aan dit principe van de 
budgettaire neutraliteit voorbijgegaan worden op basis van een samenwerkings-
akkoord goedgekeurd door de ministerraad van 8 mei 1998. Dat akkoord werd 
echter niet bekrachtigd door een wet zoals artikel 92bis van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 dat vereist. Volgens dat akkoord bleef het BIPT verantwoor-
delijk voor de uitbetaling van de wedden van de personeelsleden en zouden de 
gemeenschappen ter compensatie een forfaitaire vergoeding betalen, berekend 
op basis van de personeelsstatuten van de gemeenschappen.

Tijdens de in 2001 uitgevoerde audit werd het verschil dat ten laste kwam van de 
BIPT-begroting geraamd op 61,4 miljoen Belgische frank voor het jaar 2000. In 
die tijd waren de ter beschikking gestelde personeelsleden fysisch aanwezig in de 
lokalen van de intercommunale Cipal (Aalst), de Service de perception de la 
redevance en Communauté française (Namen), de bicommunautaire instelling 
Service redevance radiotélévision dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale 
– Dienst Kijk-en luistergeld in het tweetalig Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en 
van de diensten van de regering van de Duitstalige Gemeenschap (Eupen). 
Bovendien was een deel van de ambtenaren die eveneens in de aanvullende per-
soneelsformatie van het BIPT waren opgenomen, reeds gereaffecteerd binnen de 
FOD van Financiën omdat hun aantal de personeelsbehoeften van de intercom-
munale Cipal overschreed.

Situatie in 2005

In 2005 is er evolutie gekomen in deze situatie door de wijzigingen die de bijzon-
dere wet van 13 juli 2001 tot herfi nanciering van de gemeenschappen en uitbrei-
ding van de fi scale bevoegdheden van de gewesten heeft aangebracht aan de 
fi nanciering van de gemeenschappen en de gewesten. 

Sinds 1 januari 2002 is het kijk- en luistergeld een gewestbelasting (nieuwe artike-
len 3, 9°, en 4, § 1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989) en ontvangen de 
gemeenschappen ter compensatie een dotatie (nieuw artikel 47bis van dezelfde 
wet). Het nieuwe artikel 5, § 3bis, van de bijzondere wet bepaalt echter dat de 
gemeenschappen tot 31 december 2004, tenzij anders beslist door de gewesten, die 
belasting konden blijven innen voor rekening van en in overleg met de gewesten. 

Vanaf 1 januari 2002 behoort overigens het wijzigen van de aanslagvoet, de hef-
fi ngsgrondslag en de vrijstellingen bedoeld in het nieuwe artikel 3 van de bijzondere 
wet tot de bevoegdheid van de gewesten. Het Vlaams Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest hebben het bedrag van het kijk- en luistergeld op 0 euro 
gebracht22.

Bij een decreet van 27 maart 2003 besliste het Waals Gewest de dienst van het 
kijk- en luistergeld te verzekeren vanaf 1 januari 2003, zonder echter het BIPT-
personeel over te nemen dat belast was met de inning ervan in de Franse Gemeen-
schap.

Vanaf 2001 kwam het BIPT-personeel belast met de inning van het kijk- en luister-
geld dan ook geleidelijk zonder affectatie te staan en werd het ter beschikking 
gesteld van Selor. Het viel dus opnieuw volledig ten laste van de BIPT-begroting. 
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23 Het gaat om het koninklijk besluit van 28 februari 2003 houdende de terbeschikkingstelling aan de 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van personeelsleden van het Belgisch Instituut voor 
post en telecommunicatie, het koninklijk besluit van 23 januari 2004 houdende de terbeschikking-
stelling aan diverse overheidsdiensten van personeelsleden van het Belgisch Instituut voor post en 
telecommunicatie, de koninklijke besluiten van 22 maart 2004 en 1 april 2004 houdende de terbe-
schikkingstelling aan diverse overheidsdiensten van personeelsleden van het Belgisch Instituut 
voor post en telecommunicatie.

De herklassering van dat personeel door Selor, dat sinds het koninklijk besluit 
van 18 oktober 2001 betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige 
overheidsdiensten instaat voor het beheer van de mobiliteit, verliep moeizaam. 
De nieuwe bepalingen van dat koninklijk besluit stellen immers niet langer dat 
ambtshalve mobiliteit voorrang moet krijgen op vrijwillige mobiliteit en op aanwer-
ving, in tegenstelling tot het vroegere koninklijk besluit van 16 juli 1998 betref-
fende de mobiliteit van het personeel van sommige overheidsdiensten. Door de 
keuzevrijheid van de federale overheidsdiensten werd dan ook in zeer beperkte 
mate ingegaan op de voorstellen om die ambtenaren tewerk te stellen in het 
kader van de ambtshalve mobiliteit. 

Uiteindelijk zijn die ambtenaren geherklasseerd op basis van een terbeschikking-
stelling of een inzetting.

De terbeschikkingstelling steunt op artikel 6, § 1, van het koninklijk besluit van 
3 april 1997 houdende maatregelen betreffende de overdracht van sommige per-
soneelsleden van Belgacom aan de federale overheid in toepassing van art. 3, § 1, 
6°, van de wet van 26 juli 1996 betreffende het realiseren van de budgettaire 
voorwaarden van de deelname van België aan de Europese Economische en 
Monetaire Unie. Dat artikel bepaalt dat die “personeelsleden kunnen ter beschik-
king worden gesteld van de diensten, organen of instellingen die ressorteren 
onder de Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de gemeenten, 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de intercommunales of de open-
bare instellingen die onder deze verschillende overheden ressorteren”.

Op basis van dat artikel werden in 2003 en 2004 enkele koninklijke besluiten 
genomen23 waardoor personeel ter beschikking is gesteld van diverse federale 
openbare diensten en instellingen van openbaar nut. Het BIPT bleef het loon van 
de ambtenaren die aldus ter beschikking werden gesteld, uitbetalen zonder dat 
het deze wedde-uitgaven terugbetaald kreeg, bij gebrek aan een wettelijke basis 
voor die terugbetaling.

Het aantal in dat kader terbeschikkinggestelde personeelsleden is geraamd op 102; 
zonder de vijf personen mee te rekenen die ter beschikking van het BIPT zelf waren 
gesteld.

De inzetting van personeelsleden steunt op artikel 18, § 1, van het koninklijk 
besluit van 18 oktober 2001 betreffende de mobiliteit van het personeel van som-
mige overheidsdiensten. Dit artikel stelt dat Selor kan beslissen de ter beschik-
king gestelde personeelsleden in te zetten in een federale overheidsdienst zoals 
vermeld in artikel 1 van het besluit. 

De inzetting gebeurt voor een periode van maximum vijf jaar die onder bepaalde 
voorwaarden (gemotiveerde beslissing van de minister bevoegd voor ambtena-
renzaken en gunstig advies van de inzettende dienst) telkens met vijf jaar kan 
worden verlengd. Tijdens de duur van de inzetting blijft het personeelslid verbon-
den aan zijn oorspronkelijke dienst (in dit geval het BIPT), die verder zijn wedde 
plus eventuele toelagen en vergoedingen blijft betalen, maar die van de dienst 
waar de inzetting gebeurt een terugbetaling van de aldus betaalde sommen eist 
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24 Overeenkomstig artikel 32, § 1, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van 
de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector “staat het Instituut het overschot 
van de inkomsten aan de Staat af indien die inkomsten groter zijn dan de werkingskosten van het 
Instituut”.

als tegenprestatie, via een driemaandelijkse opgave. Tot de terugbetaalde bedra-
gen behoren onder andere de werkgeversbijdragen van sociale zekerheid, de kin-
derbijslag, het vakantiegeld en de eindejaarstoelage.

Momenteel zijn 58 personeelsleden op die manier ingezet. De overgrote meerder-
heid daarvan werd ter beschikking gesteld van de dienst Mobiliteit van het Minis-
terie van Ambtenarenzaken en ingezet in verschillende federale overheidsdien-
sten vanaf 1 januari 1999, m.a.w. onder toepassing van het vorig (bovenvermeld) 
koninklijk besluit van 16 juli 1998 (voorrang van ambtshalve mobiliteit op vrijwil-
lige mobiliteit en aanwerving).

Die dubbele vorm van herklassering kan tot uiteenlopende situaties leiden. Zo zijn 
binnen de Rijksdienst voor Pensioenen twee personen tewerkgesteld, waarvan de 
ene sinds 1 mei 2003 is ingezet en de andere op 1 april 2004 ter beschikking is 
gesteld door het koninklijk besluit van 1 april 2004 houdende de terbeschikking-
stelling aan diverse overheidsdiensten van personeelsleden van het Belgisch 
Instituut voor post en telecommunicatie. In het eerste geval betaalt de Rijksdienst 
de loonlasten terug aan het BIPT, in het tweede geval niet.

Ten slotte zijn enkele personeelsleden ter beschikking van de gemeenschappen 
gebleven. Overeenkomstig het reeds vermelde samenwerkingsakkoord, goedge-
keurd in de ministerraad van 8 mei 1998, betaalt het BIPT die personeelsleden en 
wordt het door de gemeenschappen terugbetaald. Dit gebeurt op een forfaitaire 
basis die, volgens artikel 3 van het samenwerkingsakkoord, wordt berekend op 
basis van de geldende statuten in de gemeenschappen, en waarbij het verschil 
tussen die vergoeding en de reële kostprijs ten laste valt van de Staat.

Op grond van de documenten die de dienst Boekhouding van het BIPT heeft 
voorgelegd, heeft het Rekenhof de kostprijs bepaald van het personeel dat in het 
verleden instond voor de inning van het kijk- en luistergeld. Deze kostprijs is 
enerzijds vastgesteld op basis van de uitgaven verricht door het BIPT (lonen, 
toelagen en diverse kosten, pensioenuitgaven…) en anderzijds op basis van de 
volledige of gedeeltelijke terugbetalingen van die loonkosten door de openbare 
werkgevers die de betrokken personeelsleden inzetten.

Het verschil tussen de twee bedragen valt ten laste van het BIPT en komt in min-
dering van het positief saldo dat op het niveau van de begroting ontstaat en dat 
aan de Schatkist wordt gestort24 (sinds zijn oprichting realiseert het BIPT elk jaar 
een positief saldo).
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De in 2003 vastgestelde stijging van de personeelsuitgaven is een gevolg van de 
terugkeer van al die personeelsleden ten laste van het BIPT na de regionalisering 
van de inning van het kijk- en luistergeld. De uitgaven nemen vervolgens af aan-
gezien een deel van hen is ingezet in het raam van het koninklijk besluit van 
18 oktober 2001 betreffende de mobiliteit of de pensioenleeftijd heeft bereikt.

Conclusie

Het Rekenhof stelt vast dat het BIPT de loonkosten draagt voor personeel dat 
het niet meer tewerkstelt. Dat is in strijd met het principe van de begrotingsspe-
cialiteit. De situatie in 2005 betekent een verergering ten opzichte van 2001 toen 
het BIPT, ingevolge een overeenkomst gesloten tussen de openbare werkgevers, 
enkel het loonverschil voortvloeiend uit de toepassing van andere geldelijke sta-
tuten voor zijn rekening nam. 

Het nieuw statuut van ruime autonomie, toegekend door de wet van 17 janu-
ari 2003, verplicht het BIPT weliswaar zijn eventueel fi nancieel overschot terug te 
storten aan de rijksmiddelenbegroting, maar maakt het niet mogelijk uitgaven ten 
laste te nemen waarvan het niet aan de oorsprong ligt en die voor rekening van 
de Staat zijn.

Bovendien betekent het gratis ter beschikking stellen bij federale overheidsdien-
sten van een honderdtal personeelsleden die voorheen instonden voor de inning 
van het kijk- en luistergeld een hinderpaal voor de kostentransparantie binnen de 
FOD’s en de betrokken instellingen en vermindert het de betrouwbaarheid van 
hun personeelsplanning. 

Voorts ontneemt de leeftijdspiramide van deze personeelscategorie, ondanks de 
grote concentratie in de hogere leeftijdsklassen, alle hoop op een oplossing op 
korte termijn via de pensionering van de betrokkenen. 

Een integratiebeleid van de betrokken ambtenaren is aangewezen en kan het 
voorbeeld volgen van de integratie, binnen het Ministerie van Landsverdediging, 
van het personeel dat vroeger voor Belgacom werkte in de radiomaritieme 
dienst. 

In haar antwoord erkent de directie van het BIPT de relevantie van de opmerkin-
gen van het Rekenhof.
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25 Koninklijk besluit van 3 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 hou-
dende bezoldigingsregeling van het personeel van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Tele-
communicatie en van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 tot vaststelling voor elke graad van 
het personeel van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, van de wedde-
schalen, de weddecomplementen en hun toekenningsvoorwaarden.

4.2.4 Humanresourcesbeheer

De ruime autonomie die het BIPT sinds 2003 geniet, heeft geen invloed gehad op 
het vlak van het humanresourcesbeheer. Wel werd, in de loop van de audit, gewerkt 
aan een nieuw administratief en geldelijk statuut, waarover onderhandelingen 
werden gevoerd met de sociale partners. Tot nu toe hebben die onderhandelingen 
geleid tot de publicatie, in juli 2005, van een herwaardering van de barema’s, 
zonder te raken aan de in 1993 vastgestelde weddestructuur25. 

Aanwervingsbeleid 

Op het gebied van het aanwervingsbeleid wordt het BIPT geconfronteerd met 
twee problemen eigen aan zijn aard: de originaliteit van zijn statuut en opdrach-
ten en het beperkt personeelsbestand. Samenwerken met een orgaan als Selor 
dat gespecialiseerd is in de aanwerving op grote schaal van personeel met alge-
mene vaardigheden, kan dan ook moeilijk zijn voor de aanwerving van een klein 
aantal mensen voor gespecialiseerde functies. Het onderzoek van de dossiers 
heeft die moeilijkheid bevestigd. Voorts maakt het atypische karakter van het 
personeelsstatuut van het BIPT het haast onmogelijk om het stelsel van de 
interne mobiliteit dat voor de federale overheidsadministraties werd opgezet, toe 
te passen. De omvang van het BIPT staat dan weer de organisatie in eigen 
beheer van vergelijkende wervingsexamens voor het aanleggen van wervings-
reserves in de weg.
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26 Het detail van de wijze van berekening van de productiviteitspremie staat in artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 18 maart 1993 betreffende de toekenning van een productiviteitspremie aan 
de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie.

27 Koninklijk besluit van 19 maart 1993 betreffende de toekenning van een halfjaarlijkse beheerstoe-
lage aan bepaalde ambtenaren van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie.

Die moeilijkheden hebben het BIPT tot op heden niet belet zijn personeelsforma-
tie voor bijna 100 % in te vullen, vooral wat betreft de functies van niveau 1 die de 
motor vormen voor de goede werking van de instelling. Het aantal contractuele 
aanwervingen blijft heel beperkt en gebeuren voornamelijk in het kader van ver-
vangingen.

In de toekomst mogen deze risico’s op het vlak van de aanwerving echter niet 
verkeerd worden ingeschat, en wel om verscheidene redenen. Een groot deel 
van het BIPT-personeel is in dienst getreden via primonominaties of overplaat-
singen op het ogenblik van de oprichting, dus via uitzonderlijke procedures en 
niet via de klassieke oproep op de arbeidsmarkt. Bovendien blijkt uit de leeftijds-
piramide van het personeel dat meer dan een derde van het BIPT-personeel, 
namelijk 105 mensen, op 31 mei 2005, 50 jaar of ouder zijn. Het BIPT zal bijge-
volg op middellange termijn te maken krijgen met een reeks snel opeenvolgende 
pensioneringen.

Het Rekenhof beveelt aan om bij de herziening van het humanresourcesbeheer 
die nu aan de gang is binnen het BIPT te anticiperen op de gevolgen van de uit-
stroom, en dit zowel wat het personeelsbestand betreft als wat het behoud van 
de technische kennis betreft. 

Indicatoren van het humanresourcesbeheer

De humanresourcesdienst van het BIPT werkt nog niet systematisch met sociale 
indicatoren voor de opstelling van een boordtabel voor het sociaal beheer, wat 
niet betekent dat er geen oog zou zijn voor de specifi eke problemen van het 
humanresourcesbeheer. 

Evaluatie

De evaluatie van de individuele werkprestaties neemt een sleutelplaats in het 
loonbeleid van de instelling dat is vastgelegd in haar in 1993 goedgekeurd gelde-
lijk statuut. Ingevolge dat reglement is een gunstige beoordeling niet alleen ver-
eist om te kunnen overschakelen naar een hoger barema, maar ook om aanvul-
lende weddevoordelen te verkrijgen zoals de halfjaarlijkse productiviteitspremie 
van 2,2 % van de jaarwedde26 of de zogenaamde beheerstoelage aan de perso-
neelsleden van niveau 127. 
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28 Koninklijk besluit van 13 februari 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1998 tot 
vaststelling van de regels voor de toepassing van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende 
maatregelen betreffende de overdracht van sommige personeelsleden van Belgacom aan de fede-
rale overheid met toepassing van artikel 3, § 1, 6° van de wet van 26 juli 1996 betreffende het 
realiseren van de budgettaire voorwaarden van de deelname van België aan de Europese Econo-
mische en Monetaire Unie.

Hoewel het in 1993 ingevoerde systeem om de wedden te koppelen aan de beoor-
deling, een innovatie betekende, is uit de audit gebleken dat één en ander aan te 
merken valt op de werking ervan:

• Zoals het Rekenhof reeds opmerkte in zijn verslag van 2001, heeft de toe-
passing van het bijzonder evaluatiestelsel op een deel van het personeel 
dat van bij Belgacom was overgestapt in het raam van de strategische 
consolidatie, niet gewerkt. De betrokken personeelsleden ontvingen zelfs 
gedurende een tijd de betrokken premies zonder dat er sprake was geweest 
van een beoordeling. Een recent maar laattijdig koninklijk besluit28 reikt 
hiervoor een oplossing aan.

• De geldelijke voordelen die samenhangen met een positieve evaluatie van 
de professionele prestaties worden praktisch automatisch toegekend aan 
het personeel. In 2004 hebben slechts 5 personeelsleden een beoordeling 
gekregen die lager is dan “zeer goed”. Ook het niet betalen van de half-
jaarlijkse beheerstoelage aan personeelsleden van niveau 1 is uitzonderlijk. 
De complementen die worden betaald na afronding van de evaluatieproce-
dures kunnen dan ook moeilijk echt als een variabel deel van de wedde 
worden beschouwd. 

• De betaling van weddecomplementen na afl oop van een beoordeling van 
de professionele vaardigheden van de personeelsleden verschilt van de 
recent ingevoerde mechanismen bij de federale overheidsdiensten doordat 
die evaluatie niet steunt op objectieve indicatoren zoals het slagen voor 
kwalifi catieproeven of erkende vormingscyclussen. 

Rekening houdend met de belangrijke plaats die dergelijke geldelijke voordelen 
innemen binnen de loonmassa – 0,8 miljoen euro voor de productiviteitspremies 
en de beheerstoelagen alleen al –, beveelt het Rekenhof het BIPT aan om zijn 
evaluatieprocedures te herzien.

In haar antwoord kondigde de directie van het BIPT aan dat in de lopende her-
vorming van het administratief en geldelijk statuut een herziening van het evalu-
atiesysteem is opgenomen.

Afwezigheden wegens ziekte 

De algemene directie van het BIPT sprak in 2002 haar bezorgdheid uit over het 
absenteïsme wegens ziekte, in omvang weliswaar van beperkt belang doch in 
stijgende lijn tussen 1997 en 2001.

Uit een analyse van de recente statistieken die op de personeelsdienst beschik-
baar waren maar nog niet waren behandeld, blijkt dat de afwezigheden wegens 
ziekte binnen het BIPT op 4,36 % kunnen worden geraamd in 2005. Een daling dus 
ten opzichte van 6,39 % in 2001. 

Deze daling is wellicht het gevolg van de specifi eke aandacht die in 2002 aan dit 
aspect van het humanresourcesbeheer van het BIPT werd gewijd. Toch is een 
grotere continuïteit in de behandeling van de gegevens met betrekking tot de 
afwezigheden aanbevolen.
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Jobrotatie

Momenteel is er binnen het BIPT zo goed als geen sprake van jobrotatie. De rede-
nen hiervoor zijn de jobzekerheid die voortvloeit uit een statutaire aanwerving, het 
relatief beperkt aantal arbeidsovereenkomsten en een attractief loonbeleid. Ook 
de manier waarop de leeftijdspiramide evolueert en de dienstanciënniteit van de 
personeelsleden houden daarmee verband.

Gezien de situatie van de leeftijdspiramide zou het BIPT op middellange termijn 
werk moeten maken van de vervangingen voor de pensioenuittredingen en de 
organisatie van de aanwervingen.

Leeftijdspiramide BIPT (op 31 mei 2005)
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Hoofdstuk 5
Conclusies en aanbevelingen

Het humanresourcesbeheer van het BIPT ondervindt nog steeds de invloed van 
de “strategische consolidatie” van Belgacom in 1996. Tot op heden draagt het 
BIPT de loonkosten van bepaalde ex-Belgacom-personeelsleden, die in een eer-
ste fase ter beschikking werden gesteld van de gemeenschappen en gewesten in 
het kader van de inning van het kijk- en luistergeld en vervolgens binnen de fede-
rale overheidsdiensten werden tewerkgesteld. De terugbetaling die het BIPT hier-
voor krijgt, weegt niet op tegen de uitgaven die het daarvoor doet. Op dit vlak 
blijkt de situatie in 2005 te zijn verergerd ten opzichte van de situatie die het 
Rekenhof in 2001 vaststelde.

De toepassing van de reglementaire bepalingen op het vlak van de uitbetaling 
van de lonen vergt geen opmerkingen. Toch wenst het Rekenhof erop te wijzen 
dat het betalingsbeheer, althans tot eind 2004, niet zeer strikt verlopen is. Zo zijn 
de bijdragen die het BIPT verschuldigd was aan de Administratie van de Pensioe-
nen en die via een sociaal secretariaat moesten worden betaald, niet binnen de 
vooropgestelde termijnen betaald. De beslissing die daarop volgde om de uitbe-
taling van de lonen van het BIPT-personeel toe te vertrouwen aan de FOD Finan-
ciën, had moeten samengaan met de nodige begeleidende maatregelen. Zo moet 
het BIPT, rekening houdend met de specifi eke aard van zijn statuut, regelmatig 
controle voeren op de verrichtingen die de FOD Financiën voor zijn rekening uit-
voert en de FOD op de hoogte brengen van elke wijziging aan het BIPT-perso-
neelsstatuut.

Het Rekenhof beveelt het BIPT aan om in de toekomst bijzondere aandacht te 
schenken aan de aanwervingsproblematiek. Rekening houdend met het specifi eke 
karakter van zijn organieke opdrachten en de gevraagde kwalifi caties, zou de evo-
lutie van de leeftijdspiramide en de ermee gepaard gaande uitstroom op middel-
lange termijn voor moeilijkheden kunnen zorgen.

Voorts zou het BIPT rekening moeten houden met de evoluties binnen het alge-
meen statuut van het federaal openbaar ambt die ernaar streven een gedeelte 
van de wedde te koppelen aan een gecertifi ceerde evaluatie van de prestaties.
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Bijlage
Brief van de minister
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