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Management- en staffuncties binnen de FOD’s – Rekenhof, maart 2011 

Samenvatting

Het Rekenhof heeft een audit uitgevoerd naar de management- en staffuncties bij 
de federale overheidsdiensten (FOD’s). Het onderzocht daarbij de wijze waarop 
de hoogste federale ambtenaren bij mandaat worden aangesteld. Zowel de wer-
ving, de bezoldiging als de evaluatie van de managers en stafdirecteurs kwamen 
aan bod.

Selectie en werving

Doordat talrijke organisatorische hervormingen nog aan de gang zijn, zijn som-
mige mandaatfuncties nog steeds niet gedefinieerd. De overheidsdiensten bepa-
len enkel het maximaal aantal mandaatfuncties, hoewel deze functies in een 
organogram moeten worden vastgelegd, wat veronderstelt dat deze concreet 
worden gedefinieerd en geplaatst binnen de organisatiestructuur. 

De selectie- en wervingsprocedures nemen doorgaans veel tijd in beslag. De vele 
vertragingen (in alle stadia van de procedures) zijn meestal te wijten aan organi-
satorische problemen. Deze toestand is echter verbeterd sinds het einde van het 
onderzoek. Sommige procedures eindigen zonder aanstelling omdat men er niet 
in slaagt voldoende geschikte kandidaten aan te trekken. Selor, dat een sleutelrol 
vervult binnen deze procedures meent dat het proactief zoeken van geschikte 
kandidaten in specifieke sectoren en het organiseren van voorselecties een oplos-
sing zou kunnen bieden, maar dit vraagt een wijziging van de reglementering.

Meerdere topfuncties worden door ad interim-aanstellingen ingevuld. Hoewel dit 
gebeurt om de continuïteit van de dienst te verzekeren, bestaat hiervoor geen 
reglementaire basis, met juridische impasses tot gevolg. Een aantal voorstellen 
om het probleem op te lossen, werd besproken maar strandden nog voordat ze 
aan de ministerraad konden worden voorgelegd.

Selor voert de selecties in het algemeen op een correcte manier uit. Het Reken-
hof stelde wel vast dat kandidaten een vrijstelling krijgen voor de geïnformati-
seerde testen wanneer ze in het recente verleden reeds een dergelijke test had-
den afgelegd. Hiervoor bestaat echter geen reglementaire basis. Voorts merkte 
het Rekenhof ook op dat Selor voor de attestering van de vereiste ervaring 
genoegen neemt met een verklaring op eer en het aan de departementen overlaat 
hiervoor bewijskrachtige documenten op te vragen.  

Kandidaten die aan meerdere selectieprocedures deelnamen voor vergelijkbare of 
soms dezelfde functies, behaalden dikwijls sterk uiteenlopende resultaten. De 
verklaring hiervoor ligt volgens Selor in het feit dat de selecties verschillen en de 
complexiteit van de functies varieert, maar ook doordat de kandidaten evolueren.

In meerdere dossiers stelden zich problemen met de materiële en/of formele 
motiveringsplicht. Soms beperkte het probleem zich tot een slordige of onvolle-
dige samenstelling van de wervingsdossiers, maar in meerdere aanstellings-
besluiten bleek de motivering onvoldoende omdat ze beperkt bleef tot de ver-
melding van de kwaliteiten van de laureaat, zonder enige vergelijking te maken 
met de andere kandidaten. Ook deelden de administraties de eindbeslissing 
meestal niet mee aan de niet weerhouden kandidaten.
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Bezoldiging

Het Rekenhof stelt vast dat er geen functieweging gebeurde voor de voorzitters 
van de directiecomités, hoewel dit reglementair de basis vormt voor de vaststel-
ling van hun bezoldiging. Ondanks de sterke verschillen in omvang en aard van de 
bevoegdheden tussen de onderscheiden overheidsdiensten, werden alle voorzit-
ters ingeschaald in dezelfde weddeband. Er kunnen ook helemaal geen verant-
woordingsstukken worden voorgelegd voor de resultaten van de functiewegingen 
die werden gedaan vóór 2006, hoewel dit essentieel is om de toegekende bezol-
diging te kunnen vaststellen. De functiewegingen binnen niveau A en deze van de 
mandaathouders moeten op elkaar worden afgestemd aangezien de wedde van 
sommige adviseurs-generaal deze van de managers overstijgt. 

Evaluatie

Sommige aspecten van de evaluatie van de mandaathouders krijgen te weinig 
aandacht. De evaluatie vormt nochtans een essentieel onderdeel van het man-
daatsysteem: enkel wanneer de mandaathouders een zeer goede evaluatie krijgen, 
kan hun mandaat worden verlengd. Zo stelde het Rekenhof vast dat meerdere 
tussentijdse evaluaties niet werden uitgevoerd, dat vele evaluaties gebeurden zon-
der de verplichte tussenkomst van een extern bureau of tweede evaluator en dat 
bij meerdere evaluatiegesprekken de vereiste wettelijk tweetalige ambtenaar niet 
aanwezig was. De toegekende evaluaties werden niet altijd afdoende verantwoord: 
ofwel kwamen belangrijke doelstellingen niet aan bod, ofwel werden de doelstel-
lingen in de evaluatie alleen maar omschreven zonder enige beoordeling of gebruik 
van de eraan gerelateerde indicatoren. 

Ook de onderliggende beheersplannen zijn dikwijls ontoereikend: de doelstellin-
gen zijn niet SMART geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realis-
tisch, Tijdsgebonden) of omvatten slechts een deel van de mandaatperiode. De 
verplichte jaarlijkse aanpassing van deze plannen wordt ook vaak niet gerespec-
teerd. Het Rekenhof meent dat de betrokkenheid van ministers en managers bij 
de goedkeuring en opvolging van deze beheersplannen moet worden verhoogd, 
onder meer door de verplichting deze plannen expliciet goed te keuren. De over-
stap naar bestuursovereenkomsten, waarin de doelstellingen van alle leiding-
gevenden van de organisatie worden geconsolideerd, kan hiertoe ook een goede 
methode zijn.

Twee stafdirecteurs kregen geen nieuwe mandaatperiode aangeboden, hoewel 
die functies binnen elke FOD reglementair zijn vastgelegd en de betrokken staf-
directeurs de evaluatievermelding “zeer goed” ontvingen. 

De centrale kwaliteitscontrole van de evaluaties die de FOD P&O sinds 2005 
moet organiseren, is nooit gerealiseerd. Een uniforme en kwaliteitsvolle toepas-
sing van het accountability-principe komt hierdoor in het gedrang.
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Lijst met afkortingen

CDVU Centrale Dienst der Vaste Uitgaven

FEDICT FOD Informatie- en Communicatie Technologie

FOD federale overheidsdienst

FOD B&B FOD Budget en Beheerscontrole

FOD Buitenlandse Zaken FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking

FOD Economie FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

FOD Kanselarij FOD Kanselarij van de Eerste Minister

FOD Mobiliteit FOD Mobiliteit en Vervoer

FOD P&O FOD Personeel en Organisatie

FOD Volksgezondheid FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedsel-
keten en Leefmilieu

FOD WASO FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

POD programmatorische federale overheidsdienst

Selor Selectiebureau van de overheid
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1 De andere pijlers: een nieuwe organisatiestructuur, een nieuw personeelsbeleid en een nieuwe 
manier van werken.

Inleiding

Het Rekenhof heeft een rechtmatigheidsaudit uitgevoerd van de management- en 
staffuncties binnen de federale overheidsdiensten (FOD’s). Het onderzoek had 
betrekking op de selectie, werving en aanstelling, de bezoldiging en de evaluatie 
van de mandaathouders.

Management- en staffuncties

De Copernicushervorming die in 2000 in de federale administraties werd opge-
start, had tot doel de werking van de overheid efficiënter te maken en de relatie 
met de burger te stoelen op een meer klantgeoriënteerde benadering. Eén van de 
pijlers van deze hervorming had betrekking op de invoering van een nieuwe 
managementcultuur en – structuur1.

Topambtenaren zouden niet langer voor een onbeperkte duur worden aangesteld, 
maar enkel voor de duur van een beperkte mandaattermijn. Hiermee werd afge-
weken van een fundamenteel kenmerk van het openbaar ambt, m.n. de “vastheid 
van dienstbetrekking”. 

Hoewel aanvankelijk nog werd overwogen om de leidinggevende (mandaat)func-
ties via arbeidsovereenkomsten in te vullen, besliste de regering in 2001 om te 
werken met mandaten van zes jaar. De overschrijding van de legislatuurtermijn 
met twee jaar moet hierbij de nodige waarborg bieden voor de continuïteit van de 
dienstverlening en de onafhankelijkheid van de mandaathouder.

Naast de invoering van tijdelijke mandaten vormde ook de openstelling van deze 
leidinggevende betrekkingen voor kandidaten extern aan de overheid een breuk 
met het verleden. Door ook externe kandidaten tot de selecties toe te laten wilde 
de regering bij de overheid de nodige externe managementexpertise introduce-
ren.

Ook de wijze waarop de functies worden ingevuld was vernieuwend. Zo moet de 
mandaathouder zijn opdracht vastleggen in een beheersplan, waarin zowel de 
beheersopdracht als de strategische en operationele doelstellingen worden vast-
gelegd.

Globaal genomen vallen de mandaathouders onder het toepassingsveld van het 
statuut van het rijkspersoneel. De bijzondere regels met betrekking tot hun 
rechtspositie zijn opgenomen in de volgende koninklijke besluiten: 

• Het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de 
uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten 
en de programmatorische federale overheidsdiensten. Dit besluit is van 
toepassing op de “managers”. Onder deze noemer vallen de hoogste man-
daatfunctie (de voorzitter van het directiecomité) en de mandaathouders 
die aan het hoofd staan van operationele diensten. 

• Het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de 
uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de  
programmatorische federale overheidsdiensten. Dit besluit is van toepas-
sing op de “stafdirecteurs”, de mandaathouders die verantwoordelijk zijn 
voor ondersteunende diensten.
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2 Koninklijk besluit betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale over-
heidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde.

3 Regeerakkoord van 18 maart 2008 en de beleidsnota’s 2008, 2009 en 2010 van de ministers van 
Ambtenarenzaken.

4 In 2005 werd deze regelgeving voor het laatst ten gronde gewijzigd.
5 Omdat zes selecties geen laureaat opleverden, was er daarvoor geen gedeelte “werving en aan-

stelling”.

Het koninklijk besluit van 11 juli 20012 bepaalt de wijze waarop de wedde van de 
mandaathouders in de FOD’s wordt vastgesteld. Op basis van een weging met 
toepassing van dertien criteria, wordt de wedde vastgesteld in één van de zeven 
weddebanden.

Voor de selectie van de mandaathouders wordt een beroep gedaan op Selor. Een 
door Selor samengestelde selectiecommissie beoordeelt de managementvaardig-
heden en de technische competenties van de kandidaten voor de in te vullen 
functies. Van de best gerangschikten wordt een aanvullend onderhoud afgeno-
men door de bevoegde minister of de voorzitter van het directiecomité van de 
aanvragende FOD, op basis waarvan de laureaat wordt gekozen. Deze wordt 
vervolgens door de koning aangesteld.

De evaluatie vormt het sluitstuk van het prestatiegerichte mandaatsysteem. De 
mandaathouders worden zowel tussentijds als op het einde van hun mandaat 
geëvalueerd. Hierbij wordt de realisatie van de in hun beheersplannen vastge-
legde doelstellingen afgetoetst. 

In 2002 werden de eerste mandaathouders aangesteld. Op het ogenblik van het 
onderzoek (april 2009 – januari 2010) had een meerderheid van de aangestelde 
mandaathouders al een volledige mandaatcyclus doorlopen.

In de toekomst zou de relatie tussen de regeringsleden en hun administraties 
worden vastgelegd in bestuursovereenkomsten3. Hierdoor zou het mandaat-
systeem gedeeltelijk moeten worden aangepast. Als pilootproject werd op 
4 december 2009 al een eerste bestuursovereenkomst tussen de minister van 
Ambtenarenzaken en de FOD P&O afgesloten. Het werken met bestuursover-
eenkomsten is tot dusver echter nog niet in reglementaire teksten gegoten. De 
bepalingen over de management- en ondersteuningsplannen blijven voorlopig 
van toepassing.

Afbakening en methodologie

Het onderzoeksdomein van de audit strekt zich uit tot alle mandaatfuncties van 
de dertien federale overheidsdiensten (FOD’s).  

Wat betreft de aanwervingen en selecties, werd het onderzoek beperkt tot de 
selecties die werden aangekondigd in het Belgisch Staatsblad van 20054 tot 2008 
(43 in totaal). Er werden 37 wervingen en aanstellingen onderzocht5.

Voor het onderzoek van de evaluaties werden alle tussentijdse en eindevaluaties 
onderzocht (mate van uitvoering, tijdigheid, procedurele bevindingen). Dit 
gebeurde aan de hand van gestandaardiseerde checklists en procedure-opvol-
gingslijsten. Bijkomend werden alle eindevaluaties en de onderliggende beheers-
plannen ook inhoudelijk geverifieerd.

In totaal kwamen 202 evaluaties aan bod, waarvan 122 tussentijdse evaluaties en 
80 eindevaluaties. Deze evaluaties hadden betrekking op 15 voorzitters van het 
directiecomité en 107 managers n-1 of n-2.
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6 Tien FOD’s hebben geantwoord: FOD P&O, Selor, FOD Kanselarij, FOD B&B, FEDICT, FOD Binnen-
landse Zaken, FOD Volksgezondheid, FOD Justitie, FOD Economie en FOD Financiën. FOD WASO 
had reeds uitvoerig gereageerd bij de afsluiting van de onderzoeksfase.

FOD Selectiedossiers Tussentijdse 
evaluaties

Eindevaluaties

FEDICT  0   6  6

FOD B&B  3   6  2

FOD Binnenlandse Zaken  0   9  8

FOD Buitenlandse Zaken  7  10  4

FOD Economie  5  11  8

FOD Financiën  2  20 10

FOD Justitie  3   8  5

FOD Kanselarij  2   4  3

FOD Mobiliteit  6  14  9

FOD P&O  5  14  9

FOD Sociale Zekerheid  1   8  7

FOD Volksgezondheid  2   5  4

FOD WASO  7   7  5

TOTAAL 43 122 80

Bron: Rekenhof

Vóór de uitvoering van de audit werd aan de FOD’s meegedeeld welke documen-
ten zij in verband met de aanstellingen en de evaluaties ter beschikking moesten 
stellen.

De audit wil een antwoord geven op de volgende vragen:

1. Verliep de selectie, werving en aanstelling van de mandaathouders con-
form de regelgeving?

2. Gebeurt de bezoldiging van de mandaathouders conform de regelgeving?

3. Verliep de evaluatie van de mandaathouders conform de regelgeving?

Tijdschema van het onderzoek

18 maart 2009 aankondiging onderzoek bij de dertien FOD’s, de bevoegde 
ministers en Selor

24 juni 2010 verzending voorontwerp van verslag aan de dertien FOD’s6 
en Selor

16 november 2010 verzending ontwerpverslag aan de bevoegde ministers

17 december 2010 antwoord van de minister van Ambtenarenzaken

22 december 2010 antwoord van de eerste minister

6 januari 2011 antwoord van de minister van Financiën

Het huidige verslag houdt rekening met deze antwoorden. Ze zijn opgenomen als 
bijlagen.
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7 Deze functies worden in de praktijk aangeduid als managers n-1, n-2 en n-3. Deze benamingen 
zullen hier ook verder worden gebruikt.

8 In de praktijk wordt een functioneel directeur van een stafdienst aangeduid als stafdirecteur. In dit 
verslag zullen de benamingen stafdirecteur P&O, stafdirecteur B&B en stafdirecteur ICT worden 
gebruikt.

9 Deze functie werd in geen enkele FOD ingevuld.

Hoofdstuk 1 
Selectie, werving en aanstelling van de mandaathouders

1.1 Regelgeving

1.1.1 Organogram van de mandaatfuncties

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 moeten de manage-
mentfuncties per FOD worden bepaald in een bij koninklijk besluit vastgelegd 
organogram. Het besluit onderscheidt volgende groepen van managementfuncties:

• voorzitter van het directiecomité;

• managementfunctie -1;

• managementfunctie -2;

• managementfunctie -37.

Het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 bepaalt dat binnen elke FOD minstens 
de volgende vier staffuncties moeten worden voorzien:

• de functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie; 

• de functioneel directeur van de stafdienst Begroting en Beheerscontrole; 

• de functioneel directeur van de stafdienst Informatie- en Communicatie 
Technologie8; 

• het hoofd van de Interne-Auditdienst9.

Deze staffuncties behoren tot het niveau n-1.

Volgens hetzelfde besluit kunnen naast de vermelde staffuncties, met het akkoord 
van de ministers van Ambtenarenzaken en Begroting, bijkomende staffuncties n-1 
en n-2 in het reglementair organogram worden opgenomen. Het besluit voorziet 
bovendien in de mogelijkheid om te werken met stafdiensten die gemeenschap-
pelijk zijn aan meerdere overheidsdiensten.

1.1.2 Selectie

De kandidaten voor de hoogste managementfuncties (voorzitter van het directie-
comité en manager n-1) en voor de staffuncties moeten houder zijn van een func-
tie in niveau A of kunnen deelnemen aan een vergelijkende selectie voor een 
functie van niveau A, en moeten bovendien aan de volgende ervaringsvereisten 
voldoen:

• zes jaar managementervaring of tien jaar nuttige ervaring voor voorzitter 
van het directiecomité of manager n-1;

• vijf jaar nuttige professionele ervaring voor staffunctiehouder.

De overige managementfuncties worden uitsluitend opengesteld voor interne 
kandidaten. Zij kunnen deelnemen aan de selecties voor zover ze minstens 
zes jaar titularis zijn van een functie van niveau A.
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10 Er zijn regelmatig overlegvergaderingen tussen Selor, de beleidscel van de minister van Ambtena-
renzaken en de dienst bevoegd voor de mandaathouders van de FOD P&O om de selecties te 
plannen in functie van de volgorde waarin de aanvragen binnenkomen, de politieke prioriteiten, het 
dringend karakter,…

11 Indien de functie al werd uitgeoefend, kan de overheidsdienst beslissen de voorgaande functie-
beschrijving niet aan te passen.

De bevoegde minister die een selectie- en aanstellingsprocedure voor een man-
daatfunctie wil laten organiseren, vraagt bij de minister van Ambtenarenzaken het 
opstarten van een selectieprocedure aan. Na de planning van de selectieproce-
dure10 wordt de functie, ter voorbereiding van de selectie, gewogen op basis van 
een gevalideerde functiebeschrijving11. De mandaatfuncties moeten elke zes jaar 
worden herwogen.

Na ontvangst van het selectiedossier begint Selor met de opmaak van het selectie-
reglement en de publicatie van de oproep tot kandidaten in het Belgisch Staats-
blad. 

Na de screening van de CV’s, worden de door Selor toelaatbaar verklaarde kan-
didaten onderworpen aan geïnformatiseerde proeven, die de management- en 
organisatorische vaardigheden en de persoonlijkheid van de kandidaten testen. 

Alle kandidaten die de geïnformatiseerde testen aflegden, worden vervolgens uit-
genodigd om voor de selectiecommissie een mondelinge proef af te leggen, uit-
gaande van een praktijkgeval dat verband houdt met de in te vullen functie. De 
selectiecommissie onderzoekt zowel de generieke als de specifieke competenties 
die nodig zijn om de management- of staffunctie in te vullen.

Op basis van de geïnformatiseerde testen, de mondelinge proef en de vergelijking 
van de diploma’s en verdiensten van de kandidaten, stelt de selectiecommissie 
gezamenlijk een formeel gemotiveerd verslag op over elke kandidaat en deelt die 
in, hetzij in groep A “zeer geschikt”, hetzij in groep B “geschikt”, hetzij in groep C 
“minder geschikt”, hetzij in groep D “niet geschikt”. In de groepen A en B worden 
de kandidaten gerangschikt. De kandidaten worden door Selor ingelicht over hun 
indeling in groep A, B, C of D, en desgevallend hun rangschikking in de groepen 
A of B. 

De kandidaturen van de deelnemers die werden gerangschikt in de groepen C en 
D worden niet verder in aanmerking genomen. Voor de gerangschikten in de 
groepen A en B gaat de procedure verder. Selor stuurt het volledige selectiedos-
sier door aan de bevoegde minister of aan de voorzitter van het directiecomité 
van de FOD, naargelang de in te vullen functie respectievelijk die van voorzitter 
van het directiecomité is of een andere management- of staffunctie (n-1 of n-2). 

1.1.3 Werving en aanstelling

De verdere organisatie van de werving en de aanstelling gebeurt door de depar-
tementen. 

Met alle kandidaten van groep A wordt een aanvullend onderhoud georganiseerd. 
Hun specifieke competenties en hun relationele en managementvaardigheden, 
zoals bepaald in de functiebeschrijving en het competentieprofiel van de in te vul-
len management- of staffunctie, worden hierbij vergeleken. Dit onderhoud wordt 
geleid door de minister voor de werving van de voorzitter van het directiecomité, 
door de voorzitter van het directiecomité voor de werving van de houder van de 
management- of staffunctie n-1, en door de houder van de management- of staf-
functie n-1 en de voorzitter van het directiecomité voor de werving van de houder 
van de management- of staffunctie n-2.
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12 De kandidaat koos uiteindelijk voor een andere mandaatfunctie.

Bij uitputting van groep A, dit is wanneer er geen kandidaten in groep A werden 
ingedeeld of de kandidaten van groep A hun functie niet willen of kunnen opnemen, 
wordt dezelfde procedure gevolgd voor alle kandidaten van groep B. 

Wanneer degene die het onderhoud leidt eentalig is en van de andere taalrol dan 
de kandidaat, neemt ook een wettelijk tweetalige ambtenaar van de taalrol van 
de kandidaat aan het gesprek deel. 

Van elk onderhoud moet een verslag worden opgemaakt. 

Ten slotte wordt de mandaathouder aangesteld door de koning. Voor de voor-
zitter van het directiecomité gebeurt dit op voorstel van de bevoegde minister, 
voor de overige mandaatfuncties wordt het voorstel voorafgegaan door een voor-
dracht door de voorzitter van het directiecomité. De aanstellingsfase eindigt met 
de publicatie van het aanstellingsbesluit in het Belgisch Staatsblad.

1.2 Algemene vaststellingen

1.2.1 Vastlegging van de mandaatfuncties in een organogram

Geen enkele FOD beschikt voor de mandaatfuncties over een expliciet organo-
gram dat bij koninklijk besluit werd vastgelegd. De oprichtingsbesluiten van de 
diverse FOD’s bepalen alleen het (maximum-)aantal te voorziene management-
functies n, n-1 en n-2. Enkel bij de FOD Financiën worden de managementfunc-
ties ook toegewezen aan specifieke functies, maar ook hier ontbreekt de uitdruk-
kelijke beschrijving van de hiërarchische structuur. 

1.2.2 Samenloop met organisatorische hervormingen

Door de samenloop van de invoering van het mandaatsysteem en organisatori-
sche hervormingen bleef er in een aantal departementen onduidelijkheid bestaan 
over de rol en verantwoordelijkheden van de diensten, en dus ook van de mana-
gers. De belangrijkste illustratie hiervan is terug te vinden bij de FOD Financiën. 
Binnen deze (grootste) FOD blijken de hervormingen langer aan te slepen dan bij 
de andere overheidsdiensten waardoor een concrete en stabiele definiëring van 
de taken en verantwoordelijkheden van sommige managers (nog) niet mogelijk 
was. De meeste van deze managers werden echter in afwachting van een defini-
tieve realisatie van de hervormingen belast met de functies die ze vroeger in de 
hoedanigheid van administrateur-generaal of administrateur (afgeschafte graden) 
uitoefenden bij het Ministerie van Financiën. Eén manager n-2 viel buiten deze 
maatregel en bleef tijdens de duur van zijn mandaat zonder operationele bevoegd-
heden, maar werd wel ingeschakeld voor algemene ondersteunende opdrachten.

1.2.3 Doelmatigheid van de procedures

Het Rekenhof analyseerde de resultaten van de 43 selectie- en aanstellings-
procedures.

Zes selectieprocedures leverden geen laureaat op (een kandidaat gerangschikt in 
groep A “zeer geschikt” of B “geschikt”). De procedure eindigde bijgevolg zonder 
aanstelling, na de overdracht door Selor van de selectieresultaten aan de aanvra-
gende FOD of bevoegde minister. 

Negentien selectieprocedures leverden enkel één of meer B-kandidaten 
(“geschikt”) op. In één geval daarvan volgde geen aanstelling12.
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13 FOD WASO en FOD Economie.
14 Artikel 16bis, derde lid van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het 

rijkspersoneel.

Achttien selectieprocedures leverden één of meer A-kandidaten (“zeer geschikt”) 
op. In elf van die procedures was er slechts één A-kandidaat. In één procedure 
werd uiteindelijk een B- kandidaat aangesteld, omdat de A-kandidaat na het 
onderhoud de functie niet wenste op te nemen. 

In twee procedures waarin er één A-kandidaat uit de selectie kwam, werd vastge-
steld dat de voorzitter van het directiecomité de A-kandidaat vervolgens niet 
voordroeg. In het ene geval werd in het verslag, opgesteld na het aanvullend 
onderhoud, gemeld dat de kandidaat niet beschikte over voldoende onontbeer-
lijke basiskennis op het vlak van human ressources om de dossiers van de FOD 
binnen korte termijn te beheersen. In het andere is de reden van de beslissing 
niet bekend. Een motivering ervoor kon niet worden voorgelegd. In geen van 
beide gevallen volgde een aanstelling. 

Er waren negentien aanstellingen van een B-kandidaat (44 %) en vijftien van een 
A-kandidaat (35 %).

De gedelegeerd bestuurder van Selor deelt mee dat van de 128 topselecties van 
de federale overheid 90,84 % tot een aanstelling heeft geleid.

De selectieprocedures trekken te weinig geschikte kandidaten aan en leiden 
slechts in één op drie gevallen tot de aanstelling van een zeer geschikte kandi-
daat. 

Bepaalde staffuncties raken, ondanks meer dan één selectieprocedure, niet inge-
vuld13. Als het toch tot een aanstelling komt, wordt de staffunctie dikwijls weer 
verlaten door een vrijwillig ontslag of een ontoereikende evaluatie.

Er moeten inspanningen worden geleverd om de deelname van geschikte kandi-
daten aan de selecties te verhogen. Dit kan ondermeer door de aankondiging van 
selectieprocedures meer doelgericht te verspreiden en een langere inschrijvings-
termijn te hanteren. In meer dan twee derde van de 43 selectieprocedures han-
teerde men de minimumtermijn van veertien kalenderdagen vanaf de publicatie in 
het Belgisch Staatsblad14. 

Selor ziet niet veel heil in het verlengen van de termijnen, maar is van oordeel dat 
voldoende geschikte kandidaten alleen door een “search benadering” in speci-
fieke sectoren kunnen worden aangetrokken.

1.2.4 Doorlooptijd van de procedure

Vaak duurt het een aanzienlijke tijd vooraleer een mandaathouder definitief wordt 
aangesteld.

De opgelopen vertraging ontstaat soms al op het ogenblik van de vacantverkla-
ring. In drie gevallen gebeurde deze vacantverklaring en de aanvraag tot het 
organiseren van een nieuwe selectieprocedure voor een voorzitter van het direc-
tiecomité laattijdig: 

• Op 1 november 2005 werd het mandaat van de voorzitter van het directie-
comité van de FOD WASO beëindigd wegens het bereiken van de wette-
lijke pensioenleeftijd. Hoewel in principe tijdig moet worden geanticipeerd 
op een pensionering om de aansluiting met de vorige titularis te verzeke-
ren, werd de nieuwe selectieprocedure door de bevoegde minister pas op 
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15 Periode vanaf de datum van de publicatie van de selectieprocedure in het Belgisch Staatsblad tot 
de datum van doorsturen van het volledige selectiedossier met de resultaten naar de bevoegde 
minister of de voorzitter van het directiecomité.

13 januari 2006 aangevraagd. De publicatie verscheen in het Belgisch 
Staatsblad op 17 februari 2006 en de nieuwe voorzitter van het directie-
comité werd vanaf 1 september 2006 aangesteld. Intussen werd een mana-
ger n-1 door de bevoegde minister als interim-voorzitter van het directie-
comité aangesteld. Het ontbreken van een titularis-voorzitter van het 
directiecomité leidde ertoe dat de tussentijdse evaluaties van de zes direc-
teuren-generaal van de FOD WASO niet werden doorgevoerd.

• Nadat de Raad van State op 27 juni 2005 de aanstelling van de voorzitter 
van het directiecomité van de FOD B&B annuleerde, werd de nieuwe 
selectieprocedure pas zeventien maanden later aangevraagd (29 novem-
ber 2006). Ondertussen werd een manager n-1 (de latere titularis-voorzit-
ter van het directiecomité) als interimvoorzitter van het directiecomité aan-
gesteld. De laattijdige aanstelling van een titularis-voorzitter van het 
directiecomité had tot gevolg dat de in 2005/2006 door te voeren tussen-
tijdse evaluaties van een stafdirecteur en een manager n-1 niet plaats-
vonden en dat de tussentijdse evaluatie van de andere manager n-1 slechts 
door één evaluator (i.c. de minister) werd uitgevoerd. Bovendien gebeurde 
deze evaluatie laattijdig (vertraging anderhalf jaar).

• Na de vernietiging van de aanstelling van de voorzitter van het directie-
comité van de FOD Financiën door de Raad van State op 26 juni 2007, 
werd pas op 14 januari 2008 een nieuwe selectieprocedure aangevraagd.

Ook tijdens de selectiefase15 (gecoördineerd door Selor) liepen sommige proce-
dures vertraging op, zo blijkt dat bij dertien van de 43 onderzochte aanstellings-
dossiers (30 %) de selectie zes maanden of langer duurde.

Elf van deze dertien dossiers dateren wel van de periode 2005 of 2006. Eind 2006 
is het selectiebureau erin geslaagd de doorlooptijden aanzienlijk in te korten. Van 
de achttien dossiers die sinds 2007 werden opgestart, tellen er nog twee een 
doorlooptijd van langer dan zes maanden. Bij tien van deze dossiers bedraagt de 
doorlooptijd niet meer dan tweeëneenhalve maand. Deze verbetering werd beko-
men door een betere verdeling van de werklast door het aantal gelijktijdige publi-
caties van selectieprocedures voor mandaatfuncties te beperken.

Selor wijst erop dat de meeste vertragingen te wijten zijn aan moeilijkheden bij 
de samenstelling van de selectiecommissie: de plicht om de evenwichten te res-
pecteren, de omvang van de commissie, die zich in geval van een groot aantal 
kandidaten soms voor zeven dagen moet kunnen vrijmaken en de minimale 
betrokkenheid en beschikbaarheid van vooral de overheidsmanagers. De dienst 
wijst er nog op dat de lange doorlooptijden nefast zijn voor het aantrekken en 
behouden van goede kandidaten. De gedelegeerd bestuurder oppert dat het 
doorvoeren van voorselecties door Selor een oplossing zou kunnen bieden. Dit 
vereist een aanpassing van de reglementering.

Bijzondere aandacht werd ook geschonken aan vertragingen opgelopen bij het 
proces tot goedkeuring van het verslag door de commissieleden: in zes van de 43 
dossiers bedroeg deze termijn meer dan een maand. Selor hanteert hiervoor 
intussen als interne kwaliteitsnorm een maximale duur van vijftien kalenderdagen.
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16 FOD B&B: zeven maanden; 
 FOD Mobiliteit: vijfeneenhalve maand.
17 FOD WASO: zeven maanden;
 FOD Buitenlandse Zaken: drie dossiers, vijfeneenhalve maand;
 FOD Financiën: vier maanden;
 FOD Kanselarij: bijna vier maanden;
 FOD Sociale Zekerheid: bijna vier maanden;
 FOD Volksgezondheid: drieëneenhalve maand.
18 FOD WASO, FOD Volksgezondheid en FOD Economie.
19 FOD Volksgezondheid en FOD Economie.
20 FOD Volksgezondheid.
21 In enkele gevallen wordt hiervoor verwezen naar het koninklijk besluit van 8 augustus 1983 betref-

fende de uitoefening van een hoger ambt in de rijksbesturen, dat echter niet van toepassing is.
22 Omwille van het beginsel van gelijke toegang tot het openbaar ambt.
23 In drie gevallen werd een tijdelijk vervanger van de voorzitter van het directiecomité nadien aange-

steld als titularis-voorzitter van het directiecomité: bij de FOD P&O, bij de FOD Buitenlandse 
Zaken en bij de FOD B&B.

Ook in de volgende fase, waarin ondermeer een aanvullend onderhoud wordt 
georganiseerd, blijken nog vertragingen op te treden. De voordracht van kandida-
ten verliep vlotter, met uitzondering van twee dossiers16. In acht dossiers volgde 
de voordracht dadelijk op de gesprekken maar dan liet de aanstelling weer bedui-
dend lang op zich wachten17.

Niet alleen omwille van de continuïteit en de efficiëntie van de diensten, maar ook 
om de consistentie van de procedure zelf te vrijwaren, is het noodzakelijk dat de 
aanwervingen en selecties binnen correcte termijnen worden uitgevoerd.

1.2.5 Tijdelijke aanstellingen in mandaatfuncties

Sinds 2002 werden 35 mandaatfuncties waarvoor geen benoemde titularis was of 
waarvan de titularis langdurig afwezig was, ingevuld door een tijdelijke aanstel-
ling. Dit relatief hoge aantal is ondermeer te wijten aan vrijwillige ontslagen en 
aan de vernietiging van een aantal aanstellingen door de Raad van State en – al 
dan niet in combinatie hiermee – de organisatie van enkele selectie- en wervings-
procedures die geen laureaat opleverden. 

Meestal werden hiervoor personeelsleden aangeduid die al titularis waren van 
een andere mandaatfunctie. Voor deze bijkomende mandaatfunctie ontvangen zij 
geen vergoeding. 

In drie gevallen18 werd de functie toegewezen aan een dienstdoende ambtenaar, 
adviseur of adviseur-generaal. In twee van deze gevallen19 werd een vergoeding 
voor de uitoefening van een hoger ambt toegekend en bijkomend werd aan een 
van deze (twee) personeelsleden een dienstvoertuig voor persoonlijk gebruik toe-
gewezen. In een ander dossier20 werd een vacante mandaatfunctie tijdelijk toege-
wezen aan een door de vzw Smals ter beschikking gesteld personeelslid. 

Hoewel deze aanstellingen de continuïteit van de openbare dienst willen verzeke-
ren, bestaat er geen reglementaire rechtsgrond voor, waardoor het onduidelijk is 
wie als tijdelijk waarnemer van de functie kan worden aangesteld en op basis van 
welke criteria dit moet gebeuren21. Evenmin is het duidelijk welke procedure moet 
worden gevolgd, of de aanstelling moet gebeuren bij koninklijk of ministerieel 
besluit of dat een dienstorder volstaat en welke de bevoegdheden zijn die aan 
deze vervanger kunnen worden toegekend. De rechtsgeldigheid van de door deze 
personen genomen beslissingen kan overigens in het gedrang komen.

De vraag rijst ook of de vervanger geen ongerechtvaardigd voordeel verkrijgt ten 
aanzien van andere kandidaten22, wanneer hij zich later kandidaat stelt om de 
functie als titularis in te vullen23.
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24 Hoewel het koninklijk besluit van 8 augustus 1983 het mogelijk maakt een toelage toe te kennen 
voor de uitoefening van een hogere functie in een vacante betrekking opgenomen in het perso-
neelsplan (A5), betreft het hier geen dergelijke betrekkingen. 

Ook voor de toekenning van een toelage en/of andere geldelijke voordelen ont-
breekt de rechtsgrond24.

Een aantal voorstellen om dit probleem binnen het breder kader van een hervor-
ming van het systeem van de mandaathouders op te lossen, werd besproken 
maar strandde vooraleer ze aan de ministerraad konden worden voorgelegd.

1.3 Selectie

1.3.1 Organisatie van de selectietesten

Selecties door Selor worden in het algemeen behoorlijk uitgevoerd. Om de solli-
citaties en de testen op efficiënte en geordende wijze af te handelen, wordt 
gebruik gemaakt van gestandaardiseerde formulieren en werden de te volgen 
procedures gedetailleerd neergeschreven in een handleiding. Er wordt ook aan-
dacht besteed aan de kwaliteit van de selecties: zo ontvangen de kandidaten die 
niet toelaatbaar werden verklaard op basis van hun cv een uitgebreid antwoord. 
Voorts wordt aan de leden van de selectiecommissie de nodige informatie (cv’s, 
profielen, voorstelling van het praktijkgeval,…) toegestuurd en worden ze door de 
leidend ambtenaar van de FOD die de selectie heeft aangevraagd, gebrieft over 
de inhoud van de in te vullen functie. 

In een beperkt aantal gevallen kon worden vastgesteld dat de meting van som-
mige competenties volgens de geïnformatiseerde testen afweek van de finale 
beoordeling, zonder dat hiervoor enige verklaring kon worden teruggevonden in 
het dossier. 

Bovendien blijkt dat kandidaten, die binnen een termijn van zes maanden vóór de 
geïnformatiseerde testen al geïnformatiseerde testen aflegden in het kader van 
een eerdere selectieprocedure, de resultaten hiervan kunnen inroepen voor een 
latere selectieprocedure. Deze werkwijze is echter enkel aanvaardbaar voor zover 
ze vooraf duidelijk werd gereglementeerd. Noch in de koninklijke besluiten, noch 
in de selectiereglementen werd deze maatregel echter vastgelegd.

Tot slot werd vastgesteld dat Selor voor de attestering van de vereiste ervaring 
genoegen neemt met een verklaring op eer. Het is voor kandidaten immers niet 
altijd evident om attesten of andere documenten bij hun huidige werkgever aan te 
vragen. De gedelegeerd bestuurder wijst er wel op dat ervaringen in de loop van 
de selectieprocedure uitvoerig moeten worden toegelicht en dat er ook naar 
wordt gepeild in de interviews. Selor laat het aan de wervende overheid (de 
departementen) over om de geldigheid van bepaalde ervaring na te gaan.

Aangezien het de reglementaire opdracht van Selor is om de toelaatbaarheid van 
de kandidaturen te onderzoeken, is het Rekenhof van mening dat Selor uiterlijk 
op het einde van de selectiefase zekerheid moet hebben over de geldigheid van 
de kandidaturen. Dit moet beletten dat op de resultatenlijst die Selor aan de 
betreffende minister of voorzitter van het directiecomité moet bezorgen, kandida-
ten voorkomen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen. Indien de regering 
oordeelt dat de huidige werkwijze de voorkeur verdient, moet de regelgeving aan-
gepast worden.
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25 Instituut voor de Overheid, Personeelsmanagement bij de Overheid, Module “Werving en Selectie”, 
Luc Drieghe.

1.3.2 Validiteit en kwaliteit van de selectietesten

Uit wetenschappelijke studies blijkt dat assessmenttesten, waartoe de monde-
linge selectieproeven kunnen worden gerekend, een sterke predicatieve waarde 
hebben voor potentieel en prestaties25. Aangezien de motivering van selectiere-
sultaten zeer belangrijk is, brengt het gebruik van dergelijke testen echter extra 
risico’s met zich mee, aangezien ze minder objectiveerbaar zijn dan vele andere 
selectietesten. Een van de belangrijkste waarborgen voor de objectiviteit zou 
kunnen worden geboden door de zogenaamde “intersubjectiviteit” of “interbeoor-
delaarsbetrouwbaarheid”, dit wil zeggen de mate waarin de verschillende beoor-
delaars onafhankelijk eenzelfde oordeel vormen. Aangezien de dossiers geen  
individuele aantekeningen of nota’s van de assessoren bevatten, kon dit element 
niet worden onderzocht.

Selor wijst erop dat de motivering van de commissie wel zeer nauwkeurig wordt 
weergegeven per competentie en met een eindconclusie. De achterliggende  
deliberatie gebeurt op basis van competentierasters. Deze zijn verder uitgewerkt 
in gedragsindicatoren die worden aangevinkt. Deze competentierasters worden 
echter niet in de selectiedossiers bewaard.

Ondanks de academische appreciatie voor de selectietesten, kan men niet om de 
vaststelling heen dat de uitkomst van de uitgevoerde testen wordt gekenmerkt 
door een zekere wisselvalligheid. Zo werd meermaals vastgesteld dat kandidaten 
die aan meerdere selectietesten voor vergelijkbare of zelfs dezelfde functies  
deelnamen sterk uiteenlopende resultaten behaalden.

Selor benadrukt dat elke selectie een op zich staand feit is en dat de context en 
houding van de kandidaten kunnen wijzigen. Vaardigheden van kandidaten kun-
nen over de jaren evolueren in positieve, maar ook in negatieve zin. De complexi-
teit van de verschillende functies varieert ook. Er mag niet uit het oog worden 
verloren dat het niet gaat om generieke selecties voor generieke management-
functies van de overheid. Dit alles verklaart volgens Selor dat kandidaten wisse-
lend scoren in verschillende selecties. De methodiek die de selectiecommissies 
hanteren blijft dezelfde en de expertise van de commissies blijft vergelijkbaar.  

Het Rekenhof beveelt aan blijvende aandacht te besteden aan een grondige 
motivering van de beslissingen van de selectiecommissie en alle onderliggende 
documenten (waaronder de competentierasters) samen in de selectiedossiers te 
bewaren. 

1.3.3 Kennisgevingen

Niet correct meedelen van de rangschikking in gevallen van ex aequo’s

In twee gevallen waarin kandidaten in groep B als eerste ex aequo werden 
gerangschikt en deze ex aequo’s waren verdeeld over Nederlandstalige en Frans-
talige kandidaten, werd vastgesteld dat aan de kandidaten van één taalrol enkel 
werd meegedeeld dat ze als eerste waren geëindigd en niet als eerste ex aequo.

Selor erkent de onvolledigheid in deze kennisgevingsbrieven en zal in de toe-
komst systematisch in de brieven aangeven of de rangschikking al dan niet ex 
aequo was.
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26 Kandidaten gerangschikt in groep B zullen in principe slechts worden opgeroepen voor het onder-
houd wanneer er geen kandidaten A zijn of wanneer de kandidaten A expliciet of impliciet te ken-
nen geven dat zij de functie niet willen of kunnen opnemen.

27 FOD Volksgezondheid.
28 FOD Buitenlandse Zaken (drie dossiers) en  FOD Financiën. 

Opname van aanvullende informatie voor de laureaten in de  
kennisgevingsbrieven

Op basis van de informatie die door Selor in de kennisgevingsbrieven wordt opge-
nomen voor de kandidaten die in de groepen A en B worden gerangschikt, kunnen 
deze kandidaten niet schatten hoe groot de overblijvende concurrentie is of hoe 
groot de kans is dat ze zullen worden opgeroepen voor het aanvullend onder-
houd26. Er wordt hen niet meegedeeld hoeveel kandidaten er in de groepen A en 
B werden gerangschikt. 

Selor wijst erop dat de regelgeving niet voorziet dat zij aan de kandidaten, 
gerangschikt in de groepen A en B, moeten meedelen hoeveel andere laureaten 
er in de groepen A en B werden gerangschikt. Niettemin zal Selor dit voortaan 
toch doen voor de kandidaten A en B.

1.4 Werving en aanstelling

1.4.1 Wettelijk tweetalige

Bij één selectie27 werd het aanvullend onderhoud met drie kandidaten van dezelfde 
taalrol geleid door de eentalige voorzitter van het directiecomité van de andere 
taalrol, zonder dat hierbij een beroep werd gedaan op een wettelijk tweetalige 
ambtenaar.

1.4.2 Opmaak van een verslag van elk onderhoud

Van elk gesprek in het kader van de aanstellingsprocedure moet een verslag 
worden opgemaakt. In drie gevallen kon niet worden aangetoond dat een verslag 
van elk onderhoud werd opgemaakt. 

Bij vier selecties zijn de verslagen zeer beknopte samenvattingen van het gesprek, 
opgenomen in het vergelijkend verslag of in de nota met de voordracht aan de 
minister28. 

Het Rekenhof beklemtoont het belang van een omstandig individueel verslag 
omdat enkel op die wijze tegemoet kan worden gekomen aan de verplichtingen op 
het gebied van motivering.

1.4.3 Motivering

De aanstellingen van mandaathouders zijn rechtshandelingen met individuele 
strekking die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 29 juli 1991 
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Ze moeten 
daarom materieel en formeel worden gemotiveerd. Dit betekent concreet dat de 
motieven in het aanstellingsdossier moeten terug te vinden zijn (materieel) en dat 
ze in het aanstellingsbesluit moeten worden vermeld (formeel). 
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29 I. Opdebeek, A. Coolsaet “De formele motivering van de bestuurshandelingen”, Administratieve 
rechtsbibliotheek, Die Keure, nr. 318.

30 Onder de aanstellingsdossiers die binnen het onderzoeksdomein van de audit vielen bevonden zich 
geen dossiers van FOD Binnenlandse Zaken en FEDICT.

Het feit dat de overheid over een discretionaire bevoegdheid beschikt (zij kan een 
keuze maken uit de kandidaten die het aanvullend onderhoud hebben afgelegd, 
zonder gebonden te zijn door het resultaat van de selectieproeven) stelt meer eisen 
aan de motiveringsplicht. De beoordelingsvrijheid heeft namelijk de redelijkheid als 
grens en de motiveringsplicht is hier de vereiste waarborg tegen willekeur29. 

Het is nodig dat de motiveringen niet alleen aangeven dat een bepaalde kandi-
daat de meest geschikte kandidaat is, maar tevens vermelden waarom dit zo is 
en dit in het bijzonder ten aanzien van elke andere kandidaat die het aanvullend 
gesprek heeft gevoerd. 

Slechts bij vier FOD’s (WASO, Sociale Zekerheid, Justitie en Buitenlandse 
Zaken) zijn de vermeldingen in de aanstellingsbesluiten hiermee volledig in over-
eenstemming. Voor twee FOD’s (B&B en P&O) was dit gedeeltelijk het geval. 

De vijf overige FOD’s (Volksgezondheid, Economie, Financiën, Mobiliteit en  
Kanselarij)30 beperken zich ertoe aan te geven op basis van welke kwaliteiten de 
kandidaat werd aangesteld, zonder een daadwerkelijke vergelijking met elk van 
de niet-gekozen kandidaten te maken. 

1.4.4 Kennisgeving van het eindresultaat 

Het is niet alleen nodig dat de motieven van de beslissing in het aanstellings-
besluit worden opgenomen, dit gemotiveerde aanstellingsbesluit moet ook ter 
kennis worden gebracht van de begunstigde (de aangestelde). Aan de andere 
belanghebbende derden – dit zijn alle niet-gekozen laureaten van de selectiefase 
(niet-aangestelde kandidaten A en B) – moet in ieder geval worden meegedeeld 
dat de overheid een beslissing heeft genomen, maar dat zij niet de begunstigde 
zijn van deze beslissing. Hen moet worden meegedeeld dat zij inzage kunnen 
krijgen in het aanstellingsdossier en dat zij een afschrift kunnen krijgen van de 
volledige beslissing met de motivering (het aanstellingsbesluit). 

Zes FOD’s (Volksgezondheid, Sociale Zekerheid, Economie, Justitie, Buitenlandse 
Zaken en P&O) laten na een kennisgeving van aanstelling te sturen aan de kandi-
daten die een aanvullend onderhoud hadden, maar niet werden gekozen.

Geen enkele FOD stuurt een kennisgeving van het eindresultaat van een aanstel-
lingsprocedure naar B-kandidaten, die niet werden opgeroepen voor het aanvul-
lend onderhoud omdat er A-kandidaten waren. Selor deelt de FOD’s of de 
bevoegde minister bij het overzenden van het volledige selectiedossier nochtans 
alle nuttige gegevens mee, om hen in staat te stellen ook aan deze belangheb-
benden op het einde van de aanstellingsprocedure de kennisgevingen van aan-
stelling te sturen.

1.4.5 Vermelden van de duur van het mandaat

Vijf FOD’s (WASO, Economie, Justitie, Buitenlandse Zaken, Mobiliteit) vermel-
den in het beschikkend gedeelte van de aanstellingsbesluiten de duur van het 
mandaat niet. Bij vijf andere FOD’s (P&O, B&B, Volksgezondheid, Sociale Zeker-
heid en Financiën) gebeurt dit wel, bij één FOD (Kanselarij) occasioneel. 
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Hoewel de mandaathouders in principe voor zes jaar worden aangesteld, gelden 
toch uitzonderingen. Bovendien wijkt deze regeling af van de algemene regel van 
benoemingen zonder tijdsbeperking. 

De vermelding van de duur van het mandaat in alle aanstellingsbesluiten lijkt 
daarom aangewezen.

1.4.6 Aanstellingen met terugwerkende kracht

Tien aanstellingsbesluiten (op 34 = 29 %) treden in werking vóór de ondertekening 
van het besluit door de koning. Daarbij zijn er vier die ver in de tijd terugwerken 
(van anderhalve maand tot meer dan drie maanden). De datum van inwerking-
treding mag niet voorafgaan aan de datum van ondertekening van het koninklijk 
besluit. 



22 Management- en staffuncties binnen de FOD’s – Rekenhof, maart 2011

31 FOD Buitenlandse Zaken, FOD Justitie en FEDICT.
32 Dienstnota van de CDVU van 27 mei 2005.
33 De FOD Justitie en FEDICT ondernamen inmiddels acties om dit recht te zetten. 

Hoofdstuk 2  
Bezoldiging

2.1 Regelgeving

De wedden van de managers en de stafdirecteurs worden vastgelegd op basis 
van een functieweging. Dit wegingsysteem wordt geregeld in het koninklijk besluit 
van 11 juli 2001.

De diensten van de FOD P&O werken op basis van dertien wegingscriteria een 
voorstel uit tot inschaling van de betrokken mandaathouder in één van de zeven 
weddebanden. Dit voorstel is echter niet bindend. De definitieve inschaling wordt, 
al naargelang de mandaatfunctie, opgedragen aan de ministerraad, de voorzitter 
van het directiecomité of de manager n-1. Bovenop hun bezoldiging kunnen de 
mandaathouders als onderdeel van hun beloningspakket beschikken over een 
dienstvoertuig voor persoonlijk gebruik.

2.2 Vaststellingen

2.2.1 Weging

Er werd vastgesteld dat in de wegingsdossiers die dateren van 2005 of vroeger, 
de verantwoording van de scores op de individuele criteria volledig ontbraken.

De FOD P&O kon geen resultaat voorleggen van de wegingen van de voorzitters-
functies. Ondanks de grote verschillen in omvang, aard en complexiteit van de 
bevoegdheden tussen de verschillende FOD’s, worden alle voorzitters van het 
directiecomité in dezelfde weddeband ingeschaald (band 7).

Voorts werd vastgesteld dat de functies niet systematisch om de zes jaar worden 
herwogen, hoewel artikel 7 van het koninklijk besluit van 11 juli 2001 dit expliciet 
voorschrijft.

2.2.2 Dienstvoertuig voor persoonlijk gebruik

Bij drie FOD’s31 werd het persoonlijk gebruik van een dienstvoertuig niet door-
gegeven aan de CDVU als voordeel in natura. De CDVU had de departementen 
hierom nochtans uitdrukkelijk verzocht32. Deze dienst staat ondermeer in voor 
de verwerking van de sociale en fiscale verplichtingen (zoals de inhouding van 
sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing) die aan deze vergoeding ver-
bonden zijn33. 

2.2.3 Aantrekkelijkheid van het mandaatsysteem

Een aantal mandaathouders nam na een tijd vrijwillig ontslag uit hun functie en 
verkoos hun eerdere functie van niveau A terug op te nemen. Dit deed zich bijna 
uitsluitend voor bij mandaathouders n-2. Als reden hiervoor vermeldden zij hun 
verloningspeil dat, al dan niet na een bevordering binnen niveau A, niet beter was 
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34 Adviseur-generaal maximumwedde: € 66.780 (à 100 %, spilindex 138,01); mandaathouders: mini-
mumloon € 51.973,35 (à 100 %, spilindex 138,01).

dan hun wedde binnen dat niveau. Wanneer dit wel nog hoger was, verkozen de 
betrokkenen om andere redenen toch terug te keren naar de functie in niveau A, 
bijvoorbeeld omdat het evaluatiesysteem van niveau A hen beter leek. 

Het relatieve verlies aan aantrekkingskracht van deze “lagere” mandaatfuncties 
leidt ertoe dat ze moeilijk ingevuld raken of dat ze al bij voorbaat niet worden 
opengesteld voor selectie.  

Management- of staffuncties kunnen slechts bij mandaat worden ingevuld indien 
zij een bepaald functiegewicht hebben, vastgesteld op basis van een functiewe-
ging. Deze functieweging is ook bepalend voor het loon van de mandaathouder. 
Door de matiging van de lonen van de managers in 2004 is de loonsverhouding 
tussen de hogere ambtenaren en sommige mandaathouders verstoord. In een 
belangrijk aantal gevallen overstijgt de wedde van adviseurs-generaal (klasse A5) 
zelfs deze van de mandaathouders die in de onderste weddebanden werden inge-
schaald34, terwijl ze er nochtans hiërarchisch boven staan. 

Om een betere integratie van de mandaatfuncties in de hiërarchie van de admi-
nistratie te realiseren, acht het Rekenhof het nuttig om de functiewegingen van 
niveau A en deze van de mandaatfuncties op elkaar af te stemmen, zoals was 
aangekondigd in de beleidsnota 2010 van de minister van Ambtenarenzaken.
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35 Rekenhof, 165e Boek, Deel 1, p. 471-491. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
36 Bestuursovereenkomsten zijn semi-contractuele overeenkomsten die de belangrijkste akkoorden 

bevatten, afgesloten tussen de ministers en hun administraties. In ruil voor een resultaatsverbinte-
nis en een waarborg van transparantie krijgen de managers een grotere autonomie. Op termijn 
moeten deze bestuursovereenkomsten de beheersplannen vervangen.

37 Voor de ondersteuningsplannen van de staffuncties n-2 is er overeenstemming vereist met de 
ondersteuningsplannen n-1. Totnogtoe werden echter geen staffuncties n-2 ingevuld.

38 De FOD Justitie werkt met een matrixmodel met verticale directoraten-generaal die verantwoor-
delijk zijn voor de kernactiviteiten en stafdirecteurs die verantwoordelijk zijn voor het aanreiken van 
methodieken. Door het geïntegreerd managementplan is een maximale wisselwerking mogelijk. De 
integrale verantwoordelijkheid van elke mandaathouder is daarbij voorzien.

39 Sommige stafdirecteurs hadden hiernaast nog een bijkomend ondersteuningsplan opgesteld. 

Hoofdstuk 3 
Planning: management- en ondersteuningsplannen

In zijn 165e Boek35 stelde het Rekenhof vast dat de regelgeving over de beheers-
plannen moet worden aangepast of geactualiseerd. Deze beheersinstrumenten 
zijn essentiële elementen bij de responsabilisering van de mandaathouders en zijn 
onontbeerlijk voor hun evaluatie. Het Rekenhof formuleerde dan ook de aanbeve-
ling ze optimaal te benutten.

Hoewel de algemene invoering van bestuursovereenkomsten36 gepland is, ont-
breken hiertoe nog de vereiste reglementaire aanpassingen.

3.1 Regelgeving

Bij de aanvang van hun mandaat moeten de managers een managementplan 
opstellen en de stafdirecteurs een ondersteuningsplan.

De managementplannen omschrijven de algemene beheersopdrachten, en de 
strategische en operationele doelstellingen van de manager. Deze doelstellingen 
worden vervolgens vertaald in operationele plannen waarin de concrete presta-
ties en resultaatgebieden worden opgesomd. De inhoud van deze plannen moet 
worden afgestemd op de doelstellingen vervat in de regeringsverklaringen, de 
richtlijnen van de bevoegde minister/staatssecretaris en de doelstellingen vervat 
in de managementplannen van de hogere managementniveaus. 

Bij de ondersteuningsplannen is deze strategische component minder aanwezig. 
Hier is enkel overeenstemming vereist met het managementplan van de voorzitter 
van het directiecomité37.

3.2 Vaststellingen

De beheersplannen van de verschillende FOD’s variëren sterk, zowel qua vorm 
als qua structuur. Sommige plannen tellen meer dan honderden bladzijden, terwijl 
andere volstaan met een tiental pagina’s. Termen zoals strategie, indicatoren en 
meetpunten worden niet eenduidig gebruikt. Ook worden ondersteuningsplannen 
dikwijls betiteld als “managementplannen”. Sommige FOD’s brengen alle strate-
gische/operationele doelstellingen van elke mandaathouder samen in één geïnte-
greerd document (“geïntegreerde managementplannen”). Dat is het geval voor de 
FOD B&B, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Justitie38 en de FOD Buitenlandse 
Zaken39. Het Rekenhof acht deze werkwijze enkel verdedigbaar voor zover de 
verantwoordelijkheden van de diverse mandaathouders duidelijk zijn afgebakend.
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40 Het betreft de beheersplannen waarover bij de 80 onderzochte eindevaluaties rekenschap werd  
(of moest worden) afgelegd.

In de praktijk blijkt dat de mandaathouders dikwijls geen afzonderlijk manage-
mentplan/ondersteuningsplan en een afzonderlijk operationeel plan opstellen, 
maar slechts één enkel document, meestal ook aangeduid als “managementplan”. 
Ook de verplichting om minimaal één maal per jaar de managementplannen te 
actualiseren, wordt niet gerespecteerd. Deze jaarlijkse aanpassingen zouden te 
veel beslag leggen op de operationele taken van de mandaathouder en te weinig 
meerwaarde bieden. Bovendien zouden de managers regelmatig worden gecon-
fronteerd met onvoorziene dringende (omvangrijke) opdrachten, die per definitie 
niet kunnen worden opgenomen in een plan. 

Het Rekenhof aanvaardt dat er vaak functionele redenen zijn om af te wijken van 
de verplichte minimale jaarlijkse aanpassing. Er moet echter over worden gewaakt 
dat de plannen zoveel mogelijk hun volledigheid, relevantie en actualiteitswaarde 
behouden. Aangezien de verantwoordelijkheid hiervoor in eerste instantie bij de 
betrokken mandaathouder berust, beveelt het Rekenhof aan om bij de tussen-
tijdse en eindevaluatie van de mandaathouder nadrukkelijk na te gaan of de opge-
somde (strategische en operationele) doelstellingen nog volledig, relevant en 
actueel zijn. Indien dit niet zo is en de betrokken mandaathouder hiervoor zelf 
verantwoordelijk kan worden geacht, moet dit worden meegenomen bij de beoor-
deling. 

Om de hiërarchische integratie van deze plannen in de organisatie te waarborgen 
schrijft de regelgeving voor dat ze door de direct hogere niveaus in de hiërarchie 
moeten worden goedgekeurd. Behalve voor de FOD’s Economie en Mobiliteit kon 
het Rekenhof niet uit de dossiers opmaken of de beheersplannen effectief werden 
goedgekeurd. De FOD Financiën en de FOD Sociale Zekerheid erkenden dat de 
plannen niet werden goedgekeurd. Het gebrek aan goedkeuring ondermijnt niet 
alleen de legitimiteit van de beheersplannen zelf maar ook deze van de evaluaties 
waarvoor ze het referentiekader vormen. In hun zelfevaluatie wezen twee mana-
gers van de FOD Financiën overigens uitdrukkelijk op de afwezigheid van enige 
goedkeuring van hun plannen. Het gebrek aan goedkeuring kan wijzen op een 
matige interesse vanwege de hiërarchie.

Om de juridische leemte bij gebrek aan een goedgekeurd management- of onder-
steuningsplan op te lossen werd de regelgeving in 2005 aangepast. Voortaan 
zouden beheersplannen die niet binnen de voorgeschreven termijn werden goed-
gekeurd, geacht worden te zijn goedgekeurd. Het Rekenhof meent dat hierdoor 
de betrokkenheid van de hiërarchie nog verder dreigt af te kalven en dat de cohe-
rentie tussen de diverse managementplannen onvoldoende wordt gewaarborgd. 
Hierdoor kunnen ook de evaluaties (bij gebrek aan valabele toetssteen) worden 
bemoeilijkt. Het beveelt dan ook aan de impliciete goedkeuringsmogelijkheid te 
schrappen. Wellicht zal dit probleem zich niet langer stellen wanneer wordt over-
geschakeld op het systeem van bestuursovereenkomsten.

Het inhoudelijk onderzoek van de ondersteunings- en managementplannen40 wees 
uit dat meerdere ondersteunings-/managementplannen weinig of minder relevant 
zijn. Voor de opgegeven projecten werden soms geen streef- of realisatiedata 
vastgelegd, de doelstellingen bleken ook te vaag geformuleerd of bevatten weinig 
of geen indicatoren. Soms had de geringe reikwijdte van de plannen en het gebrek 
aan actualisatie ervan tot gevolg dat ze slechts een gering gedeelte van de man-
daatperiode bestreken (hooguit twee à drie jaar).
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Enkele plannen verloren hun relevantie omdat ze niet meer werden geactualiseerd 
in functie van de gewijzigde situatie. Tot slot werd vastgesteld dat één beheers-
plan voornamelijk doelstellingen bevatte die al van bij het begin grotendeels 
waren gerealiseerd.
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41 Koninklijk besluit van 1 februari 2005 tot invoering van een evaluatieregime voor de houders van 
de mandaatfuncties in de federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 
7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn 
aan iedere federale overheidsdienst en koninklijk besluit van 12 april 2005 tot invoering van een 
evaluatieregime voor de houders van staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de interne audit binnen de federale over-
heidsdiensten.

42 Op 26 februari 2005 voor de managementfuncties en op 16 mei 2005 voor de staffuncties.

Hoofdstuk 4 
Evaluatie van de mandaathouders

4.1 Regelgeving

De evaluatie van de mandaathouders steunt op het principe van de rekening en 
verantwoording (accountability), waarbij de mandaathouders worden beoordeeld 
op de realisaties van de doelstellingen uit hun beheersplannen.

De koninklijke besluiten van 2005 die de nieuwe evaluatieregeling hebben inge-
voerd41 bepalen dat elke houder van een management- of staffunctie tijdens zijn 
mandaat driemaal wordt geëvalueerd. De eerste twee cycli duren twee jaar en 
worden met een tussentijdse evaluatie afgesloten. De derde cyclus eindigt zes 
maanden vóór het verstrijken van het mandaat en wordt met een eindevaluatie 
afgesloten. De mandaathouders die al waren aangesteld bij de inwerkingtreding 
van die koninklijke besluiten42, worden tijdens de lopende mandaatperiode twee-
maal geëvalueerd: een tussentijdse evaluatie drie jaar na hun aanstelling en een 
eindevaluatie zes maanden voor het verstrijken van het mandaat.

De tussentijdse evaluaties en de eindevaluatie van de mandaathouder hebben 
betrekking op de verwezenlijking van de doelstellingen, vastgelegd in het manage-
ment- en operationeel plan (managementfuncties) of het ondersteuningsplan 
(staffuncties), de wijze waarop die doelstellingen al dan niet werden gehaald, de 
persoonlijke bijdrage van de mandaathouder en de geleverde inspanningen om 
zijn of haar competenties te ontwikkelen.

De evaluaties worden uitgevoerd door:

• de bevoegde minister (als eerste en enige evaluator), voor de evaluatie van 
de voorzitter van het directiecomité;

• de voorzitter van het directiecomité (eerste evaluator) en de bevoegde 
minister (tweede evaluator) voor de evaluatie van de mandaathouder n-1;

• de mandaathouder n-1 (eerste evaluator) en de voorzitter van het directie-
comité (tweede evaluator), voor de evaluatie van de mandaathouder n-2.

Wanneer meerdere ministers en/of staatssecretarissen bevoegd zijn voor het acti-
viteitsgebied van de voorzitter, treedt de minister of staatssecretaris die bevoegd 
is voor het grootste gedeelte van het activiteitsgebied, als eerste (of tweede) 
evaluator op. Voor de andere ministers of staatssecretarissen voorziet de regel-
geving in een adviserende rol.

Op het einde van elke evaluatiecyclus nodigt de eerste evaluator de mandaat-
houder uit voor een evaluatiegesprek. De tweede evaluator kan aan dit gesprek 
deelnemen, maar in alle gevallen heeft er, vóór het evaluatiegesprek, overleg 
plaats tussen de eerste en de tweede evaluator.
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Als voorbereiding op het evaluatiegesprek maakt de mandaathouder een zelfeva-
luatie op. Dit document moet de graad van verwezenlijking van de doelstellingen 
uit de beheersplannen beschrijven. Ten laatste twintig werkdagen vóór het evalu-
atiegesprek moet de zelfevaluatie aan de eerste evaluator worden bezorgd. Deze 
toetst vervolgens, ter voorbereiding van het evaluatiegesprek, de zelfevaluatie op 
consistentie en onderbouwing en aan eigen ervaringen met de mandaathouder en 
verzamelt bijkomende informatie, die kan bijdragen tot een billijke en objectieve 
evaluatie.

Voor de evaluatie van de voorzitters van de directiecomités wordt de bevoegde 
minister bijgestaan door een extern bureau, dat hem steunt om de zelfevaluatie 
van de mandaathouder te beoordelen. Daartoe verzamelt dit bureau alle bijko-
mende of tegenstrijdige informatie betreffende de te evalueren elementen. Het 
bureau bereidt het evaluatiegesprek voor, structureert het voor de minister en 
staat in voor de opvolging.

Na afloop van het evaluatiegesprek, stelt de eerste evaluator een ontwerp van 
beschrijvend evaluatieverslag op en, eventueel, een voorstel van vermelding. Hij 
overlegt met de tweede evaluator, stelt het evaluatieverslag op en kent de ver-
melding toe. Het evaluatieverslag wordt door de tweede evaluator mee onder-
tekend en wordt, met bewijs van ontvangst, meegedeeld aan de geëvalueerde 
binnen de twintig werkdagen die volgen op het evaluatiegesprek.

De eindevaluatie wordt afgesloten met de vermelding “onvoldoende”, “voldoende” 
of “zeer goed”. Bij de tussentijdse evaluaties kan alleen een vermelding “onvol-
doende” worden gegeven. In dat geval wordt het mandaat vroegtijdig beëindigd. 
Bij een eindevaluatie “zeer goed” wordt de mandaathouder een nieuwe mandaat-
periode aangeboden. In de andere gevallen heeft de mandaathouder onder 
bepaalde voorwaarden recht op een beëindigingvergoeding (na een evaluatiever-
melding “onvoldoende”) of op een herintegratievergoeding (geen aanbod tot het 
opnemen van een nieuw mandaat na een vermelding “zeer goed” of “voldoende”).

Als de evaluatoren niet tot dezelfde taalrol behoren als de geëvalueerde kunnen 
de mandaathouders alleen worden geëvalueerd door evaluatoren die geslaagd 
zijn voor het examen voldoende of grondige kennis van de tweede taal. In de 
andere gevallen moeten de evaluatoren worden bijgestaan door een wettelijk 
tweetalige ambtenaar van de taalrol van de geëvalueerde. Deze woont het evalu-
atiegesprek bij en moet de overeenstemming waarborgen tussen het verslag en 
de inhoud van het gesprek.

De regelgeving legt ook de inhoud van de evaluatiedossiers vast en belast boven-
dien de FOD P&O met de kwaliteitscontrole van de evaluatieprocedure van de 
mandaathouders. Na afloop van elk evaluatiegesprek moeten de FOD’s dan ook 
een kopie van het aangepaste evaluatiedossier meedelen aan de voorzitter van 
het directiecomité van de FOD P&O.
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43 Omdat de twee meest essentiële elementen ontbreken: er werd geen evaluatiegesprek gehouden 
en er werd geen beschrijvend evaluatieverslag opgemaakt.

44 FOD Volksgezondheid (één dossier), FOD Sociale Zekerheid (twee dossiers), FOD WASO (zes 
dossiers), FOD Buitenlandse Zaken (één dossier), FOD B&B (drie dossiers), FOD Kanselarij (één 
dossier), FEDICT (vijf dossiers), FOD Financiën (veertien dossiers) en FOD P&O (drie dossiers).

45 FOD P&O.
46 FOD Financiën.
47 FOD Binnenlandse Zaken (één dossier, vijf maanden vertraging), FOD Economie (één dossier, vier 

maanden vertraging), FOD WASO (één dossier, zeven maanden vertraging), FOD P&O (acht dos-
siers, anderhalf jaar te laat afgerond), FOD B&B (twee dossiers, anderhalf jaar te laat opgestart), 
FOD Financiën (twee dossiers anderhalf jaar te laat afgerond, drie dossiers eerste tussentijdse 
evaluatie anderhalf jaar te laat opgestart, twee dossiers half jaar te laat opgestart) en FOD Mobi-
liteit (één dossier te laat opgestart en een jaar te laat afgerond).

48 Overeenkomstig artikel 20, tweede lid, van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001.

4.2 Vaststellingen

4.2.1 Organisatie van de tussentijdse en eindevaluaties

Uit het onderzoek bleek dat 36 van de 122 door te voeren tussentijdse evaluaties 
niet werden uitgevoerd43, waaronder deze van zeven voorzitters van het directie-
comité.44 Bijna alle (82) mandaten waarvan de termijn volledig was doorlopen, 
waren daarentegen het voorwerp van een eindevaluatie. Slechts twee mandaten 
kregen geen eindevaluatie. In één dossier weigerde de mandaathouder45 initieel 
de autoriteit van de ad interim-voorzitter van het directiecomité (eerste evalua-
tor) te aanvaarden en kon geen evaluatie meer worden uitgevoerd binnen de 
vastgelegde termijn. In het andere dossier was de betrokken mandaathouder 
geschorst en kon bijgevolg geen evaluatie worden doorgevoerd46. Van de tussen-
tijdse evaluaties die wel werden uitgevoerd, werden er eenentwintig, waarbij deze 
van drie voorzitters van het directiecomité, laattijdig opgestart of afgerond. Bij 
vijftien liep de vertraging op tot anderhalf jaar47.

Wat betreft de eindevaluaties werd in één dossier (FOD Justitie) een vertraging 
van zes maanden vastgesteld waardoor de overheid het mandaat van de betrok-
kene met drie maanden moest verlengen48 om de evaluatieprocedure rond te 
krijgen.

In twee dossiers (FOD Economie en FEDICT) werd vastgesteld dat de eind-
evaluaties een paar maanden te vroeg werden opgestart. Hierdoor bestreek de 
evaluatie niet de gehele evaluatietermijn.

De voorzitter van het directiecomité van FEDICT bevestigde weliswaar dat er 
daadwerkelijk evaluatiegesprekken plaatsvonden, maar hiervan kan in de meeste 
dossiers geen spoor worden teruggevonden.

Hoewel er heel vaak aanvaardbare oorzaken zijn voor het niet of laattijdig uitvoe-
ren van evaluaties, dringt het Rekenhof er toch op aan dat deze grondig en tijdig 
worden uitgevoerd aangezien ze fundamenteel zijn voor de goede werking van het 
mandaatsysteem.

4.2.2 Actoren

Bij de evaluatie van de voorzitters van het directiecomité

De beoordeling van de voorzitter van het directiecomité wordt slechts door één 
evaluator uitgevoerd, m.n. de bevoegde minister of staatssecretaris. De objecti-
verende rol van een tweede beoordelaar wordt hier verzekerd door de tussen-
komst van een extern bureau.
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49 FEDICT, FOD Economie en FOD Mobiliteit.
50 FOD Binnenlandse Zaken en FOD Economie.
51 Drieëntwintig tussentijdse evaluaties:
 FOD Volksgezondheid: een stafdirecteur;
 FOD Binnenlandse Zaken: vijf managers n-1;
 FOD Justitie: twee managers n-1;
 FOD Buitenlandse Zaken: zes managers n-1 en drie stafdirecteurs;
 FOD Mobiliteit: twee managers n-1 en een stafdirecteur;
 FOD B&B: een manager n-1 en een stafdirecteur;
 FOD P&O: een manager n-2.
 Eén eindevaluatie bij de FOD Mobiliteit: manager n-1 Mobiliteit en Verkeersveiligheid (de staats-

secretaris weigerde de eindevaluatie te ondertekenen, omdat hij niet beschikte over het dossier.
52 Tussentijdse evaluaties
 FOD P&O (vijf dossiers), FOD Sociale Zekerheid (drie dossiers), FOD Volksgezondheid (één dos-

sier), FEDICT (drie dossiers) en FOD Kanselarij (twee dossiers).
 Eindevaluaties
 FOD P&O (twee dossiers), FOD Buitenlandse Zaken (één dossier), FOD Volksgezondheid (één 

dossier), FOD Mobiliteit (twee dossiers) en FEDICT (drie dossiers).

Hoewel de regelgeving de tussenkomst van dit extern bureau oplegt, werden vier 
(van de zeventien) evaluaties van voorzitter van het directiecomité uitgevoerd 
zonder beroep te doen op deze externe bijstand. Drie ervan betroffen bovendien 
eindevaluaties49. Bij twee tussentijdse evaluaties van de voorzitter van het direc-
tiecomité was de tussenkomst van het extern bureau niet volledig, d.w.z. dat de 
samenwerking op een bepaald ogenblik werd stopgezet50. 

Bij de overige evaluaties

Uit het onderzoek bleek dat de tweede evaluator bij 24 van de 86 doorgevoerde 
evaluaties het evaluatieverslag niet ondertekende51. 

Hoewel hij steeds op de evaluatiegesprekken van de mandaathouders n-1 werd 
uitgenodigd, was de betrokken minister slechts bij drie FOD’s (Financiën, Mobili-
teit en Economie) bij het gesprek aanwezig. Voor een andere FOD (Justitie) was 
de minister als tweede evaluator slechts bij één evaluatie aanwezig. Voor andere 
evaluaties binnen dezelfde FOD werd de minister– tweede evaluator vertegen-
woordigd door de directeur of adjunct-directeur van de beleidscel.  

De ministers of staatssecretarissen verkiezen veelal de evaluatie van de man-
daathouders n-1 volledig over te laten aan de voorzitters van het directiecomité 
van de FOD.

In het verlengde hiervan werd eveneens vastgesteld dat slechts in de dossiers 
van de FOD’s P&O, Economie, Binnenlandse Zaken, Justitie en Volksgezondheid 
elementen zijn terug te vinden die erop wijzen dat het voorgeschreven overleg 
tussen eerste en tweede evaluator plaatsgreep.

4.2.3 Wettelijk tweetalige

Bij 23 evaluaties (veertien tussentijdse en negen eindevaluaties) was de vereiste 
wettelijk tweetalige ambtenaar niet aanwezig op het evaluatiegesprek52.
Overigens werd ook vastgesteld dat de evaluatieverslagen bijna nooit worden 
ondertekend door de wettelijk tweetalige, hoewel deze juist de overeenstemming 
tussen het evaluatiegesprek en het evaluatieverslag moet waarborgen.

De aanwezigheid van een wettelijk tweetalige is juridisch verplicht in het belang 
van het evaluatieproces. Het is niet vereist dat de geëvalueerde daarom vraagt 
en er kan ook niet van worden afgezien met akkoord van de geëvalueerde.
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53 Er werd enkel rekening gehouden met de elementen die in het evaluatiedossier zelf waren opgeno-
men. De regelgeving bepaalt immers dat rekening moet worden afgelegd in de evaluatiedocumen-
ten. De juistheid van de vermelde gegevens werd niet onderzocht.

54 FOD WASO (twee dossiers), FOD Mobiliteit (drie dossiers), FOD Buitenlandse Zaken (twee dos-
siers), FOD P&O (één dossier), FOD Sociale Zekerheid (één dossier), FOD Kanselarij (één dos-
sier) en FOD Volksgezondheid (één dossier).

55 FOD P&O (één dossier), FOD Volksgezondheid (drie dossiers), FOD Economie (één dossier) en 
FOD Buitenlandse Zaken (één dossier).

56 FOD Financiën en FOD Justitie. 
57 Artikel 24 van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 bepaalt dat wanneer een staffunctie door 

de betrokken minister vacant wordt verklaard en de houder ervan, van wie het mandaat verstrijkt, 
zijn kandidatuur stelt, (…) hem een nieuw mandaat (wordt aangeboden), voor zover hij de eindver-
melding “zeer goed“ kreeg.

58 De betrokken stafdirecteurs ontvingen initieel de beoordeling “voldoende”, maar kregen uiteinde-
lijk van de beroepscommissie de beoordeling “zeer goed”.

4.2.4 Inhoud van de evaluaties

De verantwoording over de realisatie van de doelstellingen die in de beheersplan-
nen werden vastgelegd, maakt een essentieel onderdeel uit van de (zelf-)evalua-
ties. Het Rekenhof ging na of deze verantwoording afdoende was. Dit onderzoek 
werd beperkt tot de eindevaluaties53.

Het Rekenhof stelde vast dat twaalf (van de 80) evaluatiedossiers belangrijke 
gebreken vertonen54. Dit brengt de verantwoording van de toegekende evaluatie-
vermeldingen in het gedrang of doet minstens afbreuk aan de kwaliteit ervan. Bij 
deze evaluaties kwamen slechts een beperkt aantal doelstellingen uit de beheers-
plannen aan bod en vaak ontbrak ook de samenhang tussen het beheersplan en 
de (zelf)evaluatie. Daarnaast werd in een aantal gevallen de evaluatie beperkt tot 
een beschrijving van de doelstellingen of projecten, zonder enige beoordeling of 
vermelding van de eraan gerelateerde indicatoren.

In zes andere dossiers werden belangrijke indicatoren, gedefinieerd in de beheers-
plannen, helemaal niet in rekening gebracht55. Voor deze dossiers kan niet met 
zekerheid worden geconcludeerd dat de verantwoording in haar geheel toerei-
kend is.

Bij de FOD Financiën zijn een aantal managementplannen verouderd, waardoor 
de (onderzochte) eindevaluaties van de managers n-1 en n-2 onvoldoende wer-
den verantwoord. In de (zelf)evaluaties wordt wel sterk gefocust op de redenen 
waarom de hervormingen niet werden gerealiseerd.

Omdat de kwaliteit van de evaluaties zo sterk varieert, dringt het Rekenhof erop 
aan dat het door de regelgeving opgelegde kwaliteitstoezicht op deze evaluaties 
effectief wordt uitgevoerd. Het prestatiegebonden mandaatsysteem staat of valt 
immers met een goede evaluatie van de individuele prestaties van de mandaat-
houders. Bovendien doet de ongelijke aanpak afbreuk aan een gelijkwaardige 
evaluatie van de mandaathouders over de verschillende FOD’s heen. Punt 4.2.6 
van dit verslag gaat hier verder op in. 

4.2.5 Gevolgen van de evaluatie

In twee gevallen56 werd een stafdirecteur, die bij de eindevaluatie de beoordeling 
“zeer goed57” had gekregen (weliswaar na een beroepsprocedure)58, geen nieuwe 
mandaatperiode aangeboden. De betrokken functies werden niet meer vacant 
verklaard, omdat de functies volgens de minister te sterk zouden zijn gewijzigd, 
waardoor ze in hun initiële hoedanigheid niet meer bestonden. 
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59 Artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002. Het verslag aan de Koning bij dit 
koninklijk besluit is nog explicieter: “in elke federale overheidsdienst worden dus volgende basis-
stafdiensten uitgebouwd: “Personeel en Organisatie”, “Informatie en Communicatietechnologie”, 
“Budget en beheerscontrole” en tenslotte “Interne audit”, en worden uiteraard ook de correspon-
derende staffuncties voorzien”. 

60 Koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die 
gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst.

61 Koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling 
van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

Deze werkwijze stemt niet overeen met de regelgeving die de functies van staf-
directeur uitdrukkelijk voorziet binnen elke FOD59. 

4.2.6 Kwaliteit 

Samenstelling van de dossiers 

Het evaluatiedossier moet een homogeen geheel vormen op naam van elke geëva-
lueerde. De regelgeving bepaalt de diverse stukken die daarvan deel moeten uit-
maken. 

De door het Rekenhof naar aanleiding van de controle ter plaatse opgevraagde 
evaluatiedossiers bleken echter in de regel geenszins één geheel te vormen. De 
inhoud ervan werd kennelijk met het oog op de audit vanuit diverse locaties ver-
zameld en was soms onvolledig. Bepaalde stukken werden gezamenlijk voor alle 
mandaatfuncties bezorgd.

Het Rekenhof meent dat het secuur bijhouden van personeelsdossiers een essen-
tiële voorwaarde is voor een kwaliteitsvol personeelsbeleid. 

Kwaliteitsbewaking

Oorspronkelijk voorzag de Copernicushervorming in een aantal decentrale contro-
les met betrekking tot het mandaatsysteem. Zo werd de beleidsraden opgedra-
gen toezicht uit te oefenen over de uitvoering van het strategisch plan en advies 
te verlenen over het ontwerp van het managementplan van de voorzitter60, en 
moesten de auditcomités toezicht uitoefenen op de uitvoering van de manage-
mentplannen61. Omdat deze organen niet systematisch werden opgericht, bleven 
de controles uit of werden ze teruggeschroefd.

In 2005 werd een centrale kwaliteitscontrole van de evaluaties van de mandaat-
houders ingebouwd in de regelgeving. De voormelde koninklijke besluiten van 
1 februari 2005 en 12 april 2005 gelastten de FOD P&O met een kwaliteitscon-
trole van de evaluatieprocedure van de houders van een management- of staf-
functie. Deze taak is overigens complementair met de horizontale management-
ondersteunende opdrachten van de FOD P&O (dienst Organisatie), zoals het 
uitbouwen van een kwaliteitsopvolgingssysteem en benchmarking, het uitwisselen 
van best practices, het lanceren van klantvriendelijkheidsprogramma’s, opvolgen 
van BPR’s (Business Process Reengineering) en projecten, ontwikkelen van een 
databank met kwaliteitsnormen,…

Om het toezicht te realiseren moeten de FOD’s, na elk evaluatiegesprek, een 
kopie van het aangepaste evaluatiedossier overzenden aan de voorzitter van het 
directiecomité van de FOD P&O.
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62 OESO, Public Management, Assessing Performance-oriented HRM Activities in Selected OECD 
Countries, oktober 2002.

63 De sterke versnippering van bevoegdheden bemoeilijkt het performance management omdat de 
realisatie van doelstellingen in deze omstandigheden dikwijls afhankelijk is van de tussenkomst van 
meerdere instanties.

64 OESO, Performance-based Arrangements for Senior Civil Servants: OECD and other Country 
Experiences, mei 2007.

65 KEY-Consult, Eindrapport over de evaluatie van de voorzitters in de federale overheid, een over-
zicht van de ervaring in 2005-2008, augustus 2008.

Sommige FOD’s stuurden deze “aanvullingen” systematisch door, andere deden 
dit niet, nog andere deden dit op onregelmatige basis, zodat de FOD P&O deze 
opdracht van kwaliteitsbewaking niet heeft kunnen vervullen. De FOD P&O vroeg 
vervolgens alleen de resultaten van de (eind)evaluatieprocedures bij de FOD’s op, 
om te kunnen nagaan of er eventueel nieuwe selectieprocedures moesten worden 
opgestart en herinnerde bij die gelegenheid aan de voornoemde verplichting. 

Het gebrek aan centrale bewaking is problematisch voor een uniforme en kwali-
teitsvolle toepassing van het accountability-principe. In het bijzonder tijdens de 
opstartfase van de hervormingen is de afwezigheid van centrale sturing/bewa-
king funest omdat administraties in deze fase van de hervorming het belangrijkste 
leerproces moeten doormaken.

Zonder centrale kwaliteitsbewaking zullen de verschillende werkwijzen binnen de 
diverse FOD’s nog verder uiteenlopen omdat de complexe werkomgeving een 
sluitende en eenvoudige verantwoording onmogelijk maakt. Zo kunnen beleidsma-
tige of immateriële diensten immers zelden worden vertaald in duidelijk meetbare 
doelstellingen62. Bovendien is het moeilijk haalbaar om de beheersplannen perma-
nent aan te passen aan de veranderde middelen of (onvoorziene) opdrachten. 
Voorts staat ook de sterke versnippering van bevoegdheden (zowel staatkundig 
als binnen de regering, als zelfs binnen/tussen de FOD’s) een optimale werking 
van het “rekening en verantwoording”-beginsel in de weg63. Overigens kan een 
strikt rekenkundige afrekening van de prestaties ook zogenaamde “perverse 
effecten” genereren, waarbij de aandacht eerder uitgaat naar het behalen van de 
meetbare indicatoren in plaats van naar de achterliggende strategische waar-
den64. Deze nadelen mogen echter geen reden zijn om de verantwoording te 
negeren. De geleverde inspanningen om duidelijke, relevante en meetbare doel-
stellingen en indicatoren te definiëren en te meten, moeten worden voortgezet. 
De realisatie van de vooropgestelde doelstellingen moet ook verder het voorwerp 
blijven uitmaken van de beoordeling.  

De onmogelijkheid om op een sluitende rekenkundige manier verantwoording af 
te leggen van deze beleidsmatige taken brengt met zich mee dat de evaluatie 
minstens voor een deel tot stand komt op basis van het discretionair oordeel van 
de evaluatoren. Dit impliceert echter – zeker bij een geringe betrokkenheid van 
een van de evaluatoren (cfr. Supra) – dat het risico op willekeur toeneemt. Om 
dit gevaar in te dijken is eveneens de uitbouw van een sterke centrale controle 
noodzakelijk. 

Ten slotte heeft een centrale controle ook als voordeel dat het toezicht ook sta-
biliteit biedt indien tijdens de mandaattermijn meerdere evaluatoren elkaar afwis-
selen. Door de regelmatige regeringswissels of frequente wijzigingen in de rege-
ringssamenstelling blijkt geregeld dat ministers/staatssecretarissen als evaluator 
(eerste of tweede) optreden terwijl ze nooit bevoegd waren over de geëvalueerde 
tijdens zijn evaluatieperiode. Volgens een algemeen extern syntheserapport over 
de evaluaties van de voorzitters werden vijf van de zeven eindevaluaties van 
voorzitters uitgevoerd door ministers die nooit met de voorzitter in kwestie had-
den samengewerkt65. 
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Hoofdstuk 5  
Conclusies en aanbevelingen

5.1 Selectie, werving en aanstelling van de mandaathouders

• Hoewel de mandaatfuncties moeten worden vastgelegd in een reglemen-
tair organogram blijkt geen enkele FOD over een dergelijk organogram te 
beschikken.

• Omdat een aantal organisatorische hervormingen bij een FOD nog steeds 
niet zijn afgerond, konden de verantwoordelijkheden van de mandaathou-
ders niet steeds duidelijk worden afgebakend. Eén van de mandaathouders 
bleef hierdoor tijdens de duur van zijn mandaat verstoken van operationele 
taken. Hij werd ingeschakeld voor algemene ondersteunende opdrachten.

• De selectieprocedures trekken vaak te weinig geschikte kandidaten aan en 
leiden slechts in een op drie gevallen tot de aanstelling van een “zeer 
geschikte” kandidaat. Het Rekenhof beveelt aan de vacatures meer doel-
gericht te verspreiden en kandidaten een ruimere inschrijvingstermijn te 
bieden dan de gebruikelijke minimumtermijn van veertien dagen. Selor ziet 
meer heil in het proactief benaderen van potentiële kandidaten in speci-
fieke sectoren.

• Vaak duurt het lang vooraleer een mandaathouder definitief is aangesteld. 
De vertragingen, die meestal te wijten zijn aan organisatorische proble-
men, doen zich voor in alle fases van het proces: de vacantverklaring, de 
selectie, de werving en de aanstelling. Deze lange doorlooptijden zijn 
nefast voor de efficiëntie en continuïteit van de diensten, alsook voor de 
consistentie van de selecties zelf. Selor stelt voor dat zij een preselectie 
zou organiseren om de totale doorlooptijd te verkorten, hetgeen echter een 
aanpassing van de reglementering vereist.

• Omwille van de continuïteit van de dienst worden meerdere mandaatfunc-
ties via tijdelijke aanstellingen ingevuld. Deze wijze van aanstelling is niet 
gereglementeerd, waardoor juridische lacunes ontstaan en het risico 
bestaat dat tijdelijk aangestelden een ongerechtvaardigd voordeel verkrij-
gen wanneer ze zich later formeel kandidaat stellen voor de betrokken 
functie. Dit probleem moet reglementair geregeld worden. 

• Kandidaten die binnen een termijn van zes maanden al een geïnformati-
seerde test aflegden in het kader van een eerdere selectieprocedure kun-
nen de resultaten hiervan terug inroepen bij de latere procedures. Deze 
mogelijkheid is niet uitdrukkelijk reglementair toegestaan. Het Rekenhof 
beveelt aan dit te regelen. 

• Hoewel de selectietesten, en meer in het bijzonder de mondelinge proef op 
basis van een praktijkgeval, algemeen als valide selectie-instrumenten  
worden beschouwd, kan worden vastgesteld dat kandidaten die meermaals 
aan selecties voor dezelfde of vergelijkbare functies deelnamen, sterk uit-
eenlopende resultaten behaalden. Het Rekenhof beveelt aan om de beslis-
sing van de selectiecommissie grondig te motiveren en alle onderliggende 
documenten (waaronder de competentierasters) samen in het selectiedos-
sier te bewaren.

• Om de vereiste ervaring te staven neemt Selor genoegen met een verkla-
ring op eer. Het Rekenhof wijst erop dat de reglementering vereist dat 
Selor uiterlijk op het einde van de selectiefase zekerheid moet hebben over 



Management- en staffuncties binnen de FOD’s – Rekenhof, maart 2011 35

de geldigheid van de kandidaturen door meer bewijskrachtige documenten 
te eisen. Indien de regering van oordeel is dat de wervende overheid dit 
beter kan doen, moet de reglementering worden aangepast.

• De kandidaten die “zeer geschikt” of “geschikt” werden bevonden, ontvan-
gen weliswaar een kennisgeving waarin hun rangschikking wordt meege-
deeld, maar weten niet hoeveel “zeer geschikte” of “geschikte” kandidaten 
er zijn. Selor zal deze informatie voortaan eveneens meedelen aan de 
betrokken kandidaten.

• Bij een selectie werd het aanvullend onderhoud van een aantal kandidaten 
geleid door de eentalige voorzitter van een andere taalrol zonder dat hierbij 
een beroep werd gedaan op een wettelijk tweetalige ambtenaar.

• Het verslag van het aanvullend onderhoud is soms beperkt tot een PV van 
aanwezigheid. Het Rekenhof beklemtoont het belang van een omstandig 
individueel verslag omdat enkel op die wijze tegemoet kan worden geko-
men aan de verplichtingen op het vlak van de motivering.

• In de benoemingsakte wordt de formele motivering dikwijls beperkt tot een 
opsomming van de kwaliteiten van de laureaat, terwijl deze ook een verge-
lijking van de kandidaten moet bevatten.

• Zes FOD’s laten na de kandidaten, die deelnamen aan het aanvullend 
onderhoud maar die geen laureaat zijn, in kennis te stellen van de uiteinde-
lijke beslissing. Bovendien deelt geen enkele FOD het eindresultaat mee 
aan “geschikte” kandidaten die niet werden opgeroepen voor het aanvul-
lend onderhoud.

• Bij vijf FOD’s wordt in het beschikkend gedeelte van de aanstellings-
besluiten de duur van het mandaat niet vermeld.

• Een aantal aanstellingsbesluiten hebben terugwerkende kracht, vier hebben 
zelfs een retroactieve werking van drie maanden. De datum van inwerking-
treding mag niet voorafgaan aan de datum van ondertekening van het 
koninklijk besluit.

5.2 Bezoldiging

• Van de wegingsresultaten van vóór 2006 waren geen verantwoordings-
stukken beschikbaar. 

• De omvang en de aard van de bevoegdheden van de verschillende FOD’s 
variëren sterk. Nochtans werden alle voorzitters van de directiecomités in 
dezelfde weddeband ingeschaald. De wegingsresultaten van de voorzitters 
van de directiecomités konden niet worden voorgelegd.

• Hoewel de regelgeving dit uitdrukkelijk voorschrijft, worden de mandaat-
functies niet systematisch om de zes jaar herwogen.

• Een aantal FOD’s heeft nagelaten het privaatgebruik van dienstwagens als 
voordeel in natura te melden aan de CDVU, die instaat voor de verwerking 
van de aan dit voordeel verbonden fiscale en sociale verplichtingen. 

• De loonsverhouding tussen de hogere ambtenaren en sommige mandaat-
houders is verstoord waardoor lagere mandaatfuncties moeilijk ingevuld 
geraken en soms bij voorbaat al niet meer worden opengesteld voor selec-
tie. Het Rekenhof beveelt aan de functiewegingen van niveau A en deze 
van de mandaatfuncties op elkaar af te stemmen.



36 Management- en staffuncties binnen de FOD’s – Rekenhof, maart 2011

5.3 Planning: management- en ondersteuningsplannen

• De beheersplannen, die essentieel zijn voor de evaluatie van de mandaat-
houders en er het referentiekader voor vormen, variëren sterk qua vorm, 
structuur en kwaliteit. 

• De verplichting om deze plannen minstens jaarlijks aan te passen wordt 
niet gerespecteerd. Het Rekenhof meent dat er functionele redenen kun-
nen zijn die de toepassing van deze maatregel verhinderen. Er moet echter 
over worden gewaakt dat deze plannen hun relevantie behouden. Bij de 
evaluaties moet hieraan bijzondere aandacht worden geschonken. 

• Veelal worden deze plannen slechts impliciet of stilzwijgend goedgekeurd. 
Het Rekenhof beveelt aan om meer aandacht te besteden aan deze goed-
keuring. Wellicht is de mogelijke invoering van bestuursovereenkomsten 
daartoe een geschikte gelegenheid. 

• Bij de inhoudelijke controle van de beheersplannen werd vastgesteld dat 
de relevantie ervan dikwijls gering is omdat ze (voor projecten) geen con-
crete streefdata bevatten, de doelstellingen te vaag worden geformuleerd, 
ze slechts een miniem deel van de mandaatperiode bestrijken of achter-
haald zijn door de feitelijke ontwikkelingen op het terrein.

5.4 Evaluatie van de mandaathouders

• Van de 122 tussentijdse evaluaties werden er 36 niet uitgevoerd. De uitge-
voerde tussentijdse evaluaties gebeurden vaak laattijdig, al zijn hier vaak 
aanvaardbare redenen voor. De eindevaluaties gebeurden in de regel stipt.

• Meerdere evaluaties van voorzitters van het directiecomité gebeurden  
zonder de opgelegde tussenkomst van een extern bureau. Ook bij de (voor-
namelijk tussentijdse) evaluaties van de overige mandaathouders bleef de 
verplichte tussenkomst van een tweede evaluator achterwege. Daar waar 
de minister of staatssecretaris als tweede evaluator optrad was hun 
inbreng beperkt. Het voorgeschreven overleg tussen beide evaluatoren 
werd vaak uit het oog verloren. 

• Bij 23 evaluaties was er geen wettelijk tweetalige ambtenaar aanwezig 
hoewel de geëvalueerde tot een andere taalrol behoorde dan de (een talige) 
evaluator. Deze aanwezigheid is verplicht in het belang van het evaluatie-
proces en er kan niet van worden afgestapt op vraag van de evaluatoren of 
de geëvalueerde.

• Het inhoudelijk onderzoek van de 80 eindevaluatiedossiers bracht aan het 
licht dat in twaalf gevallen de beoordeling “zeer goed” of “voldoende” 
onvoldoende was verantwoord. Meerdere doelstellingen uit de beheers-
plannen kwamen niet aan bod bij de evaluatie (hierbij is er dikwijls weinig 
samenhang tussen beheersplan en (zelf)evaluatie) of de doelstellingen 
werden in de evaluatie alleen maar omschreven zonder enige beoordeling 
of gebruik van de eraan gerelateerde indicatoren. In andere dossiers werd 
vastgesteld dat belangrijke indicatoren uit de beheersplannen niet werden 
gebruikt bij de evaluatie, zonder dat dit de globale verantwoording ervan in 
het gedrang brengt. 

• Aan twee stafdirecteurs die een eindevaluatie “zeer goed” hadden, werd 
geen nieuwe mandaatperiode aangeboden. Hun functie werd niet opnieuw 
vacant verklaard omdat hun functieprofiel te zeer zou zijn gewijzigd. Het 
betreft echter functies die reglementair zijn vastgelegd binnen elke FOD. 
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• In vele evaluatiedossiers bleken documenten te ontbreken. Blijkbaar werden 
de dossiers enkel samengesteld naar aanleiding van de audit. Het Rekenhof 
meent dat het secuur bijhouden van personeelsdossiers een essentiële 
voorwaarde is voor een kwaliteitsvol personeelsbeheer.

• Hoewel de FOD P&O is belast met een centrale kwaliteitscontrole op de 
evaluaties bleef deze tot dusver dode letter. Het Rekenhof dringt er sterk 
op aan dat deze controle wordt uitgevoerd. Deze controle is immers niet 
alleen nodig om uniforme en kwalitatieve evaluaties te garanderen, ze biedt 
ook meer stabiliteit.
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Bijlage  
Antwoorden van de ministers

Brief van de minister van Ambtenarenzaken van 17 december 2010

(Vertaling)

Betreft:  Ontwerpverslag in verband met de audit van de management- en staffunc-
ties binnen de federale overheidsdiensten 

Mijnheer de voorzitter,

Ik heb het ontwerpverslag in verband met de audit van de management- en staf-
functies binnen de federale overheidsdiensten met volle aandacht gelezen. 

Ik ben ervan overtuigd dat de aanbevelingen en suggesties in het ontwerp-
verslag elementen kunnen zijn die in een hervorming van de reglementering 
kunnen worden verwerkt.

Heel wat van die aanbevelingen en suggesties vereisen immers een wijziging van 
de reglementen. Zulks geldt voor: 

 – de organisatie van de preselecties van kandidaten (pagina 18);

 – de toewijzing van functies ad interim (pagina’s 19 en 20);

 – de vrijstellingen om computergestuurde testen opnieuw te moeten 
doen (pagina 20);

 – het onderzoek door SELOR, op het einde van de selectiefase, van de 
toelaatbaarheid van de kandidaturen (pagina 21);

 – het op elkaar afstemmen van de systemen voor weging van de functies 
van niveau A en van de mandaatfuncties (pagina 27);

 – de evaluatie van de titularissen van mandaatfuncties op basis van de 
tenuitvoerlegging van een bestuursovereenkomst (pagina 29).

Zoals mijn diensten hebben opgemerkt in het kader van het onderzoek van het 
voorontwerp van verslag, werden onder de vorige regering voorstellen tot hervor-
ming van de reglementen geformuleerd. Deze hebben nochtans niet tot een con-
sensus geleid, omdat de regering ontslag heeft genomen. 

Ik zal de inhoud van dit verslag zeker onder de aandacht brengen van mijn opvol-
ger.

Hoogachtend.

Inge Vervotte 
Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
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Brief van de eerste minister van 22 december 2010
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Brief van de minister van Financiën van 6 januari 2011



Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.

Il existe aussi une version française de ce rapport.

U kunt dit verslag in de taal van uw keuze raadplegen  
of downloaden op de internetsite van het Rekenhof.

wettelijk depot

druk

adres 
 

tel
fax

Internetsite

D/2011/1128/05

N.V. PEETERS S.A.

Rekenhof 
Regentschapsstraat 2 
B-1000 Brussel

02-551 81 11
02-551 86 22
www.rekenhof.be

R E K E N H O F

Management- en  
staffuncties binnen de  
federale overheidsdiensten

Verslag van het Rekenhof aan de Kamer  
van Volksvertegenwoordigers

Brussel, maart 2011


