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Samenvatting

Van september 1998 tot december 2001 hebben bijna alle federale openbare 
diensten een informaticatoelage toegekend aan de personeelsleden die informatica-
taken uitvoeren. 

De toelage had tot doel het informaticapersoneel in dienst te houden tijdens de 
overgang naar het jaar 2000 en de invoering van de euro.

Het Rekenhof heeft de doelmatigheid van deze beleidsmaatregel onderzocht. In 
eerste instantie werd de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding onderzocht. Daar-
bij werd vastgesteld dat de behoeftebepaling op onvolledige schattingen van 
het personeelsverloop steunde en dat de doelstelling, de doelgroep en het toe-
passingsgebied niet op de vastgestelde behoefte afgestemd waren. Ook werd 
niet gemotiveerd waarom werd gekozen voor het instrument van de fi nanciële 
toelage.

Vervolgens werd de kwaliteit van de regelgeving getoetst. Het koninklijk besluit 
is moeilijk uitvoerbaar en de controlemogelijkheden laten te wensen over. Som-
mige artikelen zorgen bij interpretatie voor verwarring en wijzigingen van het 
besluit zijn niet altijd in overeenstemming met het oorspronkelijke doel van de 
beleidsmaatregel.

Ook de uitvoering van de beleidsmaatregel voldeed niet altijd aan de normen. 
Zo werd de doelgroep onvoldoende ingelicht en volgde het Ministerie van Ambte-
narenzaken de uitvoering van de maatregel niet op, zodat een gerichte bijsturing 
en evaluatie onmogelijk waren. Bovendien overschreden de uitbetaalde informati-
catoelagen ruimschoots het oorspronkelijke budget.

Het feit dat de administraties die onder het toepassingsgebied van de beleids-
maatregel vielen niet alle gevraagde informatie konden bezorgen, gecombineerd 
met de vaststelling van onverklaarde verschillen in de bedragen van de betaalde 
toelagen, doet vermoeden dat de voorwaarden om een toelage te kunnen ont-
vangen niet altijd werden nageleefd. Vooral bij de werknemers zonder informatica-
graad lijken de doelgroep en de taken waarvoor een toelage werd betaald, onzorg-
vuldig afgebakend te zijn.

De beleidsmaatregel blijkt het verloop van de toelagegerechtigden niet gestopt te 
hebben. Zo is het verloop tussen 1998 en 2001 blijven toenemen van 2,2 % tot 
4,1 %. Positief is wel dat het aanvankelijk veel hogere verloop van personeel met 
informaticagraden en van personeel van niveau 2+ weggewerkt is. Daarentegen 
is het aanvankelijk onevenredig hoge verloop van niveau 2 blijven bestaan en is 
het relatief lagere verloop bij niveau 3 toegenomen tot dat van niveau 1.

Tot slot werd op basis van de beschikbare gegevens geschat in hoeverre de infor-
maticatoelage medeverantwoordelijk is voor de evoluties in het verloop van het 
informaticapersoneel. In het algemeen blijkt de toelage het verloop te hebben 
afgeremd, ook al is dat verloop niet volledig tegengehouden. Voor de doelgroep 
van personeel met een informaticagraad heeft de toelage het verloop getemperd 
in vergelijking met het personeel zonder informaticagraad, zodat een informatica-
graad in 2000-2001 geen risico meer vormde voor verloop. Wat de personeelsni-
veaus betreft, werd vastgesteld dat de toelage vooral voor personeel van niveau 2 
onvoldoende effectief was gedurende de volledige looptijd van de maatregel.
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1 Koninklijk besluit van 6 september 1998 houdende toekenning van een toelage aan de personeels-
leden belast met informaticataken bij sommige overheidsdiensten, gewijzigd bij koninklijk besluit 
van 7 mei 1999 en bij koninklijk besluit van 22 december 1999, hierna afgekort als ‘het koninklijk 
besluit’.

2 Zo werd de mogelijkheid om selectieve extra beloningen toe te kennen in het kader van de Coper-
nicushervorming voortgezet onder de vorm van competentietoelages waarvan het bedrag afhing 
van de personeelscategorie (cf. artikel 35 en 36 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 
tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene 
graden). 

3 De beoordelingscriteria zijn afkomstig uit de literatuur over overheidsmanagement, beleids- en 
wetsevaluatie (b.v. M. Adams en P. Popelier (eds.), Wie waakt over de kwaliteit van de wetge-
ving. Het wetgevingsbeleid in België, Antwerpen: Intersentia, 2000; M. Donker en J. Derks (eds.), 
Rekenschap. Evaluatie-onderzoek in Nederland, de stand van zaken, Utrecht: Nederlands 
Centrum Geestelijke Volksgezondheid, 1993; S. Jacob en F.Varone, Evaluer l’action publique: état 
des lieux et perspectives en Belgique, Gent: Academia Press, 2003; M. Hoogerwerf en M. Herweijer, 
Overheidsbeleid, Alphen aan de Rijn: Samsom, 1998; K. Van Aeken, Proeven van wetsevaluatie. 
Doctoraal proefschrift, Universiteit Antwerpen, 2002).

Inleiding

In uitvoering van het koninklijk besluit van 6 september 19981 hebben bijna alle 
federale openbare diensten van september 1998 tot december 2001 een toelage 
toegekend aan de personeelsleden die informaticataken uitvoeren, hierna ‘infor-
maticatoelage’ genoemd.

De aanhef van het kb plaatste de toekenning van deze toelage binnen de enorme 
druk die heerst op de arbeidsmarkt voor de indienstneming van informatica-
personeel en de toekomstige verhoging van deze druk te wijten aan de verplich-
tingen tot aanpassing van de informaticatoepassingen aan de overgang naar het 
jaar 2000 en aan de invoering van de Europese munteenheid. Daarom vond de 
overheid het noodzakelijk de nodige maatregelen te treffen opdat het bedoeld 
personeel in dienst blijft gedurende deze periode.

Dat deze beleidsmaatregel ondertussen beëindigd is, neemt niet weg dat de over-
heid in de toekomst nog gebruik zou kunnen maken van andere vormen van fi nan-
ciële beloningen voor het aantrekken en behouden van veelgevraagde personeels-
categorieën2. De bruikbaarheid van een dergelijk onderzoek voor de administratie, 
de minister en het parlement ligt dan ook voornamelijk in de leerervaringen voor 
de uitwerking van vergelijkbare maatregelen in de toekomst.

Hoewel deze beleidsmaatregel een niet-geringe fi nanciële impact heeft – het 
bekende totaal aan uitbetaalde informaticatoelagen bedraagt 21.579.263,47 euro 
– benadert dit onderzoek de maatregel vanuit het oogpunt van doelmatigheid.

Om de resultaten van de maatregel te kunnen duiden moet eerst worden nage-
gaan onder welke omstandigheden hij gerealiseerd werd. Daartoe wordt het pro-
ces vanaf de beleidsvoorbereiding, de totstandkoming van de regelgeving en de 
organisatie tot en met de uitvoering en opvolging geanalyseerd3. Vervolgens 
wordt de doelmatigheid zelf van de informatica toelage nagegaan: in hoever zijn 
de beoogde effecten verwezenlijkt en in welke mate zijn deze resultaten toe te 
schrijven aan de informatica toelage? 

Het onderzoeksverslag is gestructureerd volgens bovenstaande onderzoeksvra-
gen. Achtereenvolgens komen dus beleidsvoorbereiding, het ontwerp van het 
koninklijk besluit, de uitvoering van de maatregel en de doelmatigheid van de 
informaticatoelage aan bod. Elk onderdeel bevat een korte inleiding over de onder-
zoeksvraag, de beoordelingsnormen, de gebruikte onderzoeksmethoden en de 
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feitelijke vaststellingen. Tot slot vat een algemeen besluit de conclusies uit de 
hoofdstukken samen en worden aanbevelingen gedaan. 

Bij brief van 13 april 2005 werd het voorontwerp van verslag voorgelegd aan de 
voorzitter van de FOD Personeel en Organisatie, om de volledigheid en de juist-
heid van de vaststellingen te kunnen nagaan. De voorzitter van de FOD Perso-
neel en Organisatie antwoordde per brief van 13 mei 2005 dat hij niets aan het 
verslag wenste toe te voegen. 

De Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbe-
leid en Gelijke Kansen kreeg het ontwerp van verslag toegestuurd bij brief van 
13 juli 2005. Het antwoord van de minister, bij brief van 7 september 2005 ver-
zonden naar het Rekenhof, wordt behandeld in hoofdstuk 5. 
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4 Het in het kader van de Copernicushervorming opgeheven Adviesbureau voor Organisatie en 
Beheer, ook “bureau ABC” genoemd, was een afdeling binnen het Ministerie van Ambtenaren-
zaken, bestaande uit een team van ambtenaren-consultants gespecialiseerd in de modernisering 
en de informatisering van overheidsdiensten. Het bureau moest de beleidsmaatregel van de infor-
maticatoelage voorbereiden en uitwerken.

Hoofdstuk 1 
Voorwaarden voor doelmatigheid van de informaticatoelage

De informaticatoelage was bedoeld om informaticapersoneel gedurende een 
bepaalde tijd in dienst te houden.

De resultaten van deze maatregel betreffen de mate waarin het bedoelde perso-
neel in dienst is gebleven (doelbereiking) en in hoeverre dat toe te schrijven valt 
aan de informaticatoelage (doelmatigheid). 

Om deze resultaten te kunnen duiden en eventueel verbeteringen voor te stellen, 
is echter inzicht nodig in de voorafgaande fasen (procesevaluatie). Immers, de 
mate waarin een maatregel werkzaam is, wordt ook beïnvloed door de kwaliteit 
van de voorbereiding, de vastlegging ervan in de regelgeving en de verdere plan-
ning, organisatie en uitvoering. Deze voorwaarden voor doelmatigheid vormen het 
onderwerp van de opeenvolgende onderdelen van dit hoofdstuk.

Deze fasen werden hoofdzakelijk beoordeeld aan de hand van een inhoudsana-
lyse van de beleidsmaatregel zelf en van andere (beleids-) documenten. Aanvul-
lend werden interviews gehouden met de heer J.M. MOTTOUL, toenmalig dienst-
hoofd van het bureau ABC4, en met de heer F. DELIE, toenmalig adviseur-generaal 
van het Ministerie van Ambtenarenzaken.

1.1 Beleidsvoorbereiding

Hierna wordt onderzocht in welke mate een voorafgaande behoeftebepaling aan-
leiding gaf tot de beleidsmaatregel (1.1.1), welke doelstellingen werden vastgelegd 
(1.1.2), hoe het toepassingsgebied en de doelgroep werden afgebakend (1.1.3), op 
welke basis voor het instrument van de fi nanciële toelage gekozen is (1.1.4) en in 
welke mate een onderbouwde raming van de kostprijs werd opgesteld (1.1.5).

De beoordeling van de antwoorden op deze vragen steunt op vooraf opgestelde 
criteria. Zo wordt verwacht dat een beleidsmaatregel steunt op een vastgestelde 
behoefte (1.1.1). Dat veronderstelt betrouwbare gegevens over personeelsver-
loop, inzicht in de oorzaken van en redenen voor vrijwillig ontslag, inzicht in de 
situatie op de arbeidsmarkt voor informatici en inzicht in de functie- en taak-
vereisten en waargenomen tekorten op dat vlak. De doelstelling van de maatregel 
(1.1.2) moet schriftelijk, duidelijk en meetbaar geformuleerd zijn en afgestemd 
zijn op de vastgestelde behoefte. Het toepassingsgebied en de doelgroep van de 
maatregel moeten duidelijk afgebakend zijn (1.1.3). Uiteraard dienen ze eveneens 
afgestemd te zijn op de behoefte en de doelstelling. De keuze voor het instru-
ment van een fi nanciële toelage (1.1.4) moet verantwoord zijn door een evaluatie 
vooraf, waarin de voor- en nadelen van doelbereiking van alternatieve instrumen-
ten wordt onderzocht en waarin de uitvoerbaarheid van de maatregel wordt 
beoordeeld. Bovendien moet het gekozen alternatief ingebed zijn in het totale 
personeelsbeleid en moet de keuze voor de grootte en specifi eke regels van de 
toelage gefundeerd zijn. Tot slot moet vooraf een fi nancieel plan met een onder-
bouwde raming van de kostprijs worden opgesteld (1.1.5). 
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5 Omzendbrief van 8 januari 1997 (BS van 18 januari 1997), Overgang naar het jaar 2000 – weer-
slag daarvan op de informatie systemen van de federale overheid. 

6 Project Admi-2000, Verslag van het 1e trimester 1998 aan de regering, Adviesbureau ABC, Secre-
tariaat-Generaal, Ministerie van Ambtenarenzaken, p. 15. 

7 Nota aan de Ministerraad vanwege de Minister van Ambtenarenzaken, 31 maart 1998. 
8 Brief van 24 april 1998 van de Minister van Begroting aan de Minister van Ambtenarenzaken. 
9 Notifi catie Ministerraad van 30 april 1998. 
10 Mouvement du personnel informatique et assimilé du 1/11/97 au 5/5/98 – échantillon de 

30 ministères et organismes sur 43 – situation connu le 13/5/98. Bijkomende informatie werd 
gehaald uit het interview met de heer Mottoul, diensthoofd van het bureau ABC, op 18 decem-
ber 2002. Eind 2001 stelden deze overheidsdiensten samen 69.128 personeelsleden te werk

11 De keuze van deze steekproef van instellingen werd niet verantwoord.

1.1.1 Behoeftebepaling

Het idee om een informaticatoelage toe te kennen ontstond in het kader van de 
projecten Admi-2000 en Admi-Euro van de overheid, die de verschillende admini-
straties begeleidden bij de aanpassing van hun informaticasystemen voor de 
overgang naar het jaar 2000 en de invoering van de euro5.

Het bureau ABC bracht als coördinator van beide projecten driemaandelijks ver-
slag uit bij de Minister van Ambtenarenzaken. In het verslag over het eerste tri-
mester van 1998 werd gewezen op het probleem van verloop van informaticaper-
soneel, dat bij verschillende overheidsdiensten zou zijn gesignaleerd:

Rekening houdend met de gespannen toestand op de markt van de infor-
matici, met het feit dat die spanning in de komende jaren zal voortduren 
en dat het om beroepen gaat waar de concurrentie met de privé-sec-
tor heel open is, eveneens rekening houdend met het verschil in wedden 
tussen de Staat enerzijds en de privé-sector anderzijds, zou het nuttig zijn 
een substantiële toelage op het einde van de periode toe te kennen aan 
de werknemers die aan deze mededinging blootstaan op voorwaarde dat 
ze voltijds, zonder onderbreking en tot tevredenheid van hun overheid 
hebben gewerkt. [vertaling]6

In het daarop volgende verslag van 31 maart 1998 dat de Minister van Ambtenaren-
zaken bij de Ministerraad indiende7, werd al een eerste ontwerp van koninklijk 
besluit tot toekenning van een informaticatoelage voorgelegd.

Het ontwerp werd echter niet goedgekeurd, onder andere vanwege de bezwaren 
van de Minister van Begroting8. Die stelde dat de aanleiding voor de toelage 
enkel zou steunen op ‘niet-gecontroleerde en onvolledige verklaringen van de 
diverse besturen’ en suggereerde om eerst het volledige verloop van informatica-
personeel in kaart te brengen.

Het dossier werd daarop voor verder overleg doorverwezen naar een interkabi-
nettenwerkgroep, die het bureau ABC verzocht de concrete verloopgegevens te 
onderzoeken9.

Het bureau ABC voerde de gevraagde studie10 uit over het verloop van het infor-
maticapersoneel in dertig overheidsdiensten tussen 1 november 1997 tot 
5 mei 199811. De studie deelde het personeel in categorieën in volgens graad, 
rechtspositie en niveau. 

De resultaten van dit onderzoek worden samengevat in de volgende tabel.
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12 Personeel zonder informaticagraad dat wel informaticataken uitvoert.

Tabel 1 – Verloop informaticapersoneel tussen 1 november 1997 en 5 mei 1998

effectieven indienstneming vertrek vertrek %

Informaticagraden 588 60 35 6,0

Informaticataken12 466 – 14 3,0

Statutairen 841 32 23 2,7

Contractuelen 213 28 26 12,2

Niveau 1 381 15 13 3,4

Niveau 2+ en 2 673 45 35 5,2

Totaal 1054 60 49 4,6

Bron: bureau ABC

De in tabel 1 vermelde verlooppercentages geven de verhouding weer tussen de 
personeelsleden die in de onderzochte periode (27 weken) vertrokken en het 
totale personeelsbestand (op 5 mei 1998). Het is echter gebruikelijk verloop cijfers 
weer te geven als de uitstroom van personeel binnen de periode van één jaar. 
Daarom extrapoleerde het bureau ABC het verlooppercentage van 4,6 % naar één 
jaar, wat neerkomt op (4,6 x 52 weken/27 weken) 8,9 %.

In dit onderzoek werd het begrip ‘vertrek’ opgevat als elke manier van vertrek. 
Hoewel de informaticatoelage logischerwijze enkel het vrijwillige vertrek zou kun-
nen tegengaan, werden vormen van natuurlijk verloop zoals pensionering of over-
lijden ook meegerekend, net zoals het vertrek van personeel door het verstrijken 
van een contract van bepaalde duur.

Volgens het bureau ABC stelt de informaticasector echter gemiddeld meer jonge 
werknemers te werk, waardoor het jaarlijkse percentage natuurlijk verloop minder 
dan 2 % zou bedragen.

Uit deze cijfers concludeerde het bureau ABC dat het verloop bij contractueel 
personeel bijna vijf maal zo hoog lag als bij statutair personeel (12,2 % tegenover 
2,7 %), dat het verloop bij personeel met informaticagraden twee maal zo hoog 
lag als bij personeel zonder informaticagraden (6 % tegenover 3 %) en dat het 
verloop bij personeel van niveau 2 en 2+ anderhalf keer zo hoog lag als bij 
personeel van niveau 1 (5,2 % tegenover 3,4 %).

De mogelijke oorzaken van deze verschillen heeft het bureau ABC niet verder 
onderzocht. Aangezien onder ‘verloop’ alle soorten vertrek werden bedoeld, is het 
zeer waarschijnlijk dat het hogere verlooppercentage bij contractueel personeel in 
grote mate veroorzaakt werd door personeelsleden die vertrokken omdat hun 
contract van bepaalde duur verstreek.

Bovendien werd in de studie geen vergelijking gemaakt met het verloop van infor-
maticapersoneel binnen de privé-sector, zodat niet kon worden aangetoond dat 
een verlooppercentage van 8,9 % voor die periode abnormaal hoog was. 

Anderzijds illustreert tabel 1 ook dat binnen die periode meer personeel in dienst 
werd genomen dan dat er vertrok. De overheid slaagde er dus in die periode 
in als compensatie voor het verloop andere informatici aan te trekken. In dat 
opzicht dienen de nadelige effecten van het verlooppercentage sterk te worden 
genuanceerd.
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13 Het koninklijk besluit werd later gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 mei 1999 en bij koninklijk 
besluit van 22 december 1999 (cf. infra).

Meteen na het onderzoek, op 15 mei 1998, keurde de Ministerraad het aan-
gepaste ontwerp van koninklijk besluit goed. Het feit dat er slechts tien dagen 
verliepen tussen de bestudeerde eindperiode (5 mei 1998) en de goedkeuring van 
het koninklijk besluit suggereert dat de studie niet ten gronde werd gevoerd en 
dat de onderzoeksresultaten geen doorslaggevende basis vormden voor de goed-
keuring van het koninklijk besluit.

1.1.2 Bepaling van de doelstelling

In een beleidsmaatregel moet de doelstelling ervan omschreven worden. Deze 
doelstelling moet duidelijk, consistent en meetbaar geformuleerd zijn en afge-
stemd zijn op de vastgestelde behoefte.

In de aanhef van het koninklijk besluit staat:

Gelet op de enorme druk die heerst op de arbeidsmarkt voor de indienst-
neming van informaticapersoneel en de toekomstige verhoging van deze 
druk te wijten aan de verplichtingen tot aanpassing van de informaticatoe-
passingen aan de overgang naar het jaar 2000 en aan de invoering van de 
Europese munteenheid; […] 

Overwegende dat het gepast is om binnen de kortst mogelijke termijnen 
de nodige maatregelen te treffen opdat het bedoeld personeel in dienst 
blijft gedurende deze periode.

Artikel 3 van het kb bakent ‘deze periode’ af als beginnend op 1 september 1998 
en eindigend op 31 december 2001 via de vastlegging van de referentieperiodes.

De norm dat een beleidsmaatregel zijn doelstelling moet omschrijven, wordt dus 
formeel nageleefd. Wel had de omschrijving van de doelstelling kwalitatief beter 
gekund. Zo is het niet duidelijk of het doel was elke informaticus in dienst te hou-
den, of een status quo in de totale hoeveelheid informaticapersoneel in numerieke 
of voltijdse eenheden te bereiken. De periode waarop de maatregel betrekking 
heeft, is daarentegen wel duidelijk en concreet omschreven.

De formulering van de doelstelling is echter niet afgestemd op de vastgestelde 
behoefte. Zo wordt enerzijds verwezen naar de externe druk op de arbeidsmarkt, 
wat het bureau ABC niet had onderzocht, en maakt het koninklijk besluit ander-
zijds geen gewag van een problematisch personeelsverloop bij het informatica-
personeel van de federale overheidsinstellingen.

1.1.3 Afbakening van het toepassingsgebied en de doelgroep

De maatregel moet het toepassingsgebied en de doelgroep duidelijk defi niëren en 
afstemmen op de vastgestelde behoefte en de doelstelling.

Artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit in zijn oorspronkelijke versie13 kent de 
toelage toe aan alle statutaire en contractuele personeelsleden van niveau 1, 
2+, en 2, belast met informaticataken die betrekking hebben op de conceptie, 
de coördinatie, de analyse, de programmatie en de productie van informaticatoe-
passingen en die hun functies voltijds uitoefenen.

De leidend ambtenaar stelt een lijst op van de personeelsleden die op de toelage 
recht hebben. Voor gerechtigden zonder informaticagraad wordt een bijkomende 
motivering vereist (artikel 2, § 2). 
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14 Ministerieel besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 september 1998 
houdende toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met informaticataken bij 
sommige overheidsdiensten (bijlage 2).

15 Cf. Wouters & Van Hootegem, Bits, bytes en bugs – tendensen en nieuwe profi elen in de infor-
maticasector in België, Leuven: Hoger Instituut voor de Arbeid, 1999. 

Artikel 2, § 1, defi nieert zowel de doelgroep als het toepassingsgebied van de 
beleidsmaatregel. Er is echter geen sprake van een doelgerichte afbakening. Zo 
wordt geen enkel onderscheid meer gemaakt tussen personeel met en zonder 
informaticagraad, tussen contractuelen en statutairen, en tussen de niveaus 1, 
2+ en 2. De informatie uit de voorbereidende studie, in het bijzonder het feit dat 
er een groter verloop was bij het personeel met informaticagraad, bij de niveaus 2+ 
en 2 en bij de contractuelen, werd dus niet gebruikt om een doelgroepgerichte 
oplossing voor te stellen.

Volgens artikel 2, § 1, omvat het toepassingsgebied een waaier van taken die te 
maken hebben met het proces vanaf de conceptie tot en met de productie van 
informaticatoepassingen. Het dagelijkse gebruik van deze toepassingen valt 
terecht buiten de maatregel. Het verband met de oorspronkelijke doelstelling, 
met name de verplichtingen tot aanpassing van de informaticatoepassingen aan 
de overgang naar het jaar 2000 en aan de invoering van de Europese munteen-
heid wordt hier echter volledig losgelaten.

Bovenstaande beschrijving van informaticataken wordt via het ministerieel besluit 
van 7 mei 199914 verder geconcretiseerd door een opsomming van 26 informatica-
taken die in aanmerking komen voor de toelage (artikel 1). Deze lijst blijkt verband 
te houden met de verschillende toepassingsgebieden van de informatica15, dat wil 
zeggen zowel infrastructuur (bv. § 1, 1°: conceptie en installeren van een informa-
tica-infrastructuur), informatiesystemen (bv. § 2, 6°: programmeren van het geïnfor-
matiseerd informatiebeheer) als bedrijfsprocessen (bv. § 1, 12°: audits verrichten 
van informaticadiensten), en zowel op het voorbereidende (§ 2, 3°: realiseren van 
haalbaarheidsstudies van informaticaprojecten), uitvoerende (§ 1, 14°: installeren 
van systeemsoftware) als het ondersteunend niveau (§ 2, 10°: adviseren van 
ge bruikers van informaticaproducten bij de keuze van technische oplossingen 
of bij gebruiksmodaliteiten). Vooral de uitbreiding tot studiewerk en advies over 
informatica illustreert dat het concept van de informaticatoelage ver af staat van 
de oorspronkelijke doelstelling om personeel in dienst te houden voor de aanpas-
singen van de informaticatoepassingen aan het jaar 2000 en de invoering van de 
euro.

1.1.4 Keuze van het beleidsinstrument

Om het informaticapersoneel in dienst te houden werd als instrument een fi nan-
ciële toelage gekozen. De keuze moet gemotiveerd zijn door de voor- en nadelen 
van alternatieve instrumenten af te wegen. Bovendien moet de nadere uitwerking 
ervan gefundeerd zijn.

Uit de analyse van de beleidsvoorbereiding blijkt dat van bij aanvang enkel een 
fi nanciële toelage als instrument werd overwogen. Ook het bureau ABC heeft in 
zijn onderzoek niet gezocht naar mogelijke oorzaken van verloop of gepolst naar 
voor- en nadelen van alternatieve strategieën om personeel in dienst te houden 
of aan te trekken. Door vanaf het begin het idee van een toelage naar voor te 
schuiven, ging het bureau ABC er blijkbaar a priori van uit dat verloop in hoofd-
zaak veroorzaakt wordt door een ontevredenheid over het loon. 
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16 Zie voetnoot 7.
17 Zowel diegenen met informaticagraad als diegenen zonder informaticagraad die informaticataken 

verrichten.
18 Het Ministerie van Financiën werd door het bureau ABC betrokken bij de beleidsvoorbereiding. 
19 Op 30 juni 1998 telde het Ministerie van Financiën 33.310 personeelsleden op een totaal van 

60.842 personeelsleden bij het geheel van federale ministeries.

Wat wel enigszins werd gemotiveerd, was de keuze voor een toelage in plaats 
van een lineaire weddeverhoging: een toelage komt niet in aanmerking voor de 
berekening van het latere pensioen en kost dus minder aan de schatkist. 

Een toelage die berekend wordt als een bepaald percentage van de wedde heeft 
echter ook nadelen, omdat het bedrag van de toelage zo meer afhangt van loon-
inherente factoren als anciënniteit of een bepaalde graad, en de factoren die 
verondersteld worden het verloop te beïnvloeden, zoals de uitoefening van 
bepaalde informaticataken, minder invloed hebben. 

Om het bedrag van de toelage te bepalen, zou volgens het bureau ABC een 
vergelijking zijn gemaakt met de lonen in de privé-sector. Die werden voor infor-
matici 15 % hoger geschat dan in de openbare sector. Gegevens over de wijze 
waarop deze schatting van het loonverschil gebeurde konden niet worden voor-
gelegd. Om het geraamde verschil te overbruggen, zou 15 % per jaar gedurende 
de periode van september 1998 tot en met december 2001 neerkomen op een 
éénmalige toelage van 50 % (5 % + 15 % + 15 % + 15 %) van de jaarwedde.

1.1.5 Budgettaire raming

Een degelijke beleidsvoorbereiding veronderstelt dat vooraf een fi nancieel plan 
met een onderbouwde raming van de kostprijs werd opgesteld en dat de beno-
digde middelen voorzien zijn in de begroting.

Het verslag van de Minister van Ambtenarenzaken van 31 maart 1998, dat een 
eerste ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van de toelage voorlegde16, 
maakt melding van een totale kostprijs van 12.394.676 euro (500.000.000 frank).

Dat bedrag ging uit van de bezoldiging van het informaticapersoneel17 van het 
Ministerie van Financiën18, dat met inbegrip van allerhande premies 17.352.546 euro 
(700.000.000 frank) op jaarbasis bedroeg. Zonder die premies, geschat op 20 % 
van het totale bedrag, kostten de jaarlijkse wedden 13.882.037 euro 
(560.000.000 frank). Een toelage gelijk aan de helft van de jaarwedde zou dan 
voor de gerechtigde ambtenaren van Financiën neerkomen op een bedrag 
van 6.941.018 euro (280.000.000 frank) bedragen, wat geëxtrapoleerd naar het 
personeel van de overige federale ministeries19 ongeveer 12.394.676 euro 
(500.000.000 frank) zou kosten.

Deze raming bevat veel onbekenden, wat haar onnauwkeurig en onbetrouwbaar 
maakt. Zo vertrekt men enkel van de personeelskosten van het informaticaperso-
neel van het Ministerie van Financiën, werden de extra toelagen slechts geschat 
in plaats van berekend en werd het aantal rechthebbenden enkel geschat op basis 
van het aantal personeelsleden bij de ministeries, met uitsluiting van het perso-
neel van de openbare instellingen.
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20 Het onderzoek van het bureau ABC ging over een personeelsbestand van 1.054 eenheden. Voor 
de budgettaire inschatting hield men echter rekening met 1.200 personeelsleden, omdat een aantal 
overheidsdiensten niet betrokken waren in het onderzoek (cf. voetnoot 11).

21 (28.507,755 x 1.200)/2 = 17.104.653 euro. 
22 Cf. Popelier, P. (2004). Tien stellingen over wetsevaluatie. Lezing op de studienamiddag wets-

evaluatie, Vlaams Parlement, 25 mei 2004 en Tijdschrift voor wetgeving, 2004, 8, 200-217.
23 Overwegend alle federale openbare instellingen die (op 1 september 1998) onderworpen zijn aan de 

wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut worden 
ook opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit, met uitzondering van een aantal openbare 
instellingen van categorie C, met name de Nationale Delcrederedienst en de Nationale Loterij.

Ook het onderzoek van het bureau ABC naar personeelsverloop raamde de gevol-
gen van de informaticatoelage voor de begroting. Dat ging uit van een aantal 
begunstigden van 1.200 personeelsleden20. Met een gemiddeld jaarsalaris van 
28.507 euro (1.150.000 frank), zou een toelage van een half jaarsalaris een 
budgettaire kost van 17.104.653 euro21 (690.000.000 frank) vertegenwoordigen, 
telkens 8.552.326 euro te betalen in 2000 en 2002.

In tegenstelling tot de eerste budgettaire inschatting in de nota van de minister, 
baseerde het bureau ABC zich op individuele loonkosten, en hield het rekening 
met bijkomende rechthebbenden in andere overheidsadministraties dan de minis-
teries. 

Bij goedkeuring van het ontwerp van koninklijk besluit op 15 mei 1998, besliste 
de Ministerraad echter dat het totaal van de toelagen het bedrag van 
9.419.953,94 euro (380.000.000 frank) (waarvan de helft in 2000 en de helft in 
2002) niet mocht overschrijden.

1.2 Ontwerp van het koninklijk besluit van 6 september 1998 tot 
toekenning van de informaticatoelage

Idealiter vormt de regelgeving het sluitstuk van een beslissingsproces door de 
overheid waarbij de beginselen van zorgvuldigheid en evenredigheid worden nage-
leefd. Dat houdt onder meer in dat de overheid zich eerst afdoende informeert 
over de nodige gegevens en dat de besluitvorming tot stand komt nadat er een 
afweging is gemaakt van alle belangen, factoren en omstandigheden22. Uit het 
bovenstaande deel over de beleidsvoorbereiding blijkt duidelijk dat dit principe 
niet is gevolgd bij de uitwerking van de maatregel. Integendeel, het voorleggen 
van een ontwerp van koninklijk besluit lag aan de oorsprong van het onderzoek 
van het bureau ABC dat de voorgestelde maatregel diende te rechtvaardigen.

Gezien deze volgorde in de totstandkoming van het beleid is het niet verwonder-
lijk dat het bedoelde koninklijk besluit verschillende keren gewijzigd werd. Daarom 
geeft punt 1.2.1 een overzicht van de uiteindelijke versie van het besluit, d.i. zoals 
het bij de uitvoering van de beleidsmaatregel aan het einde werd toegepast.

1.2.1 Stand van zaken

Het koninklijk besluit van 6 september 1998 regelt de toekenning van een toe-
lage aan de personeelsleden belast met informaticataken bij sommige overheids-
diensten. Het werd gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 mei 1999 en bij koninklijk 
besluit van 22 december 1999.

Artikel 1 beperkt het toepassingsgebied tot de personeelsleden van de ministe-
ries, de andere diensten van de ministeries en van de opgesomde openbare 
instellingen23.
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24 De criteria zijn onder meer ontleend aan de criteria van kwaliteitsvolle regelgeving van het Staats-
secretariaat voor Administratieve Vereenvoudiging.

Artikel 2 omschrijft het toepassingsgebied en de doelgroep van de toelage 
(cf. 1.1.3). De toelage wordt toegekend aan de statutaire en contractuele perso-
neelsleden van niveau 1, 2+, 2 en 3, belast met informaticataken die betrekking 
hebben op de conceptie en/of de coördinatie en/of de analyse en/of de 
programmatie en/of de productie van informaticatoepassingen, die hun functies 
voltijds uitoefenen en die gemiddeld 80 % van hun werktijd aan informaticataken 
besteden.

Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 preciseert dat toepassingsgebied door 
een limitatieve opsomming van 26 taken.

De leidend ambtenaar stelt de lijst van personeelsleden op die aan de bovenver-
melde voorwaarden voldoen. Voor personeelsleden zonder informaticagraad is 
een afzonderlijke motivatie vereist (artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit). 

De artikelen 3 en 3bis van het koninklijk besluit bepalen de hoogte van de toelage 
als een percentage van de jaarwedde en defi niëren vier onderscheiden referentie-
periodes waarvoor de toelage kan worden toegekend: van 1 september 1998 tot 
31 december 1998 (toelage van 6,25 % van de brutojaarwedde), van 1 janu-
ari 1999 tot 31 december 1999 (toelage van 18,75 % van de jaarwedde), van 
1 januari 2000 tot 31 december 2000 en van 1 januari 2001 tot 31 december 2001 
(voor beide een toelage van 12,5 % van de jaarwedde). 

Niettegenstaande de vier referentieperiodes wordt de toelage op drie tijdstippen 
uitbetaald: december 1999 (1e helft van de toelage voor de periode van 1 sep-
tember 1998 tot 31 december 1998 en de periode van 1 januari 1999 tot 
31 december 1999 samen) (artikel 3, § 4), april 2000 (2e helft van de toelage voor 
deze periode, op voorwaarde dat de leidend ambtenaar van de administratie hier-
toe uitdrukkelijk en gemotiveerd heeft beslist) (artikel 3ter), en april 2002 (toe-
lage voor de periode van 1 januari 2000 tot 31 december 2000 en de periode van 
1 januari 2001 tot 31 december 2001 samen, waarbij de tweede helft ook betaald 
wordt onder dezelfde voorwaarden als voor de toelage die betrekking heeft op de 
eerste twee periodes).

Artikel 5 somt de verloven en afwezigheden op die geen recht geven op de toe-
lage of die aanleiding geven tot een verhoudingsgewijze vermindering van de 
toelage. Een aantal verloven en afwezigheden heeft geen invloed op het bedrag 
van de toelage (artikel 6).

1.2.2 Kwaliteit van de regelgeving

Als beleidsmaatregel werd onmiddellijk geopteerd voor regelgeving, in de vorm 
van een koninklijk besluit. De ontwikkeling van het koninklijk besluit valt hier dus 
samen met het concept en de implementatie van het beleidsinstrument.

De kwaliteit van de concretisering van een beleidsmaatregel bepaalt mee 
de kwantiteit en de kwaliteit van de resultaten ervan. Hiervoor gelden diverse 
criteria24. 

Voor dit onderzoek werd in eerste instantie verwacht dat de regelgeving com-
pleet, duidelijk en consistent zou zijn. Verder dient ze uiteraard uitvoerbaar en 
handhaafbaar te zijn. Dat impliceert de beschrijving van heldere uitvoerings regels, 
die in overeenstemming moeten zijn met het doel van de maatregel. Tenslotte 
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25 O.m. briefwisseling van de administrateur-generaal van de Dienst van Algemeen Bestuur van 
4 april 2000 aan het Ministerie van Defensie, of de brief van 15 februari 2000 van de administra-
teur-generaal van de Dienst van Algemeen Bestuur van 15 februari 2002 aan het Ministerie van 
Justitie. 

26 Zie bijvoorbeeld artikel 5, § 3 van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning 
van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd 
ambt: wanneer de betrokkene het voordeel van zijn bezoldiging niet heeft genoten voor de 
maand oktober van het in aanmerking genomen jaar, komt voor de berekening van het verander-
lijk deel van de toelage die jaarlijkse brutobezoldiging in aanmerking welke voor de berekening 
van zijn bezoldiging voor deze maand tot grondslag zou hebben gediend, indien deze laatste 
bezoldiging verschuldigd was geweest.

dient de regelgeving tijdig, dat wil zeggen voordat de maatregel ingaat, uitgevaar-
digd te zijn om een effect te kunnen bewerkstelligen op het personeelsverloop.

De eerste kwaliteitsvereiste betreft volledigheid, duidelijkheid en samenhang. Het 
koninklijk besluit defi nieert de doelstelling, de doelgroepen, de taken waarvoor 
een toelage wordt gegeven, de tijdsperiodes en de uitvoeringsregels van de infor-
maticatoelage. De bespreking van de afbakening van de doelgroepen en toepas-
singsregels (zie 1.1) en de stand van zaken van de regelgeving (zie 1.2.1) toon-
den al aan dat dat vrij gedetailleerd gebeurde, maar ook dat de gemaakte keuzes 
niet altijd overeenstemmen met de initiële doelstellingen.

De duidelijkheid van sommige artikelen van het koninklijk besluit liet gedurende 
de volledige werking van de maatregel te wensen over. 

Zo maken de artikelen 3 en 3bis een onderscheid tussen de periode waarin het 
personeelslid informaticataken verrichtte en het tijdstip waarop de informatica-
toelage wordt uitbetaald. Volgens een letterlijke lezing van deze artikelen (het 
personeelslid kan een toelage bekomen […] voor zover het informaticataken 
verrichtte in de periode van […]) geeft het verrichten van informaticataken tij-
dens de bewuste periode altijd recht op een toelage, ook al zou het personeelslid 
na de referentieperiode, en dus eventueel op het tijdstip van de betaling van de 
toelage, ontslag hebben genomen. Echter, de jaarwedde voor de berekening van 
de toelage is gebaseerd op die van de maand januari 2000 voor de toelage te 
betalen in april 2000 en die van januari 2002 voor de toelage te betalen 
in april 2002 (art. 3, § 5, 2e lid; art. 3bis, § 3, 2e lid). Dat zou impliceren dat de 
betrokken personeelsleden, willen zij de toelage genieten, minstens tot die maan-
den in dienst zouden moeten blijven.

Over deze kwestie vroegen verschillende administraties verduidelijking bij het 
Ministerie van Ambtenarenzaken. Volgens het Ministerie moet een personeelslid 
dat ontslag heeft genomen na het verstrijken van één van de referentieperiodes, 
voor deze periode toch uitbetaald worden. De wedde waarop de toelage dan 
moet worden berekend is die welke het laatst aan het betrokken personeelslid 
werd uitbetaald25. Hoewel deze zienswijze inderdaad vaak wordt toegepast in het 
kader van soortgelijke regelgeving26, kan ze in ieder geval niet afgeleid worden uit 
de regelgeving zelf.

Ook artikel 5, § 1, dat de verloven en afwezigheden opsomt waardoor men geen 
recht heeft op de informaticatoelage in de betrokken referentieperiode, in samen-
hang met artikel 5, § 2, dat de verloven en afwezigheden vermeldt die leiden tot 
de verhoudingsgewijze vermindering van de toelage, gaf aanleiding tot onduide-
lijkheden, aangezien geen van beide artikels melding maakt van de situatie waarin 
het personeelslid ontslag neemt tijdens de referentieperiode.
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27 Cf. artikel 5, § 2 van het kb van 6 september 1998 waarin pensionering uitdrukkelijk wordt vermeld als 
één van de afwezigheden die aanleiding geven tot de verhoudingsgewijze vermindering van de 
toelage. 

Ook hierover vroegen verschillende administraties verduidelijking aan het Minis-
terie van Ambtenarenzaken. Dat liet weten dat als een contractueel of een vast-
benoemd personeelslid ontslag neemt (ook als dat de vorm aanneemt van 
een verlof voor stage) tijdens de referentieperiode, om andere redenen dan het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd27, hij geen recht heeft op de infor-
maticatoelage voor de referentieperiode. Het Ministerie van Ambtenarenzaken 
argumenteerde terecht dat deze zienswijze inherent is aan de doelstelling van de 
beleidsmaatregel, m.n. het tegengaan van personeelsverloop. Het zou echter 
duidelijker zijn geweest wanneer de kwestie van het ontslag in de regelgeving zelf 
was opgenomen.

Samenvattend kan worden gesteld dat de informaticatoelage formeel de doelstel-
lingen, de doelgroep, het toepassingsdomein, de tijdsperiodes en de uitvoerings-
regels omschrijft. Of iemand nu volledig of gedeeltelijk recht had op de informa-
ticatoelage naargelang van verloven of vrijwillig vertrek, volgde evenwel niet 
eenduidig uit de regelgeving. Dat werd in twijfel- of randgevallen wellicht bepaald 
door de interpretatie van de eigen leidinggevenden en/of het antwoord van het 
Ministerie van Ambtenarenzaken.

De tijdige uitvaardiging van het koninklijk besluit veronderstelt minstens de publi-
catie ervan voor de aanvang van de eerste referentieperiode. Aangezien het 
koninklijk besluit van 6 september 1998 werd gepubliceerd op 17 september en 
de maatregel al begon vanaf 1 september 1998, is de regelgeving niet tijdig uit-
gevaardigd. Dat was wel het geval ten opzichte van de verschillende verplichtin-
gen uit het besluit, zoals bv. het opstellen van een lijst van gerechtigden door de 
leidend ambtenaar, aangezien aan deze verplichtingen pas voldaan moest zijn 
vóór de eerste betaling van de toelage in december 1999. Voor zover de betrok-
ken leidinggevenden en doelgroepen al op de hoogte geweest zouden zijn van de 
nakende publicatie, zijn de gevolgen van deze kleine overschrijding dus veeleer 
miniem.

Het koninklijk besluit van 6 september 1998 werd gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van 7 mei 1999 en het koninklijk besluit van 22 december 1999. Dergelijke 
wijzigingen suggereren zowel hiaten op het vlak van de vereiste van volledigheid, 
duidelijkheid en samenhang, als op het vlak van tijdigheid. Zo kunnen opeenvol-
gende wijzigingen bedoeld zijn als vervollediging of verduidelijking van vorige tek-
sten, maar ook verwarrend werken of het zicht op de samenhang vertroebelen. 
Verschillende vaststellingen op het vlak van duidelijkheid, consistentie en tijdig-
heid als gevolg van opeenvolgende wijzigingen worden hierna geschetst.

Via het koninklijk besluit van 7 mei 1999 wordt de doelgroep van de informati-
catoelage uitgebreid tot de personeelsleden van niveau 3. Deze wijziging strookt 
niet met de vaststellingen uit de voorafgaande behoeftebepaling, noch met de 
doelstelling om informaticapersoneel in dienst te houden. Het verloop bij niveau 3 
werd niet onderzocht; daarover kon dus geen probleem gesignaleerd zijn. Boven-
dien, zelfs indien de wijziging gerechtvaardigd zou zijn, zou de maatregel het 
verloop van niveau 3 pas acht maanden na het begin van de referentieperiode 
beïnvloed kunnen hebben, tenzij deze personen vooraf informeel verwittigd 
zouden zijn.
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28 Cf. nota van de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven van 25 januari 2000, waarbij wordt voorge-
steld om bij het uitblijven van de berekeningsgegevens alvast een gedeelte van de toelage (samen 
met het loon van de maand december) als voorschot uit te betalen, en de correcte berekening van 
de toelage uit te stellen tot april 2000, wanneer de 2e helft van de toelage wordt betaald. 

Het koninklijk besluit van 22 december 1999 vervroegt de uitbetaling van de eer-
ste helft van de toelage van april 2000 naar december 1999 (tegelijk met de uit-
betaling van de wedde). Voor deze vroegere betaling verwijst de minister in zijn 
verslag in de Ministerraad van 26 november 1999 naar een bijgevoegde nota van 
de Dienst Algemeen Bestuur van het Ministerie van Ambtenarenzaken, dat stelt 
dat de vroegere uitbetaling tot doel had aan de betrokken personeelsleden het 
signaal te geven dat hun werk (met betrekking tot de overgang naar het jaar 
2000) ten volle wordt geapprecieerd. Deze wijziging is echter in strijd met de 
oorspronkelijke doelstelling van de beleidsmaatregel, die de toelage voor de eer-
ste en de tweede referentieperiode slechts in het vooruitzicht stelde voor wie 
in april 2000 nog in dienst was. De vroegere uitbetaling van een deel van de toe-
lage kan sommige personeelsleden er dan toe aanzetten op een eerder tijdstip 
ontslag te nemen. 

Ook voor de uitvoering van de maatregel was deze wijziging laattijdig. Aangezien 
de vervroegde betalingsdatum vrijwel samenviel met de uitvaardiging en publica-
tie van het koninklijk besluit, stonden de betalingsinstanties (hoofdzakelijk de 
Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven – CDVU) voor een bijna onmogelijke 
opdracht. Zij moesten immers op zeer korte termijn de gegevens verzamelen 
nodig om het juiste bedrag van de toelage voor elke gerechtigde te berekenen. 
Het bleek dan ook dat de meeste toelagen in december 1999 bij gebrek aan 
volledige gegevens gebaseerd waren op voorlopige berekeningen, en enkel als 
voorschot konden worden betaald28.

Via hetzelfde koninklijk besluit wordt in artikel 5, § 1, dat de afwezigheden opsomt 
die het recht op de toelage doen vervallen, de bepaling ‘een verlof wegens 
opdracht’ vervangen door ‘een verlof wegens opdracht anders dan een verlof 
voor het uitoefenen van een ambt bij een ministerieel kabinet’. Over deze wijzi-
ging argumenteerde de Minister van Ambtenarenzaken dat personeel bij een 
kabinet ook informaticataken kan uitvoeren. Aangezien een dergelijk argument 
voor elke opdracht buiten de administratie gebruikt zou kunnen worden, is deze 
wijziging duidelijk niet in overeenstemming met het doel van de maatregel. 

Wat de uitvoerbaarheid van de maatregel en de controle betreft, tonen de voor-
gaande beschrijvingen van het opmaakproces en van de opeenvolgende wijzigin-
gen in de regelgeving dat van een adequaat uitvoeringsplan nooit sprake is 
geweest.

Aspecten van controle zijn wel te vinden in de artikelen 2, § 2 en 3ter. Volgens 
artikel 2, § 2, moeten de leidende ambtenaren van de betrokken administraties 
een lijst opstellen van de personeelsleden die de toelage genieten, met een bijko-
mende motivatie voor de personeelsleden zonder informaticagraad. Bovendien 
moeten deze lijsten geviseerd zijn door de Inspectie van Financiën. Volgens arti-
kel 3ter kan de tweede helft van de informaticatoelagen slechts betaald worden 
na beslissing van de leidend ambtenaar, op basis van de verhouding waarin het 
betrokken personeelslid heeft bijgedragen in de informaticataken, na inzage in 
hun activiteitenrapporten.

Hoewel deze artikelen een vrij strikte uitvoering en controle suggereren, is er 
geen sprake van een uitvoeringsplan, noch van een sluitend systeem. Van de 
leidend ambtenaren wordt vrij veel gevraagd: bepalen welke personeelsleden op 
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de toelage recht hebben, de individuele activiteitenrapporten lezen, het aantal 
gerechtigde dagen bepalen door niet-gerechtigde periodes uit te sluiten, en de 
percentages van de werktijd bepalen die recht geven op de toelage. In de praktijk 
lijken deze vereisten moeilijk uitvoerbaar. Daarnaast geeft de regelgeving de 
leidende ambtenaren veel beslissingsmacht om te bepalen wie voor welk percen-
tage van de toelage in aanmerking kan komen.

1.3 Planning, organisatie, uitvoering en opvolging

Een maatregel die het merendeel van de ministeries en openbare instellingen 
aangaat en zo gedetailleerd de doelgroepen, taken en uitvoeringsregels voor de 
toekenning van de toelage beschrijft, vergt een zorgvuldige planning en organisa-
tie. Daar de uitvoering ervan in de administraties rechtstreekse gevolgen heeft 
voor de betrokken doelgroep en ook als doel heeft het gedrag van die groep te 
beïnvloeden, mag een correcte uitvoering en opvolging ervan verwacht worden.

1.3.1 Uitvoering door de administratie

Voor de uitvoering van de maatregel kunnen twee groepen criteria worden voor-
opgesteld.

Ten eerste mag worden verwacht dat het bedoelde informaticapersoneel vóór 
de aanvang van de beleidsmaatregel ingelicht was over de mogelijkheid een 
toelage te ontvangen. Het moest ook tijdig kennis kunnen nemen van de voor-
waarden en toepassingsregels. De publicatie in het Belgisch Staatsblad van 
het koninklijk besluit geldt weliswaar als een manier om de beleidsmaatregel 
bekend te maken, maar indien het doel is het gedrag van bepaalde doelgroe-
pen te beïnvloeden spreekt het voor zich dat een bijkomende gerichte commu-
nicatie wenselijk is. 

Het Ministerie van Ambtenarenzaken heeft alvast op geen enkele manier de 
beleidsmaatregel aan de andere administraties en personeelsleden bekendge-
maakt, noch vóór noch tijdens de uitvaardiging ervan. 

Aan de 61 overheidsadministraties die onder het toepassingsgebied van de 
beleidsmaatregel vallen werd een vragenlijst gestuurd, die aan de hand van enkele 
open vragen informeerde naar de mate waarin zij zelf hun personeel op de hoogte 
brachten van de beleidsmaatregel. 36 administraties beantwoordden deze vra-
genlijst. 27 hiervan gaven aan hun personeel zelf te hebben ingelicht. 

Ten tweede wordt van de uitvoerende administratie, d.i. het Ministerie van Amb-
tenarenzaken, verwacht dat ze inzicht heeft in de uitvoering van de maatregel, 
zodat indien nodig gericht kan worden bijgestuurd. Dat veronderstelt minstens 
een uitgewerkt en operationeel systeem van interne controle of kwaliteitsbewa-
king, zoals de aanwezigheid van een gecentraliseerd opvolgings- en registratiesy-
steem met relevante, regelmatige, betrouwbare en tijdige informatie over de per-
sonen die de toelage krijgen, de voorwaarden op vlak van graad, niveau en taken, 
het berekeningspercentage, het aantal werkdagen waarvoor een toelage wordt 
betaald en de uitbetaalde bedragen.

Bovendien kon ook achteraf een evaluatie van het effect van de maatregel wor-
den verwacht, aangezien het doel van de maatregel expliciet was de betrokken 
doelgroep in dienst te houden. 

Op geen enkel ogenblik had het Ministerie van Ambtenarenzaken inzicht in de 
uitvoering van de maatregel volgens de hierboven vernoemde criteria. Een 
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29 De gegevensverzameling staat verder beschreven in hoofdstuk 2.
30 De databank van de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven (CDVU) geeft aan dat voor decem-

ber 1999 en in april 2000 samen 8.867.605 euro werd betaald, en voor april 2002 9.622.969,26 
euro. Niet alle overheidsdiensten maken echter gebruik van de CDVU voor de betaling van de 
wedden en toelagen van hun personeel: de openbare instellingen van sociale zekerheid (Kruispunt-
bank van de Sociale Zekerheid, Rijksdienst voor Pensioenen, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, 
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Rijks-
dienst voor Sociale Zekerheid, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatse-
lijke Overheidsdiensten, Rijksdienst voor Kinderbijslag der Werknemers, Hulpkas voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering, Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, Fonds voor Beroepsziekten, 
Fonds voor Arbeidsongevallen, en de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid), de diensten van 
Defensie (het Ministerie van Defensie en de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten 
behoeve van de leden van de Militaire Gemeenschap), en de Belgische Dienst voor de Buiten-
landse Handel verrichten deze betalingen zelf. 

opvolging van de uitvoering of een evaluatie achteraf van de uitvoering en/of de 
effecten van de beleidsmaatregel heeft nooit plaatsgevonden. 

Toch moet deze opmerking ook worden genuanceerd, aangezien het Ministerie 
van Ambtenarenzaken traditioneel nooit verantwoordelijk is voor de opvolging en 
evaluatie van een koninklijk besluit. 

Het ministerie had soms wel een zijdelings zicht op de beleidsuitvoering. Zo werd 
regelmatig zijn advies gevraagd bij interpretatiemoeilijkheden van de regelgeving 
(zie 1.2.2 ), zodat het kon vernemen welke problemen ontstonden bij de toepas-
sing ervan.

1.3.2 Uitbetaalde informaticatoelagen

Aangezien het Ministerie van Ambtenarenzaken geen overzicht van de uitgaven 
en de uitvoering van de beleidsmaatregel had, berekende het Rekenhof het 
bedrag aan uitbetaalde informaticatoelages aan de hand van de gegevens van de 
afzonderlijke administraties en de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven (CDVU). 
Het gaat hier om een minimale schatting, omdat geen gegevens beschikbaar 
waren van het Ministerie van Defensie en het voormalige Ministerie van Midden-
stand en Landbouw29.

De gegevens van de administraties tonen aan dat in december 1999 en april 2000 
samen (minimaal) 10.401.181,24 euro aan informaticatoelagen werd uitbetaald 
aan 1580 personen, en in april 2002 11.178.082,23 euro aan 1496 personen30. In 
totaal werd voor de periode van 1 september 1998 tot en met 31 december 2001 
21.579.263,47 euro aan 1833 verschillende personen uitbetaald. Dit bedrag 
overtreft ruimschoots de budgettaire inschattingen vooraf van de Minister van 
Ambtenarenzaken (12.394.676 euro) en van het bureau ABC (17.104.653 euro) 
(zie 1.1.5). Ook het door de Ministerraad naar voor geschoven budget van 
9.419.953,94 euro (380.000.000 frank) werd hiermee met 129 % overschreden.

Aan een tiental personen werd in april 2002 een informaticatoelage betaald voor 
prestaties in het jaar 2000 (derde referentieperiode), terwijl deze werknemers op 
31 december 2000 niet meer in dienst waren. De voorwaarde dat de referentie-
periode volledig beëindigd moest worden om recht te geven op de informaticatoe-
lage werd niet altijd nageleefd door de administraties. Dat was wellicht een gevolg 
van de in 1.2.2 besproken verwarring bij de interpretatie van artikel 5, § 1 en § 2, 
maar ook van het feit dat hierop geen sluitende controle werd uitgevoerd.
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31 Lineaire regressieanalyse met de hoogte van de toelage als te verklaren variabele, en de graad, 
het niveau, en het feit of de werknemer al dan niet in dienst is gebleven als verklarende variabelen. 
De resultaten van deze analyse tonen enerzijds de associatie tussen de hoogte van de toelage 
en de graad, het niveau en het verloop, en anderzijds in welke mate variaties in de hoogte van de 
toelage toe te schrijven zijn aan de verklarende variabelen. 

Aangezien de toelage ook een bepaald percentage van het loon vertegenwoor-
digt, is het logisch dat het bedrag varieert met het niveau en de graad van de 
werknemer. Zo ontvingen personen met een informaticagraad een mediaan bedrag 
van 12.310,46 euro en personeelsleden zonder een dergelijke graad 9.329,25 euro. 
Werknemers van niveau 1 kregen 15.292,24 euro, van niveau 2+ 10.968,13 euro, 
van niveau 2 5.435,68 euro en van niveaus 3 en 4 9.311,65 euro (telkens mediane 
bedragen). 

De hoogte van de toelage was echter niet eenduidig verbonden aan de graad en 
het niveau. Zo behoorden alle gerechtigden met een informaticagraad tot de 
niveaus 1 en 2+, met een respectievelijke mediane toelage van 18.704,63 euro 
en 10.224,62 euro. Bij diegenen zonder informaticagraad werden ook toelagen 
uitbetaald aan de niveaus 2, 3 en 4. De mediane toelagen bedroegen er 
11.816,92 euro voor niveau 1, 13.443,95 euro voor niveau 2+, 5.435,68 euro voor 
niveau 2, en 9.311,65 euro voor de niveaus 3 en 4. De hogere toelage die toege-
kend wordt aan de personeelsleden zonder informaticagraden van niveau 2+ kan 
erop wijzen dat bij hen een groter tewerkstellingspercentage in rekening werd 
gebracht dan bij niveau 1. Het is echter niet duidelijk waarom de toelagen van 
niveau 2 lager liggen dan die van niveaus 3 en 4. Evenmin is duidelijk waarom de 
toelagen van niveau 2+ zonder informaticagraad hoger zijn dan die van hetzelfde 
niveau met informaticagraad en waarom het verschil tussen niveau 1 en 2+ zon-
der informaticagraad veel kleiner is dan bij het personeel met informaticagraad. 
Er kan enkel worden vermoed dat de administraties de voorwaarden om een toe-
lage te ontvangen, zoals het niveau van de werknemer, de volledige prestaties in 
de referentieperiodes en het percentage werktijd, niet altijd hebben nageleefd en 
dat de naleving van de voorwaarden niet sluitend werd opgevolgd. 

Ook de periode waarin (en het percentage werktijd waarvoor) de werknemer 
recht had op een toelage, bepaalde mee het bedrag van de betaalde toelagen. 
Niet alle administraties bezorgden echter deze informatie, zodat dit aspect niet 
verder onderzocht kon worden. 

De beschikbare gegevens lieten wel toe het verband te schatten tussen de hoogte 
van de uitbetaalde toelagen en de graad, het niveau, en het feit of de werknemer 
al dan niet in dienst bleef31. De hoogte van de toelagen bleek slechts voor een 
vierde (24 %) verklaarbaar door deze factoren. De factor verloop zou zelfs maar 
voor vijf procent (4,8 %) verantwoordelijk zijn. Dat betekent dat de hoogte van de 
toelagen voor drie vierde afhing van de voor het geheel van de doelgroep varia-
bele gegevens, zoals de basiswedde (mede bepaald door anciënniteit), de perio-
des die recht geven op een toelage en de werkpercentages. Dergelijke variabelen 
zorgen er uiteraard voor dat de te betalen toelagen budgettair moeilijk vooraf 
geschat kunnen worden.
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32 Met potentiële toelagegerechtigden wordt bedoeld diegene die krachtens de regelgeving recht 
hadden op de informaticatoelage (d.w.z. personeelslid van niveau 1, 2+, 2 of 3 belast met infor-
maticataken), maar door het feit dat zij hun administratie voortijdig verlieten en daardoor geen 
volledige referentieperiode in dienst waren geen toelage uitbetaald krijgen. 

1.3.3 Bereikte doelgroep

Over de jaren 1998 tot en met 2002 bedroeg het totale aantal potentiële32 toelage-
gerechtigden 1940 personen over 49 FOD’s en overheidsinstellingen. Aan 100 
personen hiervan werd nooit een toelage uitbetaald wegens voortijdig verloop: 34 
personen in 1998, 30 in 1999, 18 in 2000, 13 in 2001 en 5 in 2002. In deze groep 
van 100 personeelsleden waren werknemers met een informaticagraad over-
vertegenwoordigd ten opzichte van hun aandeel in de totale groep potentiële 
gerechtigden, namelijk 58 % tegenover 38 %. Hetzelfde geldt voor werknemers 
van niveau 2, namelijk 24 % tegenover 16 %.

In totaal 1833 personeelsleden ontvingen een informaticatoelage. Het Ministerie 
van Financiën telde de meeste gerechtigden (485), gevolgd door het Ministerie 
van Economische Zaken (195), het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid (141), het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) (126) 
en het Ministerie van Justitie (110).

Wat het niveau betreft, was 38,8 % van de gerechtigden van niveau 1, 32,4 % van 
niveau 2+, 16,0 % van niveau 2 en 12,6 % van niveau 3.

Van de gerechtigden beschikten 660 (37,0 %) personeelsleden over een informa-
ticagraad. Daarvan behoorden 60 % tot niveau 2+ en 40 % tot niveau 1.

Bij de gerechtigden zonder informaticagraden werden zeer uiteenlopende graden 
vermeld. Daarvan zijn vier op tien (38,2 %) van niveau 1, één op zes (16,3 %) van 
niveau 2+, één op vier (25,2 %) van niveau 2 en één op vijf (20,0 %) van 
niveau 3.

De motivering die de leidend ambtenaar krachtens artikel 2, § 2, van het koninklijk 
besluit moet geven, ontbrak veelal in de opgestuurde gegevens. Dat, in combina-
tie met de vermelding van sommige graden, doet vermoeden dat de doelgroep 
van premiegerechtigden zonder informaticagraden soms onzorgvuldig werd afge-
bakend. Zo bevinden zich onder de toelagegerechtigden onder andere 9 sociaal 
controleurs, 8 landmeters bij fi nanciën, 7 penitentiair beambten, 5 directiesecre-
tarissen, 12 directeurs, 10 auditeurs-generaal en 2 directeurs-generaal.

Ook suggereren de gegevens dat de informaticatoelage vooral bij de werknemers 
zonder informaticagraad minder selectief met het oog op het terugdringen van 
verloop werd aangewend. Ter illustratie kan worden aangehaald dat van de 20 
hoogste uitbetaalde toelages er slechts 4 begunstigden waren met een informati-
cagraad. De overige 16 personeelsleden oefenden leidinggevende functies uit, 
zoals afdelingsdirecteur, auditeur-generaal, adviseur-generaal of afdelingshoofd. 
Ook waren er in de tweede uitbetalingsperiode 10 % minder gerechtigden bij de 
informaticagraden, terwijl het aantal rechthebbenden bij de personeelsleden zon-
der informaticagraad toenam.
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33 Cf. artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit, dat de leidend ambtenaren verplicht een lijst op te 
maken van gerechtigde personeelsleden. 

Hoofdstuk 2
Doelmatigheid van de informaticatoelage

Bij het onderzoek naar de doelmatigheid van de informaticatoelage is logischer-
wijs de eerste vraag of de toelage haar doel bereikt heeft. De aanhef van het 
koninklijk besluit omschrijft de doelstelling van de informaticatoelage als het in 
dienst blijven van het informaticapersoneel gedurende de periode van de over-
gang naar het jaar 2000 en de invoering van de Europese munteenheid. Artikel 3 
bakent deze periode verder af als beginnend op 1 september 1998 en eindigend 
op 31 december 2001. Aangezien een verdere kwantitatieve omschrijving van de 
doelstelling ontbreekt, kan de vraag naar de doelbereiking worden geformuleerd 
als: “Is de federale overheid erin geslaagd het bedoelde informaticapersoneel 
in dienst te houden gedurende de periode van 1 september 1998 tot en met 
31 december 2001?” Met andere woorden, is het personeelsverloop in die periode 
(minstens) gestabiliseerd?

Een tweede vraag slaat op de effectiviteit van de beleidsmaatregel: “Is de mate 
waarin het doel al dan niet werd bereikt een resultaat van de informatica-
toelage?” 

Uit het eerste hoofdstuk bleek dat het Ministerie van Ambtenarenzaken zelf de 
uitvoering en de resultaten van de beleidsmaatregel niet heeft opgevolgd. Om de 
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, zag het Rekenhof zich genoodzaakt 
de benodigde informatie zelf op te vragen.

In principe zou de vraag naar doelmatigheid eenvoudig te beantwoorden kunnen 
zijn door het verloop vóór en aan het einde van de maatregel te vergelijken tus-
sen de doelgroep die de informaticatoelage ontving en een controlegroep die 
deze niet ontving. Rekening houdend met de resultaten van de studie van het 
bureau ABC naar verloop, wenste het Rekenhof hierbij de doelgroepen te kunnen 
onderscheiden naargelang van hun niveau, hun diploma (informaticagraad of niet) 
en hun statuut. Daartoe is een bestand van individuele elementaire gegevens van 
het overheidspersoneel (zoals naam, graad, statuut, datum van indiensttreding en 
eventuele uitdiensttreding) vereist, dat dan gekoppeld kan worden aan een lijst 
van personeelsleden die recht hadden op de informaticatoelage33.

Een dergelijk onderzoeksdesign bleek echter niet mogelijk. Ten eerste bleek geen 
centraal personeelsbestand met dergelijke elementaire gegevens voorhanden. 
Daarnaast kon ook geen zuivere controlegroep – een soortgelijke groep aan wie 
de toelage niet werd toegekend – worden samengesteld, omdat de informatica-
toelage toegekend werd aan alle personeelsleden met een informaticagraad of 
belast met informaticataken. Tenslotte was ook geen vergelijking mogelijk van 
het verloop voor en na de maatregel, aangezien geen voormeting werd verricht.

Om die redenen heeft het Rekenhof de vraag naar doelmatigheid van de maatre-
gel enkel kunnen onderzoeken op het niveau van de personeelsleden aan wie de 
informaticatoelage werd toegekend. Dat zijn alle personeelsleden van de 61 fede-
rale overheidsdiensten en openbare instellingen die begrepen zijn onder het toe-
passingsgebied van het koninklijk besluit van 6 september 1998 (cf. artikel 1).
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34 Meer bepaald van iedere gerechtigde (1) naam, (2) rijksregisternummer, (3) taalrol, (4) graad, (5) 
periode waarvoor de informaticatoelage werd toegekend, (6) bedrag of, wanneer de toelage uitbe-
taald werd door de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven [CDVU], toegepaste berekeningscoëffi -
ciënt [d.i. de verhouding van de toelage t.o.v. de jaarwedde], en (7) bijzondere motivatie krachtens 
artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit vereist voor personeelsleden zonder informaticagraad. Er 
werd gevraagd twee tabellen door te sturen: één voor de betalingen van de toelages in 1999-2000, 
één voor de betalingen van de toelages in 2002.

35 Meer bepaald van elk personeelslid dat vanaf 1997 tot 2002 de administratie verlaten heeft (d.i. 
zowel diegenen die ontslag namen, als diegenen die een verlof voor stage opnamen) (1) naam (en 
eventueel rijksregisternummer), (2) taalrol, (3) graad, (4) al dan niet uitvoeren van informaticata-
ken (als de betrokkene geen informaticagraad had), en (5) jaar van vertrek. 

36 Zie voetnoot 32. Deze potentiële gerechtigden konden worden achterhaald door bij de verloopge-
gevens diegenen die een informaticagraad hebben of belast zijn met informaticataken, maar toch 
niet voorkomen bij de toelagegerechtigden, te selecteren.

37 Sommige administraties vermeldden weliswaar exacte data van uitdiensttredingen, maar omdat dit 
niet systematisch werd gedaan, werd het verloop altijd gedefi nieerd als het niet meer in dienst zijn 
aan het einde van een bepaald jaar. Pensionering werd uiteraard niet als verloop gecategoriseerd. 

38 Het Rekenhof stuurde een herinneringsbrief naar het Ministerie van Defensie op 9 mei 2003.
39 Samen vertegenwoordigden zij op 31 december 2001 4.626 personeelsleden (Ministerie van Mid-

denstand en Landbouw: 1.913; Ministerie van Defensie: 2.713) of 5,5 % van de 83.814 personeels-
leden die op 31 december 2001 in alle betrokken administraties werkten.

40 Zo vermelden zowel de gegevens over de toelagegerechtigden als die over het verloop niet de 
graadbenamingen. Bovendien werd enkel het personeelsverloop van de contractuele personeelsle-
den doorgestuurd, en dan nog enkel vanaf 2000.

41 Aangezien de FOD Buitenlandse Zaken de betaalde bedragen doorstuurde, werd hij wel betrokken 
in het onderzoek naar de budgettaire kostprijs van de maatregel.

Aan deze administraties werd een uniforme vragenlijst voorgelegd, met het ver-
zoek om diverse gegevens over de toelagegerechtigde personeelsleden34 en het 
verloop35 te bezorgen. Die antwoorden werden in één gegevensbestand samen-
gebracht met per potentiële gerechtigde36 enkele gegevens zoals de naam van de 
administratie, de graad, het niveau, de referentieperiodes waarvoor een informa-
ticatoelage werd toegekend (periode 1998-1999 en periode 2000-2001), het uit-
betaalde bedrag in elk van deze periodes, en het feit of de werknemer eind 1998, 
eind 1999, eind 2000 en eind 2001 nog in dienst was37. Op die manier konden de 
data over gerechtigden en verloop met elkaar worden gekoppeld. 

De opgestuurde gegevens waren echter niet altijd volledig. Zo stuurden het 
Ministerie van Defensie38 en het Ministerie van Middenstand en Landbouw geen 
gegevens door. Voor laatstgenoemde kan daarvoor als reden worden aangehaald 
dat dit ministerie bij de regionalisering van landbouw op 1 oktober 2002 volledig 
ontbonden werd (de resterende bevoegdheden werden overgeheveld naar de 
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie). Deze twee overheidsdiensten 
zijn dan ook niet opgenomen in het onderzoek39.

Bovendien bleken de gegevens van de FOD Buitenlandse Zaken door hun onvol-
ledigheid40 voor een groot gedeelte niet bruikbaar voor het onderzoek41.
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42 1892 = 1940 potentieel toelagegerechtigden min 48 personen van de FOD Buitenlandse Zaken, die 
hier buiten beschouwing gelaten zijn wegens onvolledigheid van de verloopcijfers (cf. voetnoot 40).

43 De gebruikte techniek is een logistische regressie-analyse met het verloop (ja of neen) als te ver-
klaren variabele en de graad (informaticagraad of niet) en het niveau (1, 2+, 2 en 3 samen) als 
verklarende categorische variabelen. Bij deze en volgende analyses werd voor de categorische 
variabelen contrast coding toegepast. Dit betekent dat de kans op verloop wordt vergeleken tus-
sen personen zonder en met informaticagraad, en dat de kansen op verloop van de niveaus 2+, 2 
en 3 worden vergeleken met die van niveau 1.

2.1 Globaal beeld van het verloop van toelagegerechtigden over 
de periode 1998-2001

Klassiek wordt verloop gedefi nieerd als de verhouding tussen het aantal werkne-
mers dat ontslag nam gedurende een jaar en het aantal werknemers in dienst op 
31 december van dat jaar. Voor de toelagegerechtigden konden gegevens ver-
zameld worden over het verloop en het aantal personeelsleden voor de jaren 1998 
tot en met 2001. Over deze jaren hebben 212 personen of 12,2 % van de 1892 
potentieel toelagegerechtigden42 de dienst verlaten, gemiddeld dus 65 perso-
neelsleden per jaar.

Het verloop is niet evenredig verdeeld over de overheidsadministraties. Zo blijkt 
in sommige kleine instellingen, zoals het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëro-
nomie, het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, het 
Fonds voor Arbeidsongevallen, de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke-
ring, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, het Wetenschappelijk Instituut 
Volksgezondheid Louis Pasteur en het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, 
Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers 50 % of meer van de toelagegerechtigden te 
zijn vertrokken. Bij de grotere administraties bleken de FOD Binnenlandse Zaken 
(35 %) en de FOD Sociale Zaken en Volksgezondheid (20 %) met het meeste 
verloop te kampen en werd het laagste verloop vastgesteld bij de FOD Econo-
mische Zaken (5 %) en de FOD Financiën (3 %).

De voorafgaande studie van het bureau ABC over het personeelsverloop tussen 
1 november 1997 en 5 mei 1998 (cf. 1.1.1) had al verschillen vastgesteld naarge-
lang van het niveau en de graad van de werknemers. Het algemene beeld van het 
verloop over de periode 1998-2001 toont soortgelijke tendensen. Zo had een 
personeelslid met een informaticagraad meer dan twee maal zoveel (2,16) kans 
om uit dienst te gaan dan iemand zonder informaticagraad. Het verloop van 
niveau 2 was bijna twee en een halve keer (2,39) zo hoog als dat van niveau 1, 
terwijl niveau 2+ een vierde minder kans had op verloop (0,80). Het verloop in 
niveau 3 was vergelijkbaar (0,92) met dat van niveau 1. Het belang van deze 
waargenomen verschillen mag echter niet worden overschat. Wanneer namelijk 
het verband onderzocht wordt tussen het verloop enerzijds en de graad en het 
niveau anderzijds, kan het verloop slechts voor 1,7 % toegeschreven worden aan 
de graad en het niveau samen43.

2.2 Evolutie van het verloop van toelagegerechtigden tussen 1998 
en 2001

De beleidsmaatregel trad in werking in het laatste trimester van 1998. Gezien de 
wijze waarop de maatregel aan de doelgroepen werd gecommuniceerd (cf. 1.3.1), 
mag worden aangenomen dat niet iedereen vanaf het begin op de hoogte was, 
waardoor een eventueel effect zich pas later kon manifesteren. Tabel 2 geeft de 
evolutie weer van het verloop van de potentiële toelagegerechtigden.
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Tabel 2 – Personeelsverloop van toelagegerechtigden

Jaar Toelagegerechtigden Verloop % verloop

1998 1531 34 2,22

1999 1563 37 2,37

2000 1696 68 4,01

2001 1673 69 4,12

Vanaf 1998 tot 2001 bleef het personeelsverloop onder de potentiële toelage-
gerechtigden toenemen van 2,22 % tot 4,12 %, met de grootste stijging tussen 
1999 en 2000 (van 2,37 % tot 4,01 %). 

Een verdere analyse van de gegevens toont dat van diegenen die in 1998 in 
dienst waren er eind 2001 nog 91 % in dienst waren. Ook bestond de groep toe-
lagegerechtigden aan het einde van 2001 voor meer dan vier vijfde (83 %) uit 
mensen die in 1998 ook al toelagegerechtigd waren, en voor één vijfde (17 %) uit 
nieuwe gerechtigden, van wie 69 personen in 1999, 190 in 2000 en 37 in 2001. 
De jaarlijkse toename van het aantal toelagegerechtigden (2e kolom van tabel 2) 
suggereert overigens dat de personen die de dienst verlieten gemakkelijk konden 
worden vervangen.

Gelet op de vaststellingen van de studie door het bureau ABC (cf. 1.1.1), rijst de 
vraag of het verloop verschillend geëvolueerd is naargelang de personeelsleden al 
dan niet over een informaticagraad beschikken en naargelang van hun niveau. 
Dat wordt geïllustreerd in de tabellen 3 en 4. 

Tabel 3 – Personeelsverloop van gerechtigden met en zonder informaticagraad

Jaar Met informaticagraad Zonder informaticagraad

in dienst verloop % verloop in dienst Verloop % verloop

1998 598 22 3,68 934 12 1,28

1999 618 26 4,21 946 11 1,16

2000 629 24 3,82 1068 44 4,12

2001 613 28 4,57 1060 42 3,96

In 1998 was er een verloop van 3,68 % bij de potentieel toelagegerechtigde werk-
nemers met een informaticagraad en een verloop van 1,28 % bij diegenen zonder 
informaticagraad. Dat betekent dat de kans dat personeel met een informatica-
graad zou vertrekken bijna drie maal groter was dan bij personeel zonder informa-
ticagraad. Deze cijfers liggen lager dan de verlooppercentages die het bureau 
ABC naar voor schoof, namelijk 6 % voor de informatici en 3 % voor de niet-infor-
matici. Samenvattend kan gesteld worden dat er bij informatici onmiskenbaar een 
groter risico was op verloop, maar dat de grootte-orde ervan in 1998 veeleer 
beperkt was.

Gelet op de verlooppercentages tussen 1998 en 2001 was de toelage kennelijk 
niet in staat het verloop bij de informatici te verminderen, wat zou kunnen worden 
beschouwd als een falen van de beleidsmaatregel. In dezelfde periode kende het 
verloop van potentiële toelagegerechtigden zonder informaticagraad echter een 
sterkere stijging. Waar de informatici in 1998 bijna drie maal meer kans hadden 
op vertrek dan de niet-informatici en deze verhouding in 1999 verder steeg tot 
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3,6 keer, kenterde deze evolutie vanaf 2000 en waren de kansen op verloop meer 
gelijklopend, waarbij er zelfs iets minder kans op verloop was bij informatici in 
2000, en opnieuw iets meer in 2001. Als eindresultaat blijkt dus het initiële 
onevenwicht tussen de verloopkansen van beide groepen te zijn hersteld. 

Volgens de studie van het bureau ABC was het verloop van niveau 2 en niveau 2+ 
samen anderhalf maal hoger dan dat van niveau 1, namelijk 5,2 % tegenover 3,4 %. 
Volgens onderstaande cijfers (tabel 4) bedroeg het verloop van niveau 1 in 1998 
1,35 % en dat van de niveaus 2 en 2+ samen 3,42 %, waardoor de kans op ver-
loop zelfs 2,5 maal hoger lag bij de niveaus 2 en 2+ dan bij niveau 1.

Tabel 4 – Personeelsverloop volgens niveau

 Niveau 1 Niveau 2+ Niveau 2 Niveau 3

Jaar in 
dienst

verloop  % 
verloop

in 
dienst

verloop  % 
verloop

in 
dienst

verloop  % 
verloop

in 
dienst

verloop  % 
verloop

1998 592 8 1,35 509 15 2.95 223 10 4.48 210 1 0.48

1999 593 18 3,04 536 12 2.24 226 6 2.65 211 1 0.47

2000 653 27 4,13 559 19 3.40 264 18 6.82 221 6 2.71

2001 646 25 3,87 547 19 3.47 258 18 6.98 222 8 3.60

De studie van het bureau ABC maakte echter geen onderscheid tussen het 
niveau 2 en 2+, terwijl de cijfers in tabel 4 aantonen dat het verloop in niveau 2 
in 1998 anderhalf maal hoger lag dan in niveau 2+, namelijk 4,48 % tegenover 
2,95 %. Zoals al aangehaald waren alle toelagegerechtigden van niveau 2 werkne-
mers zonder informaticagraad.

Het personeelsverloop binnen niveau 1 steeg van 1,35 % tot 4,13 % in 2000, om 
daarna te stagneren op 3,87 % in 2001. Hoewel het verloop binnen de niveaus 2 
en 2+ vanaf het begin al hoger lag dan dat van niveau 1, is het verloop in beide 
niveaus na een terugval in 1999 blijven stijgen tot in 2001. Voor niveau 2+ is het 
verschil met het niveau 1 zo goed als verdwenen, maar niveau 2 had in 2001 met 
een percentage van bijna 7 % nog steeds 1,80 maal meer verloop dan het niveau 1. 
Voor het niveau 3 vormde het verloop in 1998 duidelijk geen probleem (0,48 %), 
maar ook hier vond er een stijging plaats tot 3,60 % in 2001, wat vergelijkbaar is 
met de eindcijfers van de niveaus 1 en 2+. Als eindresultaat blijkt het initiële 
overwicht van niveau 2+ in het verloop ten opzichte van niveau 1 afgevlakt te 
zijn, het aanvankelijk lagere verloop bij niveau 3 even groot te zijn als bij niveau 1 
en het aanvankelijk onevenredig hoge verloop van niveau 2 behouden te zijn. 
Concluderend kan gesteld worden dat, waar het personeelsverloop globaal geste-
gen is tussen 1998 en 2001, dit het meest ongunstig evolueerde bij het personeel 
van niveau 2. 
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44 Wanneer het verband tussen enerzijds het globale verloop over de periode van 1998-2001 en 
anderzijds de graad, het niveau en de hoogte van de toelage wordt onderzocht, kunnen deze facto-
ren het verloop voor een vijfde (20,7 %) verklaren. Hiertoe werd een logistische regressie-analyse 
toegepast, met het verloop (ja of neen) als te verklaren variabele, de graad (informaticagraad of 
niet) en het niveau (1, 2+, 2 en 3) als categorische en het bedrag van de informaticatoelage als 
continue verklarende variabelen.

45 Een mediator M is een interveniërende variabele of procesvariabele die het verband tussen twee 
variabelen X en Y kan beïnvloeden. Als er een verband bestaat tussen X en Y, tussen X en M en 
tussen M en Y, kan de mediërende rol getoetst worden. De wijziging in het verband tussen X en Y 
als X uitgezuiverd wordt voor M geeft een indicatie van de aard en sterkte van de procesvariabele. 
In dit onderzoek is M de toelage, X de graad en het niveau en Y het verloop.

2.3 Schatting van het effect van de hoogte van de toelage op het 
verloop tussen 1998 en 2001

Aangezien een strikte toetsing van het oorzakelijke verband tussen de informati-
catoelage en het verloop niet mogelijk was (voornamelijk omdat geen controle-
groep kon worden samengesteld), diende dit onderzoek zich te beperken tot een 
schatting van het effect van de toelage op basis van de beschikbare gegevens, 
namelijk graad, niveau en hoogte van de toelage44.

Dat hier het bedrag van de toelage gebruikt wordt om de effectiviteit ervan te 
schatten – een gevolg van het ontbreken van meer geschikte gegevens – is noch-
tans niet vanzelfsprekend. Tussen de hoogte van de informaticatoelage en het 
verloop bestaat niet noodzakelijk een oorzakelijk verband (hoe hoger de toelage 
hoe lager het verloop of hoe lager de toelage hoe hoger het verloop). Zo kan een 
hogere toelage inderdaad het verloop verminderd hebben, maar zal tegelijk het 
bedrag van de toelage automatisch hoger liggen naarmate de werknemer langer 
in dienst is gebleven.

Aangezien de veronderstelling dat een hogere toelage het verloop kan verminde-
ren ook het uitgangspunt van de beleidsmaatregel vormde, werd toch besloten 
het bedrag van de toelage statistisch te beschouwen als één van de factoren die 
het verloop verklaren.

Voor de interpretatie is echter niet het directe verband tussen de hoogte van de 
toelage en het verloop van belang, maar wel de mediërende rol van de toelage45. 
Uitgangspunt is dat het verband tussen enerzijds de graad en het niveau en 
anderzijds het verloop van de toelagegerechtigden niet helemaal “zuiver” is, 
omdat het gemaskeerd wordt door de verschillen in de toelages die de respectie-
velijke groepen kregen. Bijvoorbeeld, iemand van niveau 1 ontving veelal een 
hogere toelage dan de andere niveaus. Door het verband te toetsen tussen ener-
zijds de graad, het niveau én de toelage en anderzijds het verloop kan de unieke 
bijdrage van de graad en het niveau tot het verloop geschat worden, dat wil zeg-
gen de bijdrage zonder “vertroebeling” door de toelage. Een vergelijking van de 
twee resultaten geeft zo een indicatie van het effect van de toelage op het 
verloop van de diverse graden en niveaus.

Het effect van de toelage kon bovendien geschat worden op twee tijdstippen, 
aangezien de toelage berekend werd op basis van twee tijdsperiodes (september 
1998 tot en met december 1999 en de jaren 2000 en 2001) en ook twee uitbeta-
lingsdata in het vooruitzicht waren gesteld. Een vergelijking van de resultaten op 
de twee tijdstippen kon een indicatie geven van de evolutie van het effect.
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46 Er werden dus vier logistische regressie-analyses uitgevoerd: (1) de invloed van de graad, het 
niveau en het eerste premiegedeelte op het verloop in 1998-1999; (2) de invloed van de graad en 
het niveau op het verloop in 1998-1999; (3) de invloed van de graad, het niveau en het tweede 
premiegedeelte op het verloop in 2000-2001; en (4) de invloed van de graad en het niveau op het 
verloop in 2000-2001.

In de statistische analyses werd zo de invloed getoetst van de graad, het niveau en 
het bedrag van de toelage op het verloop gedurende de periode van de eerste 
toelage (1998-1999) en gedurende die van de tweede toelage (2000-2001). 
Dezelfde analyses werden ook uitgevoerd zonder het bedrag van de toelage als 
extra verklarende variabele46. De voornaamste resultaten van deze analyses wat 
het verloop betreft worden weergegeven in tabel 5.

Omdat de totale groep van toelagegerechtigden uiteraard wijzigde door de jaren 
– als gevolg van verloop en nieuwe gerechtigden –, vertrok deze analyse van de 
potentieel gerechtigde werknemers in 1998 als initiële doelgroep van de maatre-
gel. Begin 1998 waren dat er 1549. Het verloop in de jaren 1998 en 1999 binnen 
deze groep varieerde naargelang van de graad en het niveau.

Tabel 5 – Kans op verloop van de graden en niveaus in de periode 
1998-1999 en 2000-2001

1998-1999 2000-2001

eerste analyse0 tweede analyse Derde analyse0 vierde analyse

Met informaticagraad – – – –

Zonder informaticagraad 11.43* 7.34* 1.62 1.23

Niveau 1 – – – –

Niveau 2+ 0.75 0.73 0.55* 0.87

Niveau 2 1.56 3.93* 1.32 2.28*

Niveau 3 0.59 0.83 0.37* 0.51

0 Model met het bedrag van de toelage als extra verklarende variabele.

* Statistisch signifi cante effecten.

– De referentiegroep: de kans op verloop versus in dienst blijven van degenen met informaticagraad wordt vergele-
ken met degenen zonder informaticagraad, en de kans van niveau 2+, 2 en 3 wordt vergeleken met niveau 1.

De eerste analyse wijst uit dat personeel met een informaticagraad 11,43 maal 
meer kans had op verloop dan personeel zonder informaticagraad. Volgens de 
tweede analyse, waarbij de (gemaskeerde) effecten van de graad en het 
niveau werden getoetst, had personeel met informaticagraad 7,34 maal meer 
kans op verloop dan het personeel zonder die graad. De factor ‘informaticagraad 
plus een deel van het effect van de toelage’ (tweede analyse) vermindert dus de 
kans op verloop in vergelijking met de ‘zuivere’ factor ‘informaticagraad’ (eerste 
analyse). Deze analyses tonen aan dat personeel met een informaticagraad een 
beduidend hogere kans had op verloop dan personeel zonder informaticagraad, 
maar dat de informaticatoelage het verloop van die groep in gunstige zin beïn-
vloedde in 1998 en 1999.

In dezelfde analyses was ook het niveau van de personeelsleden betrokken. Zo 
toont de eerste analyse aan dat het niveau op zich niet voorspellend is voor het 
verloop. Volgens de tweede analyse daarentegen had niveau 2 3,93 maal meer 
kans op verloop dan niveau 1, terwijl niveau 2+ (0,73) en 3 (0,83) een niet-sig-
nifi cant kleinere kans op verloop hadden. Volgens dezelfde redenering als hier-
boven lijkt het dus alsof de toelage het verloop van niveau 2 heeft versterkt ten 
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opzichte van het niveau 1, of dat het verloop van het niveau 1 verminderd is in 
vergelijking met het niveau 2. De reden hiervoor kan echter niet uit de gegevens 
worden afgeleid. Zo kan het verschil in hoogte van de premies een rol hebben 
gespeeld, maar de mogelijkheid bestaat ook dat het instrument van de toelage 
voor niveau 2 minder geschikt was of dat deze groep door de toelage het sig-
naal kreeg dat er ook kansen voor hen op de arbeidsmarkt waren buiten de 
overheid. De resultaten geven aan dat de toelage vooral voor niveau 2 onvol-
doende effectief was.

Eind 1999 restten er van de startgroep nog 1486 werknemers, waarvan het ver-
loop in 2000 en 2001 werd onderzocht.

De derde en de vierde analyse signaleren dat de informaticagraad in 2000 en 
2001 geen beduidende risicofactor meer was voor verloop, aangezien er geen 
statistisch signifi cante invloed was van de graad op het verloop. Zo was volgens 
de derde analyse de kans dat iemand met een informaticagraad uit dienst ging 
1,62 maal hoger dan de kans van iemand zonder informaticagraad, terwijl volgens 
de vierde analyse een informaticagraad een vierde meer kans (1,23) op verloop 
zou inhouden.

In dezelfde periode 2000-2001 bleek er echter wel een beduidend effect van het 
niveau van de toelagegerechtigden op het verloop. Uitgezuiverd voor de maske-
ring door de toelage (derde analyse) kende niveau 2 geen hoger verloop (1,32; 
niet signifi cant) dan niveau 1, terwijl niveau 2+ maar de helft zoveel kans (0,55) 
en het niveau 3 zelfs nog minder kans (0,37) op verloop hadden als niveau 1. In 
tegenstelling hiermee was volgens de vierde analyse, waarbij de toelage niet 
afzonderlijk in rekening was gebracht, de kans op verloop bij niveau 2 signifi cant 
hoger (2,28 maal hoger) dan bij niveau 1, terwijl het verloop van niveaus 2+ 
(0.87) en 3 (0,51) vergelijkbaar was met niveau 1. Een vergelijking van beide 
analyses suggereert dat de toelage de kans op verloop verhoogde van alle niveaus 
lager dan niveau 1 of dat de toelage selectief het verloop van de werknemers van 
niveau 1 afremde. Deze analyses bevestigen de eerste analyses dat de toelage 
niet effectief was voor niveau 2.

Naast deze vaststellingen op het vlak van de graad en het niveau, kan ook de 
mate waarin de statistische modellen de variatie in het vastgestelde verloop ver-
klaren een indicatie geven van het relatieve effect van de toelage. Zo kan het 
model van de eerste analyse, dat graad, niveau en toelage opneemt, het verloop 
gedurende 1998-1999 voor 15 % verklaren. Vergeleken met de 2,2 % van het 
model van de tweede analyse lijkt de toelage dus van invloed te zijn op het ver-
loop. Wat betreft de jaren 2000-2001 verklaart het model van de derde analyse 
nog altijd 9,7 % van de variatie in het verloop, ter vergelijking met de 1,1 % van de 
vierde analyse. Hieruit kan besloten worden dat de toelage ook gedurende de 
tweede periode het verloop bleef beïnvloeden, hoewel iets minder uitgesproken 
als in de eerste periode. 
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Hoofdstuk 3
Besluit 

Het onderzoek naar de doelmatigheid van de informaticatoelage in de federale 
openbare diensten geeft aanleiding tot verschillende opmerkingen, zowel over de 
totstandkoming van de beleidsmaatregel en de redactie van het koninklijk besluit 
als over de verdere planning, organisatie en uitvoering van de maatregel en het 
resultaat ervan.

Met betrekking tot de beleidsvoorbereiding werd vastgesteld dat de vooraf-
gaande studie van het bureau ABC methodologische tekortkomingen bevatte, 
waardoor geen betrouwbaar beeld werd geschetst van het toenmalige personeel-
verloop. Zo werd de steekproef van 30 onderzochte instellingen niet verantwoord, 
werd het begrip verloop niet afgebakend en werd geen onderscheid gemaakt tus-
sen de niveaus 2+ en 2. Aangezien de oorzaken van en de redenen voor vrijwillig 
ontslag niet werden onderzocht, kon ook geen gefundeerd inzicht geboden 
worden in mogelijke oplossingen die het verloop hadden kunnen tegenhouden. 
Ook werd de concrete behoefte aan een hogere bezoldiging door middel van een 
toelage niet gestaafd. 

Niettegenstaande de initiële bezwaren van de Minister van Begroting en de wan-
kele basis van de aanbevelingen uit de studie van het bureau ABC, keurde de 
Ministerraad de ontwerpmaatregel na enkele dagen goed. Dat doet bovendien 
veronderstellen dat de studie geen doorslaggevende rol speelde bij de goed-
keuring van de maatregel. 

Ook zijn de doelstelling en de doelgroep van de beleidsmaatregel niet bepaald 
vanuit de behoefte om maatregelen te treffen tegen het problematische perso-
neelsverloop van informaticapersoneel. In de omschrijving van het toepassings-
gebied van het koninklijk besluit werd het verband met de oorspronkelijke doel-
stelling, m.n. de noodzakelijke aanpassing van de informaticatoepassingen aan de 
overgang naar het jaar 2000 en de invoering van de euro, volledig losgelaten.

Van bij het begin is er uitsluitend gekozen voor een fi nanciële toelage als beleids-
instrument, zonder de noodzaak en wenselijkheid ervan te funderen of alternatie-
ven te overwegen. Bovendien berust de bepaling van de toelage als 50 % van de 
jaarlijkse wedde op een niet-gefundeerde raming van de lonen van informatici in 
de privé-sector.

Voor de goedkeuring van de beleidsmaatregel werden twee verschillende budget-
taire ramingen opgemaakt, één door de Minister van Ambtenarenzaken en één beter 
gefundeerde door het bureau ABC. Bij de goedkeuring van het ontwerp van konink-
lijk besluit legde de Ministerraad echter zonder motivering een lager bedrag vast.

Op het vlak van de redactie van het koninklijk besluit laat de duidelijkheid 
van sommige artikelen te wensen over. Zo volgt het volledige of gedeeltelijke 
recht op de informaticatoelage naargelang van verloven of vrijwillig vertrek niet 
eenduidig uit de regelgeving, en hing het in twijfel- of randgevallen af van de 
interpretatie van de eigen leidinggevenden en/of het antwoord van het Ministerie 
van Ambtenarenzaken.

De uitvoerbaarheid en de controleerbaarheid van het koninklijk besluit zijn onvol-
doende gegarandeerd. Zo moeten de leidende ambtenaren aanwijzen wie op de 
toelage recht heeft en het percentage van de werktijd bepalen. Ze kunnen, samen 
met de Inspectie van Financiën, de toekenningsvoorwaarden ruim interpreteren, 
wat de rechtszekerheid van de betrokken personeelsleden niet ten goede komt.
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Diverse wijzigingen van het oorspronkelijke besluit door de koninklijke besluiten 
van 7 mei 1999 en 22 december 1999 werden niet gefundeerd en waren niet in 
overeenstemming met het oorspronkelijke doel van de maatregel, zoals de ver-
vroegde uitbetaling van de eerste toelage, de uitbreiding van het recht op de 
toelage tot het personeel van niveau 3 en het personeel dat gedetacheerd werd 
naar een ministerieel kabinet.

Het feit dat dergelijke wijzigingen van het koninklijk besluit plaatsvonden als de 
maatregel al van toepassing was, samen met de vaststelling dat geen uitvoe-
ringsplan werd opgemaakt, maakt duidelijk dat er geen zorgvuldige planning en 
organisatie van de uitvoering van de maatregel is geweest.

Op het vlak van de uitvoering van de beleidsmaatregel kan besloten worden 
dat de doelgroep niet adequaat werd ingelicht en dat het Ministerie van Ambte-
narenzaken de uitvoering verder niet systematisch heeft opgevolgd, wat een 
gerichte bijsturing en evaluatie ervan onmogelijk maakte.

Aan de hand van de gegevens van de afzonderlijke administraties en van de 
Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven kon worden vastgesteld dat de uitbetaalde 
informaticatoelagen ruimschoots het door de behoefteramingen en het door de 
Ministerraad vastgelegde budget overschreden. Bovendien doet de vaststelling 
van onverklaarde verschillen in de hoogte van de betaalde bedragen in combinatie 
met de afwezigheid van stavingsstukken vermoeden dat de administraties de 
voorwaarden om de informaticatoelage toe te kennen, zoals volledige prestaties 
in de referentieperiode en het percentage werktijd, niet altijd hebben nageleefd 
en dat de naleving van de voorwaarden niet sluitend werd opgevolgd. Ook lijken 
de administraties de doelgroepen en de taken waarvoor een toelage kon worden 
gekregen ruim te hebben geïnterpreteerd, vooral ten aanzien van de personeels-
leden zonder informaticagraad.

Aangezien het Ministerie van Ambtenarenzaken (FOD Personeel en Organisatie) 
de doelmatigheid van de informaticatoelage op geen enkel ogenblik 
toetste, was het Rekenhof genoodzaakt de nodige informatie over de uitbetaalde 
personeelsleden en het vastgestelde personeelsverloop op te vragen bij de ver-
schillende administraties, om zo de vraag naar de doelmatigheid te kunnen onder-
zoeken.

De door het Rekenhof vastgestelde verloopcijfers van 1998 wijken af van die uit 
de voorbereidende studie van het bureau ABC. Zo werd het verloop van perso-
neel met informaticagraad te hoog en het verloop van personeel van niveau 2 te 
laag geschat. Aangezien de informaticatoelage slechts vanaf september 1998 
werd geïmplementeerd en bekendgemaakt, mag worden aangenomen dat niet de 
toelage het grote verschil kan verklaren.

Het onderzoek van de doelmatigheid van de toelage wijst uit dat de beleidsmaat-
regel het verloop van de toelagegerechtigden niet heeft verminderd. Zo is het 
verloop tussen 1998 en 2001 blijven toenemen van 2,2 % tot 4,1 %, wat echter 
nog altijd relatief laag is. De stelselmatige toename van het aantal toelagege-
rechtigden geeft bovendien aan dat er geen ernstig rekruteringsprobleem was om 
de noodzakelijke informaticataken uit te voeren.

Een positief eindresultaat is dat het initiële overwicht van het personeel met 
informaticagraden en van personeel van niveau 2+ in de verloopcijfers afgevlakt 
is. Daarentegen is het aanvankelijk onevenredig hoge verloop van niveau 2 blijven 
bestaan en is het relatief lagere verloop bij niveau 3 toegenomen tot dat van 
niveau 1.
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Tot slot werd op basis van de beschikbare gegevens geschat in welke mate de 
informaticatoelage medeverantwoordelijk is voor de vastgestelde evoluties in het 
verloop van het informaticapersoneel. Globaal blijkt de toelage het verloop te 
hebben afgeremd, ook al is het niet volledig tegengehouden. Voor de doelgroep 
met informaticagraad heeft de toelage het verloop getemperd in vergelijking met 
het personeel zonder informaticagraad, zodat de informaticagraad in 2000-2001 
geen risicofactor meer was voor verloop. Wat de niveaus betreft werd vastge-
steld dat de toelage vooral voor personeel van niveau 2 onvoldoende effectief 
was gedurende de volledige looptijd van de maatregel.
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Hoofdstuk 4 
Aanbevelingen

Wat de beleidsvoorbereiding betreft, moet elke beleidsmaatregel gebaseerd 
zijn op een correct en getrouw beeld van de problematiek. Voor toekomstige 
maatregelen om personeel aan te trekken of te behouden moet bijgevolg een vol-
ledig overzicht opgemaakt worden van het personeelsbestand, moeten de vastge-
stelde problemen gedocumenteerd kunnen worden en moet een behoefteonder-
zoek de wenselijkheid of noodzaak van een ingreep aantonen. Slechts op die 
manier kan de doelstelling en de doelgroep van de beleidsmaatregel volledig wor-
den afgestemd op de vastgestelde behoefte. 

Na de vaststelling van een probleem moet de administratie de mogelijke instrumen-
ten onderzoeken die het probleem kunnen verhelpen. Mee vanwege onbedoelde 
neveneffecten op de werkrelaties tussen de begunstigden en de personeelsleden 
die het voordeel niet zullen genieten, moet ook de inzet van niet-geldelijke maat-
regelen worden onderzocht.

Gelet op de budgettaire implicaties gelden deze normen nog meer als een beleids-
maatregel voorziet in een geldelijke beloning ten aanzien van het geheel of een 
gedeelte van het overheidspersoneel. Bij elke maatregel hoort een fi nancieel plan 
met een zorgvuldig onderbouwde en realistische raming van de kostprijs. Deze 
middelen moeten ook bij de opmaak van de begroting vastgelegd worden.

De vastlegging van de beleidsmaatregel in regelgeving vormt het 
sluitstuk van het beleidsvoorbereidende werk. De kwaliteit van de regelgeving 
bepaalt mee de kwaliteit van de resultaten ervan. Regelgeving moet bijgevolg 
voldoen aan de criteria van kwaliteitsvolle regelgeving van het Staatssecretariaat 
voor Administratieve Vereenvoudiging: effectiviteit, proportionaliteit, transparan-
tie en consistentie. Dit houdt ondermeer in dat de regelgeving – zowel in zijn 
omschrijving van de doelgroepen en de taken waarvoor een toelage geldt als 
in de vastlegging van uitvoerings- en controleaspecten – compleet, duidelijk en 
consistent moet zijn. 

Wat de concrete uitvoering van de beleidsmaatregel betreft, mag van een 
maatregel die het merendeel van het overheidspersoneel aangaat en gedetail-
leerd de doelgroepen, taken waarvoor een toelage geldt en uitvoeringsaspecten 
omschrijft, verwacht worden dat ze vanuit de Federale Overheidsdienst Personeel 
en Organisatie opgevolgd wordt via een operationeel systeem van interne con-
trole of kwaliteitsbewaking, zodat indien nodig gericht kan worden bijgestuurd.
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Hoofdstuk 5 
Antwoord van de Minister van Ambtenarenzaken, 
Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en 
Gelijke Kansen

In zijn antwoord van 7 september 2005, onderschrijft de minister volledig de stel-
ling dat de kwaliteit van de resultaten van een beleidsmaatregel bepaald wordt 
door de kwaliteit van de regelgeving, wat ondermeer inhoudt dat de regelgeving 
compleet, duidelijk en consistent moet zijn. Hierbij vermeldt hij ook de rol die de 
Raad van State kan spelen in zijn onderzoek van ontwerpen van regelgeving. 

Op de aanbeveling om vanuit de FOD Personeel en Organisatie een operationeel 
internecontrolesysteem uit te werken dat de concrete uitvoering van een beleids-
maatregel kan opvolgen, antwoordt de Minister dat zijn administratie in samen-
werking met de FOD Budget en Beheerscontrole een ontwerp van koninklijk 
besluit uitwerkt met het oog op de organisatie van de begrotings- en administra-
tieve controle, alsmede de interne controle, binnen het federaal openbaar ambt. 
Bovendien moet ook de responsabilisering van de leidend ambtenaren worden 
benadrukt. 

Ook het project ‘E-HR’ – een proefproject dat binnen de FOD P&O werd ontwik-
keld om personeelsgegevens geïnformatiseerd te beheren – kan op termijn zorgen 
voor een betere opvolging en evaluatie van beleidsmaatregelen, aangezien het 
systeem informatie zal kunnen leveren over de administratieve en geldelijke situ-
atie van het overheidspersoneel.
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Bijlage 
Brief van de Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke 
Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen

VERTALING

De Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie,
Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen

Aan de heer F. VANSTAPEL
Eerste Voorzitter
Rekenhof

Uw ref.: A 4-2.144.914 B 3
Onze ref.: CD/EM/AB/LPBdp124
Contact:Brebois Léon-Pierre
02/790.56.32

Betreft: Ontwerpverslag

Mijnheer de Eerste Voorzitter,

Ik heb met grote belangstelling kennis genomen van het ontwerpverslag over de 
doelmatigheid van de informaticatoelage in de federale openbare diensten dat u 
mij bij brief van 13 juli ll. hebt toegezonden.

Op hoofdstuk 4 dat de aanbevelingen bevat, wens ik als volgt te reageren.

Ik sluit me volledig aan bij de suggestie om duidelijke, ondubbelzinnige en cohe-
rente reglementeringen op te stellen. Naast de kwaliteitscriteria waarop u doelt, 
lijkt het mij in dat verband eveneens opportuun in de mate van het mogelijke het 
advies van de Raad van State in te winnen. Wel moet aan de hoge vergadering 
voldoende tijd worden gegund om een voldoende grondig onderzoek van de ont-
werpen uit te voeren.

Wat de opvolging betreft van de uitvoerings- en toepassingsmodaliteiten van de 
maatregelen, leggen mijn diensten op dit ogenblik in samenwerking met de FOD 
Budget en Beheerscontrole de laatste hand aan een ontwerp van koninklijk besluit 
dat weldra aan de Ministerraad zal worden voorgelegd en dat de administratieve 
en budgettaire controle en de interne controle binnen de federale openbare sec-
tor moet organiseren. Naast het streven naar coherentie en horizontaliteit die het 
ontwerp in de hand wenst te werken, spreekt het vanzelf dat ook de nadruk moet 
worden gelegd op de responsabilisering van het management van de verschil-
lende betrokken overheidsdiensten.

Wat er ook van zij, ik vraag mijn medewerkers in de context van dat ontwerp de 
algemene refl ectie-elementen te onderzoeken waartoe het bovengenoemde ver-
slag concludeert.
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Ik wens u er ook op te wijzen dat de FOD Personeel en Organisatie momenteel een 
proefproject over het geïnformatiseerde beheer van de human resources (E-Hr) 
uitwerkt. Op termijn moet dat beheer het mogelijk maken te beschikken over 
betrouwbare en geactualiseerde gegevens over de administratieve en geldelijke 
toestand van de personeelsleden. Het gaat om een instrument dat onontbeerlijk 
is voor een beter beheer van de middelen, maar dat ook moet toelaten een nog 
preciezere evaluatie te maken van de weerslag van de geplande maatregelen.

Met bijzondere hoogachting,

(w.g.)

Christian DUPONT
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