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Samenvatting

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de federale overheid contractuele perso-
neelsleden werft en selecteert. 

Binnen twaalf federale administraties werd nagegaan of: 

de contractuele indienstnemingen passen binnen de wettelijke uitzonde-
ringsgevallen waarin de overheid contractueel in dienst mag nemen;

de rekrutering en selectie van deze personeelsleden objectief en reglemen-
tair verloopt.

Het onderzoek naar de naleving van de wettelijke gronden bracht onder meer aan 
het licht dat het concept personeelsplan onvoldoende is uitgewerkt (geen lange-
termijnvisie, niet alle personeelsbehoeften worden geraamd…). Bovendien worden 
de wettelijke voorwaarden om contractueel personeel aan te werven niet geres-
pecteerd en worden de contractuele indienstnemingen niet altijd voldoende gemo-
tiveerd (voornamelijk bij contractuele indienstneming in afwachting van statutaire 
invulling van de betrekking).

Wat de selectie betreft, blijkt dat de selectietests uitsluitend door de administra-
ties worden uitgevoerd, hoewel deze taak volgens de regelgeving in principe voor 
Selor (het selectiebureau van de overheid) is weggelegd. Deze tests zijn overi-
gens ook meestal beperkt tot een interview. Door deze werkwijze komt de gelijke 
behandeling tussen de verschillende overheidsdiensten, die door de regelgeving 
wordt beoogd, in het gedrang.

De decentralisatie van het selectieproces vormt bovendien de bron van een aan-
tal overtredingen waaronder de uitvoering van niet-toegestane selectiestappen, 
het afwijken van selectiecriteria en het opstellen van een competentieprofiel op 
maat van een bepaalde kandidaat. Door de ontoereikende controle van Selor kun-
nen die overtredingen onvoldoende worden ingeperkt.

Dit alles zou kunnen worden voorkomen door de selectietests in grotere mate 
door Selor te laten uitvoeren of begeleiden.

1)

2)
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1 Hieronder zijn begrepen: de federale overheidsdiensten en ministeries, de programmatorische 
overheidsdiensten, de openbare instellingen van de sociale zekerheid en de meeste instellingen van 
openbaar nut.

Inleiding

1 Opzet van het onderzoek

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de federale overheid contractuele perso-
neelsleden werft en selecteert. 

Binnen twaalf federale administraties werd nagegaan of: 

de contractuele indienstnemingen passen binnen de wettelijke uitzonde-
ringsgevallen waarin de overheid contractueel in dienst mag nemen;

de rekrutering en selectie van deze personeelsleden objectief en reglemen-
tair verloopt.

2 Juridisch kader 

De gevallen waarin de federale overheid1 personeelsleden via een arbeidsover-
eenkomst in dienst kan nemen, worden opgesomd in artikel 4, § 1, van de wet van 
22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken (hierna: 
Wet Ambtenarenzaken), namelijk:

om aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen (ofwel in 
de tijd beperkte acties ofwel een buitengewone toename van het werk);

om personeelsleden te vervangen bij gehele of gedeeltelijke afwezigheid;

om bijkomende of specifieke opdrachten te vervullen;

om te voorzien in de uitvoering van taken die een bijzondere kennis of 
ruime ervaring op hoog niveau vereisen, beide relevant voor de uit te voeren 
taken, ook wanneer die permanente opdrachten betreffen.

Onder § 2, 1°, van artikel 4 van de wet wordt bovendien bepaald dat de Koning de 
voorwaarden voor indienstneming van contractuele personeelsleden moet vast-
leggen. Voor de openbare instellingen van de sociale zekerheid werd dezelfde 
regel ingelast onder § 8 van hetzelfde artikel.

Deze bepalingen werden uitgevoerd bij koninklijk besluit van 25 april 2005 tot 
vaststelling van de voorwaarden voor indienstneming bij arbeidsovereenkomst in 
sommige overheidsdiensten.

Volgens dit besluit moeten de contractuele personeelsleden geslaagd zijn voor 
een vergelijkend wervingsexamen/vergelijkende selectie georganiseerd voor sta-
tutaire functies of voor een selectietest die overeenstemt met het functieprofiel 
en die in de regel ook door Selor moet worden georganiseerd. 

Verder legt het besluit een aantal procedures vast die achtereenvolgens moeten/
kunnen worden doorlopen. Zo kan de overheidsdienst eerst rekruteren uit eigen 
beschikbare geslaagden van statutaire proeven (zie punt 2.1). Indien dergelijke 
geslaagden niet voorhanden zijn of geen van hen geschikt blijkt, moeten kandida-
ten worden gerekruteerd uit de Selordatabank. Daarbij moet voorrang worden 
verleend aan kandidaten uit de statutaire wervingsreserves. Bij raadpleging zijn de 
gegevens van de databank anoniem. De identiteit van de kandidaten wordt pas 
aan de administraties meegedeeld nadat de raadpleging resultaat heeft opgele-
verd. Pas als ook deze procedure geen succes kent, mag een eigen wervings-
procedure worden opgestart. 

1)

2)

•

•

•

•
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3 Situatie op het terrein

Hoewel overheidspersoneel in de regel statutair in dienst moet worden genomen, 
vertegenwoordigen de contractuele personeelsleden 26 % van het federale over-
heidspersoneel2. 

Deze contractuele betrekkingen beantwoorden in vele gevallen niet aan de wet-
telijke uitzonderingsgevallen waarin contractueel in dienst mag worden genomen.

Zo blijkt uit de gegevens van de werkgroep Kadaster van het contractueel perso-
neel in het federaal administratief openbaar ambt3 dat 94 % van de contractuele 
betrekkingen binnen het federaal openbaar ambt permanente organieke opdrach-
ten betreffen. 

Ook artikel 451 van de programmawet van 24 december 2002, waarbij onregel-
matige contractuele indienstnemingen werden geregulariseerd, moet binnen deze 
context worden begrepen4. De minister van Ambtenarenzaken verklaarde hier-
over in de Kamercommissie van Binnenlandse Zaken dat deze personeelsleden in 
de loop der tijd meer permanente opdrachten toegewezen hadden gekregen en 
dat hun ontslag mogelijk tot ontwrichting van de diensten zou leiden5. 

De minister benadrukte dat de doorgevoerde deregulering, meer in het bijzonder 
de afschaffing van de jaarlijkse contingentering van “uitzonderlijke en tijdelijke 
personeelsbehoeften”, inhield dat de overheidsdiensten de wet voortaan meer 
rigoureus zullen moeten toepassen.

Dat contractueel personeel vaak voor lange of zelfs onbepaalde duur in dienst 
wordt genomen heeft ook tot gevolg dat bij de indienstneming meer belang moet 
worden gehecht aan het beginsel van gelijke toegang tot het openbaar ambt en 
minder aan functionele noodwendigheden (bv. snelle indiensttreding)6.

Deze vaststelling vormde dan ook de aanzet voor het voorliggend onderzoek, 
waarbij werd gepeild naar de objectiviteit en de regelmatigheid van contractuele 
indienstnemingen.

2 Bron: Kadaster van het contractueel personeel in het federaal administratief openbaar ambt. Dit 
document, opgesteld door de FOD Personeel en Organisatie in uitvoering van het sectoraal akkoord 
2003-2004, is een verzameling van statistische overzichten over de contractuele tewerkstelling bin-
nen de federale overheid (ingedeeld per administratie, type contract, volgens de duur van contrac-
tuele tewerkstelling, geslacht en verhouding ten opzichte van de statutaire tewerkstelling).

3 Deze werkgroep had tot taak oplossingen en aanbevelingen te suggereren om de scheefgroei in de 
contractuele tewerkstelling, zoals die bleek uit het kadaster, te verhelpen.

4 Programmawet van 24 december 2002, art. 451: “Elk personeelslid dat op 1 januari 2003 twee 
jaar tewerkgesteld is in een contract “uitzonderlijke en tijdelijke behoeften” bij een overheids-
dienst bedoeld in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake 
ambtenarenzaken, wordt geacht tewerkgesteld te zijn in een contract van onbepaalde duur. Elk 
personeelslid dat op 1 januari 2003 geen twee jaar tewerkgesteld is in een contract “uitzonder-
lijke en tijdelijke behoeften” bij een overheidsdienst bedoeld in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 
houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, wordt geacht te voldoen aan de voor-
waarden voor tewerkstelling in een contract “uitzonderlijke en tijdelijke behoeften”.”

5 Vergadering Kamercommissie Binnenlandse Zaken van 5 december 2002, Parl. St. Kamer, DOC 50 
2124/029, p. 14.

6 “Wie een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor een permanente functie beoogt, zal 
aan een aantal bijkomende voorwaarden moeten voldoen die kaderen in het vereiste van objecti-
vering van de aanwerving, als uitloper van het principe van gelijke toegang tot de openbare 
dienst. Wie voor een tijdelijke betrekking wordt aangetrokken, weet zich bij de aanwerving soe-
peler bejegend, maar verwerft daardoor geen enkel voorrecht als het aankomt op het doorstro-
men naar een contractueel ingevulde meer permanente functie.” R. Janvier en K. Janssens, De 
mythe van het statuut voorbij? De nieuwe overheidswerknemer is opgestaan. Brugge, die Keure 
2003, p. 119.
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4 Methodologie en afbakening 

Het Rekenhof heeft twaalf administraties geselecteerd die onder het toepas-
singsgebied van de Wet Ambtenarenzaken vallen: het Rijksinstituut voor Ziekte- 
en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werk-
nemers (RKW), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), de Centrale Dienst 
voor Sociale en Culturele Actie van het ministerie van Landsverdediging (CDSCA), 
het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA), de Koninklijke Bibliotheek 
van België (KBR), het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA), de FOD 
Binnenlandse Zaken, de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Mobiliteit en de FOD 
Justitie. 

De administraties werden geselecteerd aan de hand van volgende criteria:

Het moest gaan om administraties waar het Rekenhof geen recente audits 
over personeelszaken had uitgevoerd. 

De administraties dienden op een regelmatige basis zelf de selectieproce-
dures voor contractueel personeel te organiseren.

Op 1 januari 2007 moesten er meer dan vijftig contractuele personeels-
leden in dienst zijn.

Er moest een zeker evenwicht zijn tussen federale overheidsdiensten, 
openbare instellingen en wetenschappelijke instellingen aan de ene kant en 
tussen de beleidsdomeinen aan de andere kant7. 

Het onderzoeksdomein werd verder beperkt tot personen die in dienst traden 
vanaf de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 25 april 2005, 
namelijk 16 oktober 2005. Personen aangeworven met een startbaanovereen-
komst werden niet opgenomen in het onderzoek, omdat ze uitgesloten zijn van 
het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 25 april 2005.

Het onderzoek ging na in hoeverre de wettelijke gronden voor contractuele 
indienstneming werden gerespecteerd. Hierbij werd eerder gefocust op systema-
tische tekortkomingen dan op individuele anomalieën. Vervolgens werden de wer-
ving en selectie doorgelicht.

Onderzoeksgegevens werden in eerste instantie verkregen uit interviews zowel 
met personeelsleden die bij de administraties verantwoordelijk zijn voor contrac-
tuele aanwervingen als met personeelsleden die bij Selor instaan voor de organi-
satie en ondersteuning van de databank en de selectietests. 

De gegevens werden vervolgens geverifieerd aan de hand van de wervings- en 
personeelsdossiers van de gehele onderzoekspopulatie. In het totaal werden 
2.010 personeelsdossiers gecontroleerd.

Tabel 1 – Aantal onderzochte personeelsdossiers per administratie

Administratie Dossiers

RIZIV 35
RKW 23
RVA 200
KMMA 46
KBR 23
BIRA 17

•

•

•

•

7 Voor een gedetailleerd overzicht van de selectiecriteria: zie bijlage 1. 
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Administratie Dossiers

FOD Mobiliteit 124
FOD Binnenlandse Zaken 701
FOD Buitenlandse Zaken 50
FOD Justitie 664
FAVV 68
CDSCA 59
Totaal 2.010

Het onderzoek werd uitgevoerd van half april tot eind december 2007. De voorlo-
pige onderzoeksresultaten werden steeds in een afsluitende vergadering met de 
administratie in kwestie besproken. Tijdens de uitvoering van het onderzoek kon 
altijd worden gerekend op actieve en constructieve medewerking van de onder-
zochte administraties.

5 Tegensprekelijke procedure

Het voorontwerp van verslag werd op 20 maart 2008 voor commentaar zowel 
naar de onderzochte administraties als naar de FOD Personeel en Organisatie en 
SELOR verzonden. Acht administraties hebben geantwoord8.

Rekening houdend met hun reacties werd het verslag herwerkt en op 24 juli 2008 
verstuurd naar de bevoegde ministers en staatssecretaris.

Volgende ministers reageerden binnen de antwoordtermijn: de minster van Binnen-
landse Zaken, de minister van Ambtenarenzaken, de minister van Werk9, de 
minister van Justitie en de minister van Buitenlandse Zaken. 

Hun antwoorden werden, voor zover relevant, in dit verslag verwerkt. 

8 RIZIV, SELOR, FAVV, FOD Personeel en Organisatie, KMMA, FOD Binnenlandse Zaken, FOD 
Justitie en FOD Mobiliteit.

9 De minister van Werk gaf opdracht aan de RVA om op het ontwerp van verslag te antwoorden. De 
RVA deelde zijn opmerkingen mee aan het Rekenhof bij brief van 15 september 2008.
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Hoofdstuk 1 
Naleving van de wettelijke wervingsgronden

1.1 Personeelsplan

Twee belangrijke criteria om de regelmatigheid van de contractuele betrekkingen 
vanuit het oogpunt van de wettelijke wervingsgronden te beoordelen waren in dit 
onderzoek niet, of nauwelijks, bruikbaar.

Het eerste criterium betreft de duur van de betrekking. Die kan voor contractueel 
personeel, met uitzondering voor “topexperts”, in de regel slechts tijdelijk zijn10. 
Aangezien de personeelsleden uit de onderzoekspopulatie op zijn vroegst in okto-
ber 2005 in dienst traden, beantwoordde de duur van hun betrekking op het ogen-
blik van het onderzoek de facto (nog) aan het criterium “tijdelijke tewerkstellings-
duur”. 

Het tweede criterium heeft te maken met de aard van de functie. Bij gebrek aan 
een kader dat de permanente organieke functies van een administratie in kaart 
brengt, is het moeilijk na te gaan of een contractuele betrekking al dan niet wordt 
gebruikt om een dergelijke organieke functie in te vullen. 

De vroegere personeelsformaties, die een overzicht gaven van de permanente 
organieke betrekkingen binnen een administratie, zijn vervangen door personeels-
plannen. Daarvan zou mogen worden verwacht dat ze een overzicht geven van de 
personeelsbehoeften op lange termijn. Toch blijken het slechts kortetermijnplan-
nen te zijn. Bovendien vermelden ze geen functies – hoewel de regelgeving dat 
voorschrijft11 – maar enkel graden. Verder brengen ze kennelijk niet alle perso-
neelsbehoeften in kaart. Zo worden personeelsbehoeften die via terbeschikking-
stelling vanuit de vzw’s SMALS en EGOV12 worden ingevuld, niet meegerekend 
in deze plannen.

10 Dit betekent niet dat de overeenkomst per definitie van bepaalde duur moet zijn. Het kan 
immers voordeliger zijn om (ook) tijdelijke tewerkstellingen via contracten van onbepaalde duur 
in te vullen.

11 Artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van 
de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst; artikel 19, § 2, van het 
koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van 
de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van 
de wettelijke pensioenstelsels.

12 Deze vzw’s kunnen gespecialiseerd personeel ter beschikking stellen van hun leden, zijnde federale 
overheidsdiensten en federale publiekrechtelijke rechtspersonen (zie artikel 17bis, § 3, van de wet 
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale 
zekerheid, en artikel 2 van de wet van 17 juli 2001 betreffende de machtiging voor de federale 
overheidsdiensten om zich te verenigen met het oog op het uitvoeren van werkzaamheden inzake 
informatiebeheer en informatieveiligheid).
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Bovendien werd vastgesteld dat een aantal personeelsplannen ofwel ontbrak 
(personeelsplan 2005 van de RKW, personeelsplan 2007 van de RVA en perso-
neelsplan 2006 van de FOD Mobiliteit), ofwel geen overzicht bevatte van geplande 
acties noch van geraamde personeelskosten (RVA en RKW)13. Deze werkwijze 
druist niet alleen in tegen de regelgeving, maar heeft ook tot gevolg dat bij wer-
ving wordt voorbijgegaan aan de voorafgaande budgettaire controle door de 
inspecteur van Financiën14, zoals bedoeld in artikel 450 van de programmawet 
van 24 december 200215.

Op de kritiek dat het personeelsplan niet alle permanente organieke personeels-
behoeften in kaart brengt en slechts een kortetermijnplan is, antwoordt de FOD 
Personeel en Organisatie dat het personeelsplan zowel statutaire als contractuele 
behoeften omvat. In omzendbrief 574 wordt bovendien voorzien in de invoering 
van een strategische personeelsplanning. 

Het Rekenhof wijst er echter op dat het personeelsplan gelinkt is aan de perso-
neelsenveloppe. Het bevat enkel de personeelsbehoeften die in een bepaald jaar 
(budgettair) kunnen worden ingevuld. Het geeft dus geen overzicht van alle per-
soneelsbehoeften, enkel van de realiseerbare.

De strategische personeelsplanning waarvan sprake in omzendbrief 574 gaat – in 
navolging van de meerjarenbegrotingen – eveneens uit van het beschikbare bud-
get (en niet van de werkelijke personeelsbehoeften). Het heeft maar een horizon 
van vier jaar. Bovendien is het stelsel van strategische planning slechts optioneel 
voor de administraties.

1.2 Wettelijke wervingsgronden 

In een aantal gevallen werden de wervingsgronden duidelijk miskend. 

De RVA toetst geen van de onderzochte contractuele indienstnemingen aan de 
wettelijke wervingsgronden. In zijn antwoord op het ontwerp van verslag, opge-
steld op vraag van de toezichthoudende minister (zie voetnoot 9), meldt de admi-
nistrateur-generaal van de RVA dat de wettelijke gronden tot werving van con-
tractueel personeel zijn terug te vinden in de artikelen 19 en 20 van het koninklijk 
besluit van 3 april 199716. Deze bepalingen hebben echter enkel betrekking op 
het vaststellen van het personeelsplan/personeelsformatie. De wettelijke wer-
vingsgronden voor contractueel personeel zijn terug te vinden in de wet van 
22 juli 1993 (artikel 4, § 1). Deze wet wordt trouwens door het koninklijk besluit 
van 3 april 1997 ook van toepassing gemaakt op de openbare instellingen van de 
sociale zekerheid (artikel 43, § 1).

13 Deze personeelsplannen gelijken meer op een klassieke personeelsformatie, te weten een kader 
met de maximaal toegestane personeelsbezetting.

14 Of in voorkomend geval de afgevaardigde van de minister van Financiën, of de op voordracht van 
de minister van Financiën aangewezen regeringscommissaris.

15 Voor de FOD’s en POD’s is deze controletaak sinds 2 augustus 2007 vastgelegd in artikel 2 van 
het koninklijk besluit van 9 juli 2007 betreffende de controle op de uitvoering van het personeels-
plan door de Inspectie van Financiën.

16 Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van 
de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van 
de wettelijke pensioenstelsels. 
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De administrateur-generaal wijst er bovendien op dat de hoogdringendheid en de 
continuïteit van nieuwe opdrachten17 aanwerving van personeelsleden onder 
arbeidsovereenkomst noodzakelijk maakt. 

Bij CDSCA werd vastgesteld dat drie personeelsleden een arbeidsovereenkomst 
variërend tussen 9,5 en 11 maanden werd aangeboden op basis van de wervings-
grond ‘seizoenspersoneel’18. Gelet op de lange duur van deze overeenkomsten 
kan deze wervingsgrond niet worden aanvaard. 

Verder werd geconstateerd dat bij de FOD Binnenlandse Zaken 28 contractuele 
personeelsleden, in dienst genomen voor “uitzonderlijke en tijdelijke personeels-
behoeften”, begin 2007 een nieuwe overeenkomst van bepaalde duur kregen. Dat 
gebeurde, aldus het verzoek om akkoord aan de inspecteur van Financiën, enkel 
om hen de regularisatiemaatregel uit artikel 451 van de programmawet van 
24 december 2001 te laten genieten (zie voetnoot 4). Deze regularisatie had ech-
ter een eenmalig karakter en kon in 2007 niet meer worden toegepast.

Daarnaast wordt de wervingsgrond dikwijls onvoldoende gemotiveerd. Zo werd 
bij de FOD Justitie vastgesteld dat, behalve wat de (arbeidsrechtelijke) vervan-
gingsovereenkomsten betreft 19, de dossiers geen expliciete vermelding van de 
wettelijke wervingsgrond bevatten. Bovendien blijft de inhoudelijke motivering (in 
de verzoeken om akkoord aan de inspecteur van Financiën) doorgaans beperkt 
tot een budgettaire verantwoording. Hoewel in de feiten het merendeel van deze 
indienstnemingen aan de notie “uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften” 
bleek te beantwoorden, meestal omdat het niet mogelijk bleek de betrekkingen 
binnen een redelijke termijn statutair in te vullen, moet dit ook formeel worden 
gestaafd20.

Overigens doen ook andere administraties (RIZIV, RKW en FOD Binnenlandse 
Zaken) een beroep op contractuele indienstnemingen voor “uitzonderlijke en tij-
delijke personeelsbehoeften” om de periode waarbinnen iemand statutair in dienst 
kan treden, te overbruggen. Deze mogelijkheid is toelaatbaar voor zover de nood-
zakelijkheid ervan duidelijk wordt gemotiveerd en voor zover wordt aangetoond 
dat de nodige inspanningen worden geleverd om de betrekking statutair in te vul-
len (bijvoorbeeld door te verwijzen naar de wervingsopdracht die aan Selor werd 
doorgegeven). In ieder geval is een loutere vermelding dat er geen statutaire 
kandidaten zijn ontoereikend. 

Om te vermijden dat deze contractuele indiensttredingen in de praktijk uitlopen 
op permanente betrekkingen, beveelt het Rekenhof aan in dergelijke omstandig-
heden enkel overeenkomsten te sluiten met een looptijd waarvan de duur over-
eenstemt met het tijdsbestek dat nodig wordt geacht om statutair aan te werven. 
Een andere optie is een clausule die de overeenkomst ontbindt bij indienstneming 
van een statutair personeelslid. 

17 Terbeschikkingstelling van PWA-beambten, activering van werklozen, financiering dienstencheques, 
erkenning en controle van dienstenchequesondernemingen, outplacement, start- en stagebonus…

18 Koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in 
de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan 
afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut. 

19 De vervangingsovereenkomsten bevatten immers, zoals artikel 11ter, § 1, van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten vermeldt, de elementen die een afdoende motivering vor-
men (reden, identiteit van de vervangen werknemer).

20 In zijn antwoord stelde de FOD Justitie dat de wettelijke wervingsgrond voortaan expliciet zal 
worden vermeld op de adviesaanvraag voor de inspecteur van Financiën.
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Hoofdstuk 2 
Werving en selectie

2.1 Evaluatie van het koninklijk besluit van 25 april 2005

Het koninklijk besluit van 25 april 200521 geeft uitvoering aan artikel 4, § 2, 1°, en 
§ 8 van de Wet Ambtenarenzaken. Overeenkomstig dit artikel moet het koninklijk 
besluit dat de voorwaarden van indienstneming van contractuele personeelsleden 
regelt bij de openbare instellingen van de sociale zekerheid, worden voorgedra-
gen door de ministers die op deze instellingen toezicht uitoefenen. Nochtans komt 
de minister van Pensioenen, als toezichthoudend minister van de Rijksdienst voor 
Pensioenen, niet voor onder de voordragende ministers. 

Onder de voorwaarden van indienstneming opgesomd in artikel 2 van het besluit, 
ontbreekt voor kandidaten uit statutaire wervingsreserves het beding dat ze moe-
ten beantwoorden aan het functieprofiel. Derhalve wordt aanbevolen onder 
punt 4° van artikel 2, de vermelding en “beantwoorden aan het functieprofiel” in 
te voegen tussen de woorden “functie” en “of”. 

Verder blijkt artikel 3 van het besluit in tegenspraak te zijn met artikel 2, 4°. Vol-
gens die laatste bepaling kunnen de selectieprocedures voor kandidaten uit sta-
tutaire reserves enerzijds en voor overige databankkandidaten anderzijds, slechts 
nà elkaar worden georganiseerd. Enkel bij ontstentenis van (geschikte) kandida-
ten uit statutaire reserves, kan een beroep worden gedaan op overige databank-
kandidaten. De afzonderlijke organisatie van beide procedures wordt in artikel 2, 
4°, bevestigd doordat de selectietest (georganiseerd door Selor) betrekking heeft 
op het gehele functieprofiel (en niet op het overeenstemmende niveau of op een 
algemene bekwaamheid).

De voorrangsregeling voor kandidaten uit statutaire reserves, vastgelegd in artikel 3, 
geeft daarentegen te verstaan dat de procedures wel kunnen worden samenge-
voegd.

Een samenloop van de procedures leidt alleszins tot benadeling van de kandida-
ten die geslaagd zijn voor een statutaire proef (zie punt 2.2.1).

Het Rekenhof dringt erop aan dat de contradictie tussen artikel 2, 4°, en artikel 3 
wordt opgeheven.

Ten slotte wijst de FOD Personeel en Organisatie erop dat artikel 3, tweede lid, 
bepaalt dat administraties de databank niet hoeven te consulteren indien ze 
beschikken over geslaagden van een statutaire proef met een geschikt functie-
profiel. De minister van Ambtenarenzaken benadrukt in haar antwoord dat dat 
niet beperkt is tot eventuele geslaagden van statutaire proeven die specifiek voor 
de betrokken overheidsdienst werden georganiseerd.

Aangezien artikel 3, tweede lid, volgens de minister bijgevolg geldt voor iedere 
statutaire proef (overeenstemmend met het niveau van de betrekking) rijst de 
vraag hoe de ruime formulering “overheidsdiensten die een beschikbare 
geslaagde van een statutaire proef hebben” moet worden afgebakend. De inter-
pretatie, waarbij overheidsdiensten de vrijstelling voor eender welke beschikbare 
geslaagde van om het even welke statutaire proef (van overeenstemmend niveau) 

21 Het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor indienstneming bij arbeidsovereen-
komst in sommige overheidsdiensten. 
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zouden kunnen inroepen22, is in ieder geval te ruim. Dit zou een te grote benade-
ling meebrengen voor geslaagden van statutaire proeven die kandidaat zijn via de 
databank. Daarnaast zou het ook te zeer afbreuk doen aan de objectiviteit en 
anonimiteit van de procedure. Een evidente interpretatie lijkt dan ook te zijn dat 
onder “overheidsdiensten die een beschikbare geslaagde van een statutaire 
proef hebben” dient te worden begrepen overheidsdiensten waar een beschik-
bare geslaagde kandidaat werkzaam is23. Indien de toepassing van de vrijstelling 
evenwel ruimer moet worden geïnterpreteerd, verdient het aanbeveling de draag-
wijdte van artikel 3, tweede lid, duidelijker af te bakenen, weliswaar zonder de 
objectiviteit en anonimiteit van de selectieprocedure te ondermijnen. 

2.2 Werving

2.2.1 Hiërarchie van de wervingsprocedures 

Het koninklijk besluit van 25 april 2005 voorziet in verschillende procedures die in 
de hierna opgelijste volgorde moeten worden doorlopen: 

facultatieve werving onder eigen beschikbare kandidaten met geschikt 
functieprofiel die geslaagd zijn voor (niet-vervallen) statutaire proeven, 
overeenstemmend met het niveau van de uit te oefenen functie; het Reken-
hof gaat ervan uit dat deze wervingsmogelijkheid zich uitstrekt tot de per-
soneelsleden van de administratie die geslaagd zijn in een statutaire proef 
(zie punt 2.1); 

werving uit geslaagden van (niet-vervallen) statutaire wervingsexamens of 
statutaire selectieproeven, overeenstemmend met het niveau van de uit te 
oefenen functie, die zich voor contractuele betrekkingen kandidaat hebben 
gesteld door zich in de databank in te schrijven24; 

werving uit de overige kandidaten die hun profiel hebben ingevoerd in de 
databank; 

werving via eigen procedures van de administratie (artikel 4, vierde lid, van 
het besluit). 

Hoewel pas mag worden overgestapt naar een volgende procedure als de voor-
gaande geen resultaat oplevert, blijkt uit de audit dat deze volgorde niet altijd 
wordt gerespecteerd. 

Direct werven via eigen procedure 

Voor wetenschappelijk personeel, schoonmaak- en keukenpersoneel starten alle 
onderzochte administraties een eigen procedure op zonder een beroep te doen op de 
Selordatabank. Hierbij steunen ze zich op een e-mail van Selor (15 december 2005). 

1)

2)

3)

4)

22 Dus niet alleen voor geslaagden van specifiek voor de overheidsdienst in kwestie georganiseerde 
statutaire proeven, maar ook voor eender wie (zowel personeelsleden, ex-personeelsleden, gede-
tacheerden, spontane sollicitanten, derden enz.) die is opgenomen in een (niet-vervallen) statutaire 
wervingsreserve (van het overeenstemmend niveau).

23 Bijvoorbeeld een contractueel personeelslid, geslaagde van een statutaire proef, wiens lopende 
overeenkomst een einde neemt.

24 Cf. artikel 4, 2e lid, van het koninklijk besluit van 25 april 2005: “De geslaagden voor een vergelij-
kend wervingsexamen of voor een vergelijkende selectie die een contractuele betrekking wensen, 
worden in de databank opgenomen.”
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Het koninklijk besluit (artikel 5, derde lid) bepaalt alleen dat de selectietest voor 
deze personeelsleden door de aanwervende overheid wordt georganiseerd buiten 
enig optreden van Selor, zonder echter de verplichte raadpleging van de data-
bank (artikel 3) uit te sluiten.

Het Rekenhof is van oordeel dat er in dergelijke gevallen vanuit functioneel oog-
punt valabele argumenten kunnen zijn om de databank niet te raadplegen. Het 
meent dan ook dat het koninklijk besluit zo nodig in die zin moet worden aange-
past.

Naast miskenning van de databankprocedure werd bij vijf administraties (FOD 
Justitie: drie selectiedossiers; FOD Binnenlandse Zaken, KMMA, RVA en FOD 
Mobiliteit: telkens één selectiedossier) vastgesteld dat ook voor de invulling van 
een aantal, hierboven niet geciteerde functies, onmiddellijk een beroep werd 
gedaan op spontane kandidaten, zonder de databank te raadplegen.

De FOD Justitie voert in zijn antwoord aan dat vanwege een financiële stimulans 
om de indienstneming van allochtone personeelsleden te bevorderen, noodzakelij-
kerwijze een beroep werd gedaan op databanken waarin (in tegenstelling tot de 
Selordatabank) kon worden geselecteerd op het criterium “allochtoon”.

Voorrangsregeling voor geslaagden van statutaire proeven 

In de praktijk blijkt dat de tweede en derde wervingsprocedure steeds in één 
procedure worden geïntegreerd. De Selordatabank met de profielen van de kan-
didaten voor een contractuele betrekking (artikel 4 van het besluit) is trouwens in 
die zin geconcipieerd. Wanneer een overheidsdienst een zoekopdracht uitvoert 
(op basis van het competentieprofiel), worden alle records, dus ook de kandida-
ten die niet voor een statutaire proef zijn geslaagd, gescreend. Nadat de over-
heidsdienst de identiteitsgegevens van de geselecteerde kandidaten via Selor 
heeft ontvangen, worden ze per brief verzocht deel te nemen aan de selectie. 
Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen geslaagden voor statutaire proe-
ven en andere kandidaten. Wel zijn de profielen van geslaagden herkenbaar 
gemarkeerd met een “medaille”. Beide categorieën van kandidaten worden ver-
volgens aan dezelfde selectietest onderworpen (meestal alleen een interview, zie 
punt 2.3.1). Daarna wordt een eindrangschikking opgemaakt. 

Deze werkwijze is echter strijdig met artikel 2, 4°, van het besluit. Dit bepaalt dat 
de administraties eerst moeten rekruteren uit de statutaire wervingsreserves 
voordat zij een beroep mogen doen op overige databankkandidaten. 

Het samenvoegen van beide procedures heeft bovendien tot gevolg dat geslaag-
den van statutaire proeven worden benadeeld (FAVV: twee kandidaten, RVA: één 
kandidaat, RKW: één kandidaat). In tegenstelling tot de andere kandidaten, moe-
ten zij aan beide voorwaarden opgesomd in artikel 2, 4°, voldoen: geslaagd zijn in 
een statutaire proef én in de selectietest. 

Bovendien is het blijkbaar courant gebruik zelfs de voorrangsregeling niet te res-
pecteren voor geslaagden in statutaire proeven uit artikel 3, dat in tegenspraak 
met artikel 2, 4° wel uitgaat van een samenvoeging van procedures (zie punt 2.1).

Overeenkomstig deze regeling moeten administraties bij hun selecties uit data-
bankkandidaten die (volgens de gemeenschappelijke selectietest) beantwoorden 
aan het vereiste functieprofiel, voorrang verlenen aan geslaagden voor statutaire 
proeven. Uit interviews afgenomen tijdens het onderzoek blijkt echter dat door-
gaans de best gerangschikte kandidaat in dienst wordt genomen, ook wanneer er 
zich onder de andere geschikte kandidaten een geslaagde van een statutaire test 
bevindt.
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Voorrangsregeling voor kandidaten uit de databank

In een aantal gevallen werden gelijktijdig kandidaten geput uit de databank en uit 
eigen wervingen. Nochtans bepaalt artikel 4, 4e lid, van het koninklijk besluit dui-
delijk dat pas tot een eigen wervingsprocedure kan worden overgegaan als de 
raadpleging van de databank geen resultaat oplevert. 

Bij de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Buitenlandse Zaken werden door 
deze werkwijze respectievelijk elf en acht geschikte kandidaten uit de databank 
ten onrechte gepasseerd ten voordele van kandidaten uit een eigen procedure. 
Bovendien werd in verschillende selectiedossiers bij de FOD Buitenlandse Zaken 
vastgesteld dat kandidaten uit de databank in de selectietest (interview) faalden, 
terwijl de (enkele) spontane kandidaten daarentegen in dezelfde proef slaagden. 
In zijn antwoord op het ontwerp van verslag garandeert de minister van Buiten-
landse Zaken dat spontane kandidaten en databankkandidaten op gelijke manier 
worden behandeld.

2.2.2 Gebruik van het competentieprofiel 

Bij de FOD Buitenlandse Zaken, de RVA, het KMMA en het FAVV bleek telkens 
in een enkel dossier het competentieprofiel, waarmee de databank werd geraad-
pleegd, te zijn opgesteld op maat van één kandidaat of met de klaarblijkelijke 
bedoeling het aantal databankkandidaten te reduceren ten voordele van spontane 
kandidaten. 

Bovendien wijst het specifieke competentieprofiel dat in het wervingsdossier van 
het KMMA werd gevraagd (conservering/restauratie van etnografische voorwer-
pen), op een procedure die eerder betrekking had op de indienstneming van een 
deskundige25 dan op de invulling van een uitzonderlijke en tijdelijke personeels-
behoefte26. 

In deze optiek is de KMMA-selectie ook strijdig met artikel 5, tweede lid, van het 
koninklijk besluit van 25 april 2005, dat bepaalt dat de organisatie van de Selorse-
lectietest voor deskundigen niet aan de administraties kan worden overgelaten.

2.2.3 Eigen wervingsprocedure met soepelere criteria 

Het spreekt voor zich dat als de procedure via de databank geen kandidaten 
oplevert, de selectiecriteria in de daaropvolgende eigen selectieprocedure niet 
mogen worden afgezwakt. Dit zou leiden tot een ongelijke behandeling tussen de 
verschillende kandidaten. Indien de criteria eventueel toch moeten worden gewij-
zigd, moet de databank opnieuw worden geraadpleegd op basis van de veran-
derde criteria.

In een aantal selectiedossiers werd vastgesteld dat de initiële criteria, vastge-
legd bij de databankprocedure, niet langer werden toegepast bij een daaropvol-
gende eigen procedure. Hierbij nam de ongelijke behandeling van de kandidaten 
meestal nog toe doordat bij de eigen procedure enkel een beroep werd gedaan 
op spontane kandidaatstellingen (vijf dossiers bij de RVA, drie dossiers bij de 
FOD Buitenlandse Zaken), vaak met maar één kandidaat (in de dossiers van de 
FOD Buitenlandse Zaken). 

25 Zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, 20°, van het koninklijk besluit van 1 februari 1993.
26 Zie artikel 4, § 1, 1°, van de Wet Ambtenarenzaken.
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Naast het loslaten van initiële criteria in de loop van de procedure, werd ook 
vastgesteld dat enkele van de uiteindelijk geselecteerde kandidaten niet over het 
vereiste diploma of studiegetuigschrift beschikten (RVA: één kandidaat, FAVV: 
één kandidaat en FOD Justitie: twee kandidaten). Die betrokken personeelsleden 
werden uiteindelijk wel in dienst genomen in betrekkingen overeenstemmend met 
hun diplomaniveau.

2.2.4 Spontane sollicitanten 

Vaak bleek uit de selectiedossiers dat spontane sollicitanten al vertrouwd waren 
met de administratie waar zij kandideerden. Opvallend was dat velen naar een 
specifieke openstaande betrekking dongen. De meeste voorbeelden hiervan zijn 
te vinden bij de RVA (negen personeelsleden) en de FOD Buitenlandse Zaken 
(tien personeelsleden).

Door de vacante betrekking niet openbaar bekend te maken en enkel uit deze 
beperkte groep van sollicitanten te selecteren, wordt het beginsel van gelijke 
toegang tot het openbaar ambt sterk uitgehold.

Dit geldt evenzeer wanneer de administratie een eigen wervingsprocedure mag 
opstarten na raadpleging van de databank die zonder resultaat bleef. 

Bovendien werd bij de FOD Buitenlandse Zaken in zeventien selectiedossiers 
vastgesteld dat geregeld maar één of twee spontane sollicitanten bij de selectie 
werden betrokken. Hierdoor wordt het gelijkheidsbeginsel niet gerespecteerd.

2.3 Selectie 

2.3.1 Organisatie van de selectietesten 

Volgens artikel 5 van het koninklijk besluit kan de aanwervende overheidsdienst 
aan Selor toelating vragen om zelf de selectietest te organiseren die overeen-
stemt met het functieprofiel. Selor moet wel zijn akkoord geven over de inhoud 
van die test. 

Hoewel deze regel slechts optioneel geldt, blijkt dat alle in de audit onderzochte 
tests door de administraties werden georganiseerd.

Bovendien bestaan de meeste tests enkel uit een interview met de aanwervende 
administratie. Sporadisch moeten kandidaten een schriftelijke of praktische proef 
afleggen, maar ook die worden volledig door de aanwervende administratie geor-
ganiseerd.

Door deze decentralisatie wordt de invulling van het niet-eenduidig afgelijnde 
begrip “overeenstemmend met het competentieprofiel” te zeer aan het oordeel 
van de betrokken administraties overgelaten en zodoende uiteenlopend geïnter-
preteerd. Hierdoor komt de opzet van het koninklijk besluit, met name de invoe-
ring van een gecentraliseerde selectietest om een gelijke behandeling tussen de 
verschillende overheidsdiensten te garanderen in het gedrang27. 

27 Persbericht van de Ministerraad van 3 december 2004.
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2.3.2 Goedkeuring van de selectietesten 

In zes selectiedossiers (het RIZIV, de FOD Mobiliteit en de FOD Binnenlandse 
Zaken: telkens twee dossiers) werd vastgesteld dat de kandidaten uit de data-
bank vóór de eigenlijke selectietest werden geselecteerd op basis van hun curri-
culum vitae. Toch had Selor die preselectie niet goedgekeurd. Dergelijke bijko-
mende selecties moeten krachtens artikel 5, eerste lid, van het besluit, evenzeer 
voor akkoord aan Selor worden voorgelegd.

Bij de niet-geautoriseerde preselecties door de FOD Binnenlandse Zaken was de 
identiteit van de kandidaten al bekend, wat afbreuk doet aan de anonimiteit van 
de procedure. Die is nochtans essentieel vanuit de bekommernis de objectiviteit 
van de selectie te garanderen en een efficiënt diversiteitsbeleid binnen de over-
heid mogelijk te maken28. 

2.3.3 Selectie-interviews 

De objectiviteit van selectie-interviews wordt uiteraard beter gewaarborgd naar-
mate het aantal interviewers toeneemt. Om mogelijke subjectieve beoordelingen 
van interviewers zo min mogelijk te laten doorwegen in het beslissingsproces, is 
het volgens de vakliteratuur aangewezen dat selectiecommissies minimaal uit drie 
leden zijn samengesteld29.

De meeste administraties bleken aan deze vereiste te voldoen. Bij de RVA, en 
meer in het bijzonder bij de gedecentraliseerde selecties (selecties voor werk-
loosheidsbureaus en PWA’s), werd echter vastgesteld dat de commissies meer-
maals slechts twee leden telden, in twee gevallen zelfs maar één lid. Hierbij werd 
ook geconstateerd dat, voor zover over deze selecties al aan Selor werd gerap-
porteerd, de samenstelling van de commissies niet aan het wervingsbureau werd 
meegedeeld.

2.3.4 Motivering

De wet van 29 juli 199130 bepaalt dat iedere bestuurshandeling uitdrukkelijk en 
afdoende moet worden gemotiveerd. Hij is ook van toepassing op de beslissing 
tot toewijzing van arbeidsovereenkomsten. Deze beslissing moet immers worden 
beschouwd als een afsplitsbare, eenzijdige rechtshandeling die voorafgaat aan 
het eigenlijke arbeidscontract.

De motivering van de selecties moet de betrokken partijen de mogelijkheid bie-
den kennis te nemen van de redenen waarom de administratie de beslissing in 
kwestie heeft genomen. Daarbij moet worden aangetoond dat de kandidaten 
daadwerkelijk met elkaar zijn vergeleken, welke criteria daarbij werden gehan-
teerd en wat de concrete redenen zijn waarom aan de geselecteerde kandidaat 
de voorkeur werd gegeven. 

28 Vr. en Antw. Senaat, 2005-2006, 6 juni 2006, N.3-68 (Vr. nr. 3-4976, St. ANSEEUW).
29 Ondermeer W. VANDER MEEREN, “Selectiemiddelen: predictoren”, in: F. KLUYTMANS en 

C. HANCKE, Leerboek Personeelsmanagement, Heerlen, Kluwer Bedrijfswetenschappen, 1993. 
30 Wet van 29 juli 19991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling.
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Voor de meeste van de onderzochte selecties was een dergelijke motivering terug 
te vinden in de processen-verbaal opgesteld na de selectie-interviews. Toch bleek 
in een aantal selectiedossiers – bij het RIZIV (één), de FOD Buitenlandse Zaken 
(twee), de RVA (elf) en het BIRA (zestien)31 – de motivering ontoereikend te zijn 
of ontbrak ze volledig. 

Verder werd ook vastgesteld dat bij het BIRA en het KMMA de verslagen van de 
selectie-interviews niet stelselmatig werden bijgehouden. 

2.4  Toewijzing van arbeidsovereenkomsten zonder toepassing 
van de selectieprocedure

Veel contractuele personeelsleden werken op basis van opeenvolgende arbeids-
overeenkomsten. De toewijzing van de volgende overeenkomsten gebeurt veelal 
zonder enige mededinging.

Een strikte toepassing van het beginsel van gelijke toegang tot het openbaar 
ambt veronderstelt dat ook voor volgende overeenkomsten een selectieprocedure 
moet worden georganiseerd. Deze werkwijze stuit echter op praktische én 
arbeidsrechtelijke bezwaren.

De vele vervangingsovereenkomsten en overeenkomsten van beperkte duur zou-
den leiden tot een onwerkbare hoeveelheid selecties. Bovendien zou de inschake-
ling van steeds weer nieuwe personeelsleden contraproductief zijn voor de betrok-
ken administraties.

Daarnaast bepaalt de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 
dat opeenvolgende vervangingsovereenkomsten of opeenvolgende overeenkom-
sten van bepaalde duur, onder bepaalde voorwaarden te beschouwen zijn als 
overeenkomsten van onbepaalde duur.

Anderzijds is het duidelijk dat de toekenning van een nieuwe functie een nieuwe 
selectie noodzakelijk maakt, aangezien de selectie steunt op een functiebeschrij-
ving en een competentieprofiel. Overigens kent het koninklijk besluit enkel vrij-
stelling van selectie toe aan personeelsleden die op datum van inwerkingtreding 
van het besluit in dienst waren.

In een aantal gevallen werden “om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke per-
soneelsbehoeften”, arbeidsovereenkomsten aangeboden – bij de FOD Binnen-
landse Zaken (twee), de KBR (twee) en het KMMA (één) – aan personeelsleden 
in dienst genomen met een startbaanovereenkomst. Bij hun indiensttreding waren 
ze al niet verplicht een selectieproef af te leggen omdat ze als personeelsleden 
met een startbaanovereenkomst uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van 
het koninklijk besluit van 25 april 2005. Het is dan ook evident dat zij bij een 
nieuw contract de selectieproef wel moeten afleggen.

Bij de RVA, het FAVV en de FOD Justitie werd occasioneel (RVA en FAVV: één 
dossier, FOD Justitie: twee dossiers) een contract van onbepaalde duur gegeven 
aan contractuele personeelsleden die in dienst waren met een vervangingscon-
tract of met een contract van beperkte duur.

31 Bij het BIRA geldt weliswaar de verzachtende omstandigheid dat het wervingsdossiers van weten-
schappelijke personeelsleden betreft. De selecties werden hier reeds in grote mate of volledig 
gedetermineerd door de keuze/goedkeuring van het betrokken wetenschappelijk project. Toch 
blijft het in het kader van het administratief recht belangrijk dat de selecties ook formeel worden 
gemotiveerd.
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Hoewel dit op zich niet onregelmatig is, kan worden gewezen op de soepelere 
selectieprocedure voor deze indienstnemingen32 en op de geringere mededinging 
bij de werving (hoe minder aantrekkelijk de overeenkomst hoe minder gegadigden 
– zie ook voetnoot 6).

Naast de onderhandse toewijzing van arbeidsovereenkomsten aan personeel dat 
al in dienst was, werd vastgesteld dat in een beperkt aantal gevallen (vier dos-
siers)33 nieuwe personeelsleden in dienst werden genomen zonder enige vorm 
van werving of selectie. Deze nieuwe personeelsleden waren meestal reeds op 
één of andere manier met de administratie in kwestie verbonden, niet als perso-
neelslid maar als extern (bijvoorbeeld in het kader van een doctoraatsmandaat, 
een stage of een onderzoeksproject). 

2.5 Toezicht door Selor

Het wervings- en selectieproces staat onder toezicht van Selor. Dit toezicht omvat 
een controle vooraf en een controle na beëindiging van het selectieproces.

Voor een administratie een selectieprocedure kan aanvatten, moet ze de goed-
keuring van Selor krijgen. Daartoe bezorgt ze het selectiebureau de functiebe-
schrijving, het competentieprofiel en het voorstel van selectieprocedure (schrifte-
lijke proef, interview, te meten competenties…). Na goedkeuring kan de 
administratie de procedure opstarten. 

De controle vooraf stoelt op artikel 5 van het koninklijk besluit van 25 april 2005, 
dat bepaalt dat administraties de selectietests zelf mogen organiseren na akkoord 
van Selor. 

Afgezien van een aantal occasionele anomalieën34 werden bij de uitoefening van 
deze controle geen noemenswaardige onzorgvuldigheden vastgesteld.

De controle a posteriori geschiedt aan de hand van het proces-verbaal van de selec-
tie dat voor validatie aan Selor wordt bezorgd. Deze controle, die weliswaar niet 
expliciet door de regelgeving wordt opgelegd, kent een aantal tekortkomingen.

Om te beginnen blijkt ze niet sluitend te zijn, aangezien alleen de selectieproce-
dures die via de databank verliepen aan Selor worden voorgelegd. Een wervings-
procedure die een administratie krachtens artikel 4, vierde lid, van het koninklijk 
besluit zelf opstart omdat de databank geen geschikte kandidaten opleverde, ont-
snapt volledig aan verder toezicht van Selor.

Bovendien vindt de controle enkel op basis van het proces-verbaal plaats, dat een 
samenvatting en een verantwoording van de selectie bevat. De betrouwbaarheid 
van dit document is soms twijfelachtig. Zo vermeldt het proces-verbaal niet alle 
stappen van de procedure of somt het onder de deelnemers aan de selectiepro-
cedure ook niet-aanwezige kandidaten op. Kandidaten van eigen selecties die 
samen met kandidaten uit de databank in één selectieprocedure werden geïnte-
greerd (zie punt 2.2.1) werden evenmin vermeld. De genotuleerde samenstelling 
van de examencommissies kwam ook niet altijd overeen met de werkelijke samen-
stelling. Verder verifieerde Selor nooit de resultaten van schriftelijke proeven. 

32 Cf. artikel 5, 3e lid, van het koninklijk besluit van 25 april 2005, dat voor betrekkingen van hoog-
stens drie maanden en voor vervangingen de organisatie van de selectietest volledig aan de aan-
wervende administratie overlaat. 

33 Bij de KBR, de KMMA, de RVA en FOD Justitie telkens één dossier.
34 Het verzuim opmerkingen te formuleren bij de toepassing van al te specifieke competentieprofielen 

(drie dossiers). 
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De intrinsieke kwaliteit van de controles is wisselvallig. Enerzijds stelde Selor in 
een aantal dossiers opmerkzaam vast dat de gemeten competenties niet overeen-
stemden met die van het competentieprofiel. Anderzijds bleek dat sommige admi-
nistraties geslaagden van statutaire selecties geen voorrang verleenden of niet-
geautoriseerde preselecties uitvoerden zonder dat Selor enig bezwaar maakte. 

Tot slot wordt opgemerkt dat de draagwijdte van de controle niet duidelijk is. De 
administraties wachten niet altijd op de goedkeuring van het proces-verbaal door 
Selor alvorens effectief in dienst te nemen. Zo heeft Selor twee processen-ver-
baal over de selectie van penitentiaire beambten en een maatschappelijke assi-
stent bij de FOD Justitie nog niet goedgekeurd, terwijl de FOD intussen verschei-
dene kandidaten in dienst heeft genomen. 

In het onderzoek werd geen enkele definitieve “weigering“ van selecties aange-
troffen. Wanneer Selor het proces-verbaal niet onmiddellijk goedkeurt, verzoekt 
het meestal de aanwervende administratie om de motiveringen van het proces-
verbaal inhoudelijk aan te passen, evenwel zonder de feiten eerst na te trekken. 
Hierdoor ontstaat het risico dat de administratie, om die goedkeuring te verkrij-
gen, het proces-verbaal zodanig bijstelt dat het niet langer een getrouwe weer-
gave van de werkelijkheid is. 

De FOD Personeel en Organisatie en de minister van Buitenlandse Zaken wijzen 
er in hun antwoord op dat het tot de wettelijke en reglementaire opdracht van de 
Inspectie van Financiën behoort om ook de regelmatigheid van de (contractuele) 
aanwervingen te controleren, waaronder niet alleen het gebruik van de wervings-
gronden maar ook het wervings- en selectieproces.

Het Rekenhof is evenwel van oordeel dat de controle over de kwaliteit van de 
gedelegeerde selectietests eerder in het takenpakket van Selor thuishoort. 
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Hoofdstuk 3 
Conclusies en aanbevelingen

In de audit werd bij twaalf federale administraties onderzocht of: 

de contractuele indienstnemingen passen binnen de wettelijk vastgelegde 
uitzonderingsgevallen;

deze personeelsleden objectief en reglementair worden gerekruteerd en 
geselecteerd.

3.1 Het onderzoek naar de naleving van de wervingsgronden werd bemoeilijkt door-
dat een algemeen kader ontbrak waarbinnen de permanente organieke functies 
(die voor statutair personeel zijn voorbehouden) worden ondergebracht. De per-
soneelsplannen die ter vervanging van de personeelsformaties werden ingevoerd, 
en waarvan daarom mag worden verwacht dat ze een dergelijk overzicht aanrei-
ken, blijven op dit vlak in gebreke. 

Deze plannen – die bij sommige administraties ontbraken of onvolledig waren – 
bestrijken slechts een termijn van één jaar, en houden geen rekening met perso-
neelsbehoeften die door terbeschikkingstelling worden ingevuld (vzw’s SMALS 
en EGOV).

Het concept “personeelsplan” moet bijgevolg worden aangepast: het plan moet 
de werkelijke personeelsbehoeften in kaart brengen, waarbij de permanente 
organieke functies in een duurzaam overzicht worden ondergebracht.

3.2 De autonomie bij indienstneming leidt bij sommige van de onderzochte admini-
straties niet tot de verwachte responsabilisering. Vastgesteld werd dat de wet-
telijke wervingsgronden worden genegeerd, dat onrechtmatig naar de wervings-
grond “seizoenspersoneel” wordt verwezen en dat contractuele personeelsleden 
onrechtmatig in dienst worden gehouden. 

De doorlooptijd van de statutaire indienstnemingen moet worden onderzocht, 
met bijzondere aandacht voor de duur van het volledige proces, de verantwoor-
delijkheden en de mogelijke oplossingen. Er moet immers worden vermeden dat 
personeelsleden in tijdelijke contractuele dienst moeten worden genomen omdat 
statutaire indienstnemingen niet binnen een redelijke termijn kunnen worden 
gerealiseerd.

Deze contractuele indienstneming is slechts aanvaardbaar als daadwerkelijk 
acties worden ondernomen om de functie statutair in te vullen. Bovendien zou-
den dergelijke “overbruggingscontracten” slechts mogen worden afgesloten 
voor een beperkte duur of met de ontbindende voorwaarde die uitvoering krijgt 
eenmaal de statutaire indienstneming is gerealiseerd.

In hun antwoord verwijzen zowel de FOD Personeel en Organisatie als Selor naar 
de controlerende rol die door de wetgeving en reglementering in dit verband is 
toebedeeld aan de inspecteur van Financiën of aan de regeringscommissaris.

3.3 Het koninklijk besluit van 25 april 2005 blijkt een aantal onvolkomenheden te 
bevatten. Zo werd de minister van Pensioenen niet vermeld bij de voordragende 
ministers.

Ook de opsomming van de voorwaarden van indienstneming voor kandidaten uit 
statutaire wervingsreserves is onvolledig.

1.

2.
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Om deze anomalie op te heffen wordt voorgesteld in artikel 2, 4°, de vermelding 
“en beantwoorden aan het functieprofiel” in te voegen tussen de woorden “func-
tie” en “of”.

Daarnaast is artikel 3 van het besluit in tegenspraak met artikel 2, 4°. Artikel 3 
voorziet in de samenvoeging in eenzelfde selectieprocedure van kandidaten uit 
wervingsreserves en andere databankkandidaten, terwijl artikel 2, 4° deze werk-
wijze uitsluit.

Het Rekenhof dringt er op aan deze tegenstrijdigheid op te heffen.

Verder verdient het aanbeveling de draagwijdte van de vrijstelling om de data-
bank te raadplegen, vastgelegd in artikel 3, tweede lid, van het besluit duidelij-
ker af te bakenen, zonder hierbij de objectiviteit en anonimiteit van de selectie-
procedure te ondermijnen. 

3.4 Het onderzoek wees uit dat de hiërarchie tussen de verschillende selectieproce-
dures35 niet altijd wordt gerespecteerd. In weerwil van de regelgeving berichtte 
Selor dat voor de indienstneming van wetenschappelijk personeel, schoonmaak- 
en keukenpersoneel de databank niet hoefde te worden geraadpleegd.

Indien de overheid meent dat er vanuit functioneel oogpunt valabele argumenten 
zijn de databank in deze gevallen niet te raadplegen, moet de reglementering 
worden aangepast. 

3.5 Soms werd het competentieprofiel opgesteld op maat van één kandidaat of met 
de klaarblijkelijke bedoeling het aantal kandidaten te beperken ten voordele van 
spontane sollicitanten.

3.6 Wanneer een initiële procedure (bv. een databankraadpleging) geen kandidaat 
oplevert, is het met het oog op gelijke behandeling van de kandidaten belangrijk 
dat bij een volgende procedure (bv. een jobadvertentie) dezelfde criteria worden 
aangehouden

Toch werd vastgesteld dat in een aantal dossiers de oorspronkelijke criteria wer-
den versoepeld. Ook definitieve criteria, zoals diplomakeuze, bleken soms te wor-
den genegeerd.

3.7 Regelmatig werd (in het kader van een eigen procedure) een beroep gedaan op 
spontane sollicitanten. Deze kandidaten bleken echter al vertrouwd te zijn met de 
administratie. Zeker wanneer louter spontane kandidaten worden aangezocht, 
wordt het beginsel van gelijke toegang tot het openbaar ambt te sterk uitgehold. 
Dit principe wordt dikwijls nog bijkomend ondermijnd doordat bij dergelijke proce-
dures veelal slechts een gering aantal kandidaten wordt betrokken.

De administraties zouden deze procedures moeten afwijzen. Spontane kandida-
ten zouden systematisch moeten worden verzocht zich in te schrijven in de data-
bank van Selor. 

3.8 Hoewel het koninklijk besluit van 25 april 2005 bepaalt dat contractuele perso-
neelsleden moeten slagen in een selectietest die in de regel door Selor wordt 
georganiseerd, wijst de praktijk uit dat de aanwervende overheid die tests steeds 
zelf afneemt, weliswaar na akkoord van Selor. Deze selectietests blijven door-
gaans beperkt tot een interview.

35 Eerst kan worden gerekruteerd uit eigen beschikbare geslaagden van statutaire proeven (lees: 
eigen beschikbare personeelsleden die geslaagd zijn in een statutaire proef). Vervolgens moet een 
beroep worden gedaan op databankkandidaten die geslaagd zijn in een statutaire proef, daarna op 
overige databankkandidaten, en ten slotte op kandidaten gerekruteerd via eigen procedures.
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Hierdoor wordt de doelstelling van het besluit, met name een gelijke behandeling 
van de kandidaten tussen de verschillende overheidsdiensten, niet gerealiseerd.

Het Rekenhof wijst erop dat selectieproeven in de regel door Selor moeten wor-
den georganiseerd, wat de reglementering trouwens voorschrijft. 

3.9 Decentralisatie creëert ook het risico dat administraties preselecties opstarten 
zonder goedkeuring van Selor. In een aantal van die preselecties werd overigens 
geselecteerd op grond van nominatieve cv’s. Daardoor werd de anonimiteit van 
de procedure geschonden. 

3.10 De tewerkstelling van veel contractueel personeel bestaat uit een aaneenschake-
ling van contracten. Vaak worden de bijkomende overeenkomsten zonder enige 
selectie aan reeds in dienst zijnde personeelsleden toegewezen. 

Het Rekenhof beveelt aan om in de reglementering de gevallen te benoemen 
waarvoor geen nieuwe selectie is vereist bij overgang naar een nieuwe overeen-
komst. 

In ieder geval maakt de toekenning van een nieuwe functie een nieuwe selectie 
noodzakelijk, ook als aanvankelijk geen selectieproef werd afgelegd, zoals bij 
uitoefening van eenzelfde functie door personeelsleden die eerder in het kader 
van een startbaanovereenkomst in dienst waren genomen.

In een beperkt aantal gevallen werd bovendien vastgesteld dat nieuwe perso-
neelsleden in dienst werden genomen zonder enige vorm van selectie.

3.11 De vastgestelde overtredingen (afstemmen van het competentieprofiel op een 
bepaalde kandidaat, uitvoeren van niet-geautoriseerde selecties, onderhands toe-
kennen van overeenkomsten…) vloeien gedeeltelijk voort uit een gebrek aan 
doeltreffende controle.

De administraties bezorgen Selor weliswaar een proces-verbaal van de selecties 
ter goedkeuring, maar dat gebeurt alleen in geval van databankprocedures. 
Andere selectieprocedures (bijvoorbeeld spontane sollicitaties), met inbegrip van 
die welke volgen op een onsuccesvolle databankprocedure, ontsnappen aan dit 
toezicht.

Bovendien is de betrouwbaarheid van deze processen-verbaal twijfelachtig. 
Regelmatig blijkt dat de selectieprocessen niet volledig werden weergegeven of 
dat niet alle kandidaten in het proces-verbaal werden vermeld.

Ook de intrinsieke kwaliteit van de controle is wisselvallig. Zo opperde Selor geen 
bezwaren bij preselecties die het niet vooraf had goedgekeurd of bij het negeren 
van de voorrang voor geslaagden in statutaire proeven.

Ten slotte moet worden vastgesteld dat het toezicht niet is gekoppeld aan sanc-
ties. Overigens werd geen enkele “weigering” vastgesteld. Bij moeilijkheden blijkt 
Selor de administraties eerder aan te raden het proces-verbaal te wijzigen, zon-
der de feiten eerst te onderzoeken. 

Het Rekenhof beveelt daarom aan ook de kwaliteitscontrole van de gedele-
geerde selectietests in het koninklijk besluit van 25 april 2005 op te nemen.
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Bijlage 1  
Selectiecriteria

Om tot de twaalf onderzochte administraties te komen, werden in eerste instantie 
de personeelsstatistieken van de toepassing ‘Pdata’ gebruikt (te raadplegen via 
www.fgov.be). Enkel de administraties met meer dan vijftig contractuele perso-
neelsleden (op 1 januari 2007) werden geselecteerd. Dit waren:

Pensioendienst voor de Overheidssector 

Ministerie van Landsverdediging 

FOD Kanselarij van de Eerste Minister 

FOD Personeel en Organisatie 

FOD Mobiliteit en Vervoer 

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamen-
werking 

FOD Binnenlandse Zaken 

FOD Sociale Zekerheid 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

FOD Justitie 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie 

Algemeen Rijksarchief 

Belgisch Instituut voor Ruimteaëronomie 

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België 

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 

Koninklijke Bibliotheek van België 

Koninklijke Musea van Kunst en Geschiedenis 

Koninklijke Sterrenwacht van België 

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid 

Regie der Gebouwen 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden 
van de militaire gemeenschap 

Nationaal Geografisch Instituut 

Fonds voor Arbeidsongevallen 

Fonds voor de Beroepsziekten 

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen 

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Over-
heidsdiensten 

Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

–

–

–
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–
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–

–

–
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Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Rijksdienst voor Pensioenen

Hieruit werden de administraties geschrapt waar het Rekenhof onlangs audits 
inzake personeelsaangelegenheden voerde (zoals het Nationaal Instituut voor 
Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers in 2006, de FOD Financiën 
en het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers). 

Aan de aldus geselecteerde administraties werd gevraagd in welke mate zij zelf 
de selectie van het contractueel personeel organiseerden. Enkel de administraties 
waar dit meer dan occasioneel gebeurde, werden geselecteerd, met name:

FOD Mobiliteit en Vervoer 

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamen-
werking 

FOD Binnenlandse Zaken 

FOD Sociale Zekerheid 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

FOD Justitie 

Algemeen Rijksarchief 

Belgisch Instituut voor Ruimteaëronomie 

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België 

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 

Koninklijke Bibliotheek van België 

Koninklijke Musea van Kunst en Geschiedenis 

Koninklijke Sterrenwacht van België 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden 
van de militaire gemeenschap 

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen 

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 

Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Om daarna tot de twaalf geselecteerde administraties te komen werd eerst 
getracht een zeker evenwicht te verkrijgen tussen federale overheidsdiensten, 
openbare instellingen en wetenschappelijke instellingen. Hoewel de wetenschap-
pelijke instellingen een relatief klein personeelsbestand tellen, moesten ze toch in 
het controledomein worden opgenomen, aangezien de selectie van wetenschap-
pelijk personeel steeds buiten het controleveld van Selor valt (artikel 5, 3e lid, 2°, 
van het koninklijk besluit van 25 april 2005). 

Tot slot werd gepoogd een zeker evenwicht tussen de verschillende beleidsdomei-
nen te verkrijgen. Daarom werd de FOD Sociale Zekerheid uitgesloten, aangezien 
al twee openbare instellingen van sociale zekerheid (Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering en de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers) in 
de selectie opgenomen worden. Om dezelfde reden werd, met de keuze voor het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, de FOD Volksge-
zondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, uitgesloten.
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Bijlage 2 
Ontvangen antwoorden

Bijlage 2.1 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken
Bijlage 2.1  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken
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Eerste bijlage bij de brief van de minister van Binnenlandse Zaken: brief 
van de voorzitster van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken
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Bijlage bij de brief van de voorzitster van het directiecomité van de  
FOD Binnenlandse Zaken: brief van de minister van Binnenlandse Zaken 
aan de minister van Ambtenarenzaken
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Tweede bijlage bij de brief van de minister van Binnenlandse Zaken:  
antwoord van de minister van Ambtenarenzaken (vertaling)

De heer Patrick DEWAEL 
Minister van Binnenlandse Zaken 
Wetstraat 2 
1000 BRUSSEL

Ons kenmerk: P&O/DGO/CTGR/d.23.238/ doc. 55907/2008 FF 1578 
Uw brief van: 10 april 2008 
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Betreft:  Contractueel personeel dat is aangeworven om tegemoet te komen aan 
uitzonderlijke en tijdelijke behoeften. Arbeidsovereenkomsten van onbe-
paalde duur.

Geachte collega,

Via bovenvermelde brief vraagt u mijn instemming om arbeidsovereenkomsten 
van bepaalde duur om te zetten in arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur. 
U preciseert dat het hier om nagenoeg 300 personeelsleden zou gaan en u wijst 
er tot slot op dat deze personeelsleden naar uw mening in feite en van rechts-
wege een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur hebben.

Volgens de elementen die u mij verstrekt, lijkt uw beoordeling van de juridische 
band van de Staat met die personeelsleden correct te zijn. Het is immers heel 
waarschijnlijk dat de arbeidsrechtbank, wanneer ze met een dergelijk geval wordt 
geconfronteerd, de arbeidsovereenkomst als een arbeidsovereenkomst van onbe-
paalde duur zou beschouwen.

U vraagt mijn akkoord hieromtrent. Ik zie niet op welke basis ik u dat zou kunnen 
geven.

In de huidige stand van de wetgeving (artikel 4, § 1, 1°, van de wet van 22 juli 1993 
houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken) kan personeel via een 
arbeidsovereenkomst in dienst worden genomen uitsluitend om tegemoet te 
komen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften, hetzij voor de tenuit-
voerlegging van in de tijd beperkte acties hetzij voor een uitzonderlijke toename 
van het werkvolume. Deze definitie wordt eveneens aan de besturen van de 
gemeenschappen en de gewesten opgelegd via het koninklijk besluit tot vastleg-
ging van de algemene beginselen. 

Ook al heeft de wetgever geen duur voor de arbeidsovereenkomsten vastgelegd, 
spreekt het toch voor zich dat de aard zelf van de behoefte verantwoordt dat de 
arbeidsovereenkomsten worden gesloten voor een bepaalde duur. Noch de minis-
ters noch de Inspectie van Financiën zijn bevoegd om van deze regel af te wijken. 

Zoals u zelf opmerkt, heeft artikel 451 van de programmawet (I) van 24 decem-
ber 2002 voorzien in overgangsmaatregelen ten voordele van het contractuele 
personeel in kwestie dat op 1 januari 2003 in dienst was. Het was de bedoeling 
komaf te maken met een onaanvaardbare toestand. U sluit trouwens terecht elk 
nieuw wetgevend initiatief uit.

De toestand van de contractuelen baart me zorgen en, na reflectie en overleg, 
wens ik hun arbeidsvoorwaarden aanzienlijk te verbeteren. Maar er moet voor dit 
dossier een totaaloplossing worden gevonden en niet geval per geval worden 
gewerkt. 
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U verwijst naar de tijdrovende aanwervingsprocedures om het inschakelen van 
contractueel werk te rechtvaardigen. Ik vestig in dat verband uw aandacht op het 
feit dat een voorontwerp van koninklijk besluit voor de gedelegeerd bestuurder 
van SELOR in de mogelijkheid voorziet om de selectiecommissies te laten voor-
zitten door ambtenaren waarvan hij de competenties op selectiegebied heeft 
gecertificeerd.

Via deze hervorming zullen de procedures moeten kunnen worden versneld en 
zullen de federale overheidsdiensten terzake moeten kunnen worden geresponsa-
biliseerd.

Hoogachtend,

Inge Vervotte 
Minister van Ambtenarenzaken
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Bijlage 2.2  Brief van de minister van Ambtenarenzaken
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Bijlage 2.3 Brief van de minister van Werk
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Bijlage 2.4 Brief van de minister van Justitie
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Bijlage 2.5  Brief van de administrateur-generaal van de  
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening



44 Werving en selectie van contractueel personeel – Rekenhof, januari 2009



Werving en selectie van contractueel personeel – Rekenhof, januari 2009 45



46 Werving en selectie van contractueel personeel – Rekenhof, januari 2009



Werving en selectie van contractueel personeel – Rekenhof, januari 2009 47



48 Werving en selectie van contractueel personeel – Rekenhof, januari 2009

Bijlage 2.6  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken  
(vertaling)

De heer Franki Vanstapel 
Eerste voorzitter 
Rekenhof  
Regentschapsstraat 2 
1000 BRUSSEL

Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum
RCC/RC2007/P&O.2.2 A4-3280831 B47 22 augustus 2008

Betreft:  Aanwerving en selectie van contractueel personeel – Enquête bij 12 federale 
openbare besturen

Mijnheer de eerste voorzitter,

Ik heb kennis genomen van uw verslag (A4-3280831 B47) in verband met uw 
enquête die werd uitgevoerd bij twaalf federale administraties met betrekking tot 
de aanwerving en de selectie van contractueel personeel.

In de inleiding van het onderzoeksverslag dat op 23 juli 2008 door het Rekenhof 
werd geredigeerd ter attentie van de twaalf federale besturen in verband met de 
aanwerving van contractueel personeel, wordt gesteld dat het concept van perso-
neelsplan door een aantal FOD’s in het algemeen op ontoereikende wijze werd 
uitgewerkt (geen langetermijnvisie enz.). In dat verband dient echter te worden 
opgemerkt dat de FOD Buitenlandse Zaken op verzoek van de opeenvolgende 
inspecteurs van Financiën jaarplannen heeft moeten opstellen ondanks zijn inten-
tie om plannen voor twee jaar in te dienen. 

Naar aanleiding van het eerste verslag dat het Rekenhof per mail aan de FOD 
Buitenlandse Zaken had toegezonden op 5 september 2007, had ons departe-
ment commentaar geformuleerd om te antwoorden op de eerste conclusies van 
het verslag. Deze commentaar werd voorgelegd tijdens een vergadering die op 
18 oktober 2007 werd georganiseerd tussen leden van de stafdirectie P&O van 
de FOD Buitenlandse Zaken en twee vertegenwoordigers van het Rekenhof (de 
heren Bernagie en Uyttebroeck). 

In het algemeen heeft de stafdirectie P&O, na analyse van elk aanwervingsdos-
sier dat door het Rekenhof als “problematisch” werd beschouwd, in de meeste 
gevallen die opmerkingen kunnen verantwoorden door argumenten aan te voeren 
die overeenstemden met de selectiecriteria die waren opgenomen in de aanwer-
vingsaanvragen die aan Selor worden toegezonden. 

In dat opzicht dient te worden opgemerkt dat er vaak sprake was van een inter-
pretatieprobleem wat de inhoud betreft die in de functiebeschrijving werd ver-
meld (bijvoorbeeld beroepservaring in P&O-materies, al dan niet relevante erva-
ring, type van diploma enz.), wat de verschillende protagonisten in de vergadering 
van 18 oktober 2007 hebben kunnen vaststellen. 

In deel 2 van het verslag (23 juli 2008) in verband met de aanwerving en de selec-
tie (punt 2.2.1) wordt ter kennis gebracht dat een aantal kandidaten die in de 
gegevensbank van Selor waren opgenomen, waren benadeeld ten opzichte van 
kandidaten die hun kandidatuur spontaan hadden toegezonden. 
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Er werden tegenargumenten gegeven voor deze vaststelling en deze werd 
gerechtvaardigd door het feit dat een meerderheid van de kandidaten uit deze 
gegevensbank van Selor (eRecruiting) niet over het gevraagde profiel beschikten 
(en soms zelfs niet over het gewenste diploma beschikten), niet gemotiveerd 
waren (en zelfs niet op een interview kwamen opdagen zonder leden van de jury 
hiervan te verwittigen) en geen belangstelling hadden voor de FOD Buitenlandse 
Zaken of voor de vacante functie. 

Kandidaten die spontaan solliciteren, winnen vooraf inlichtingen in via onze web-
site en laten via het toegezonden dossier (curriculum vitae en motiveringsbrief) 
weten dat ze sterk gemotiveerd zijn bij onze FOD in dienst te komen. De meeste 
spontane kandidaten beschikken daarenboven in het algemeen over een meer 
relevante ervaring in welbepaalde gebieden die samenhangen met de specifieke 
aard van de FOD, in tegenstelling tot een meerderheid van kandidaten uit  
de gegevensbank van Selor.

De dienst aanwerving en selectie (P&O.2.2) van de FOD Buitenlandse Zaken 
merkt eveneens op dat de kandidaten die rechtstreeks via de FOD solliciteerden, 
allemaal werden doorverwezen naar de gegevensbank van Selor via een brief 
waarin alle uitleg werd verstrekt om zich in het eRecruitingsysteem van Selor in 
te schrijven.

In deel 2 van het verslag (punt 2.2.2) wordt ons ter kennis gebracht dat een 
bepaald aantal criteria in de profielaanvraag die door de FOD aan Selor wordt 
gericht, soms te specifiek zijn en dat ze onvermijdelijk leiden tot een beperking 
van het aantal te interviewen kandidaten.

In de vergadering van 18 oktober 2007 werd eveneens aan de vertegenwoordi-
gers van het Rekenhof uitgelegd dat onze FOD in het personeelsplan over een 
zeker aantal heel specifieke profielen beschikte en dat het vanzelfsprekend en 
zelfs noodzakelijk en van primordiaal belang is van de kandidaten te eisen dat ze 
aan de specifieke criteria voldoen om de vacante betrekking zo goed mogelijk uit 
te oefenen. 

In deel 2 van datzelfde verslag (punt 2.2.3) wordt uitgelegd dat de initiële criteria 
in een zeker aantal gevallen niet altijd werden nageleefd tussen het ogenblik 
waarop de aanvraag bij Selor werd ingediend en de dag van het interview.

Het is opnieuw niet altijd mogelijk de initiële vragen die bij de uitwerking van het 
personeelsplan werden geformuleerd, na te leven. De termijn die verloopt tussen 
de goedkeuring van het personeelsplan door de verschillende verantwoordelijke 
ministers en de uitvoering ervan, vertoont vaak speling, wat impliceert dat de 
noden van de diensten soms verschillen, waardoor het nodig wordt de initiële 
criteria te wijzigen.

In punt 2.2.4 van het verslag in verband met de spontane kandidaturen wordt ons 
ter kennis gebracht dat een zeker aantal kandidaten de FOD al kenden. De FOD 
Buitenlandse Zaken laat het Rekenhof ook hier weten dat hij verantwoordelijk is 
voor het organiseren van een groot aantal internationale evenementen en dat hij 
België op internationaal vlak vertegenwoordigt (voorzitterschap van de EU, niet-
permanente zetel van de VN, enz.) waardoor het nodig is kandidaten aan te wer-
ven die over bewezen ervaring beschikken die noodzakelijk is voor de goede wer-
king van deze diensten. Een zeker aantal geslaagden die over ervaring binnen de 
FOD Buitenlandse Zaken beschikken, hebben dus op gelijke voet met kandidaten 
uit de gegevensbank van Selor deelgenomen aan selecties. 
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Er dient eveneens te worden opgemerkt dat sommige aanwervingen bij hoogdrin-
gendheid moeten worden georganiseerd om onverwacht vertrekkende perso-
neelsleden te vervangen, wat impliceert dat soms slechts een klein aantal kandi-
daturen, rekening houdend met de criteria die voor de vacante betrekking werden 
geformuleerd, in aanmerking konden worden genomen in het raam van de organi-
satie van de selectieproeven. 

Tot slot werden opmerkingen geformuleerd in verband met sommige conclusies 
van notulen.

Op 18 oktober 2007 werd uitgelegd dat het effectief om een probleem bij de for-
mulering ging en dat er nooit sprake van was geweest geen kandidaten uit de 
gegevensbank van Selor te willen aanwerven. P&O.2.2 heeft dus kunnen aanto-
nen dat het niet om een aanbeveling van algemene aard ging, maar wel om een 
vaststelling die moest worden bekeken in de bijzondere context van een selectie 
waar “Selor”-kandidaten niet voor de selectieproef waren geslaagd. 

Er werd ook aan het Rekenhof meegedeeld dat elk dossier voor een contractuele 
aanwerving een gunstig advies heeft gekregen van de inspecteur van Financiën, 
niet enkel in verband met de begrotingsreglementeringen maar ook wat betreft 
de aspecten met betrekking tot de reglementering die inzake contractuele aan-
wervingen van kracht zijn.

Hoogachtend,

Karel DE GUCHT 
Minister van Buitenlandse Zaken
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Bijlage 2.7 Brief van de minister van Defensie
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