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Samenvatting

Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd van de personeelscyclus van het
Federaal Agentschap voor Asielzoekers (Fedasil).
Na een voorstelling van de instelling worden de beheersingsomgeving en de
belangrijkste personeelsprocessen (werving en selectie; vaststelling, berekening
en betaling van salarissen; procedure voor loopbaanbeslissingen) beschreven en
geanalyseerd.
Het Rekenhof besluit dat Fedasil belangrijke stappen heeft gezet om tot een
gedegen interne beheersing van de personeelscyclus te komen. Dankzij een aantal beheersactiviteiten leeft de organisatie de regelgeving grotendeels na en
behartigt ze haar personeelsverrichtingen efﬁciënt, effectief en ethisch. Er wordt
werk gemaakt van een volwaardig HRM-beleid en de personeelsdienst beschikt
over deskundig personeel. Op een aantal punten zijn er echter nog hiaten in de
risicobeheersing en zijn er dus verbeteringen mogelijk.
Zo moet voor de personeelscyclus nog verder een cultuur van interne beheersing
worden uitgewerkt en moet er een breder integriteitsbeleid worden gevoerd. Voor
verschillende personeelsprocessen zouden procedurehandboeken moeten worden
opgesteld die de verantwoordelijkheden binnen de controleketen verankeren. Ook
de HR-bevoegdheden van de asielcentra zouden moeten worden vastgelegd.
Voor de werving en selectie is positief dat een dergelijk procedurehandboek is
opgesteld. De controle van het hoofdbestuur op de selecties in de centra slaat
echter niet op alle kritische domeinen, waardoor veel aanwervingen onvoldoende
worden gemotiveerd. Ook zouden aan de selectie-interviews bijkomende testen
moeten worden toegevoegd.
De salarissen worden dankzij een degelijke interne beheersing globaal correct
vastgesteld, berekend en betaald. Toch verdient het aanbeveling de deelprocessen in handboeken vast te leggen, vooral voor de centra. Zo is er geen uniforme
methode voor het registreren en het controleren van de prestatiegegevens.
Verder verloopt de communicatiedoorstroming tussen de centra en het hoofdbestuur log. Een rechtstreekse toegang van de centra tot het centrale loonadministratiesysteem kan dit verhelpen. De personeelsdossiers worden soms nog
gebrekkig beheerd.
Wat het proces van de loopbaanbeslissingen betreft heeft het Rekenhof opmerkingen bij de protocolakkoorden die met de vakorganisaties werden afgesloten.
Allereerst moet een dergelijke regeling in een reglement van het directiecomité
worden opgenomen. Bovendien kunnen vragen gesteld worden bij de wettelijke
basis van deze loopbaanregeling. Ook kan de automatische toepassing van latere
wijzigingen van de regelgeving die als inspiratiebron van de protocolakkoorden
diende, niet uit de akkoorden zelf worden afgeleid.
Voor de aanstelling van het leidinggevend personeel voorziet de regelgeving in
verschillende externe controlepunten. Voor vijf van de acht leidinggevenden bleken het akkoord van de toezichthoudende minister en de minister van Begroting
bij hun aanstelling echter te ontbreken. In twee gevallen kon niet worden aangetoond dat de selectietest door Selor werd georganiseerd.
Van de vier mandaatfuncties werden er slechts twee ingevuld. Voor de toekenning van een opdracht aan de vroegere directeur-generaal werd onterecht een
beroep gedaan op een overgangsbepaling uit de regelgeving.
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Inleiding

1

Voorwerp van het onderzoek

Het Rekenhof heeft een audit uitgevoerd van het personeelsbeheer bij het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil). Het onderzoek
omvatte het systeem van interne beheersing van de belangrijkste personeelsprocessen (werving en selectie; vaststelling, berekening en betaling van salarissen;
procedure voor loopbaanbeslissingen).

2

Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil)

Fedasil werd opgericht bij artikel 60 van de programmawet van 19 juli 2001 als
een instelling van categorie A onder de wet van 16 maart 1954 betreffende de
controle op sommige instellingen van openbaar nut. Het agentschap is operationeel sinds mei 2002 en staat onder het hiërarchische gezag van de minister van
Maatschappelijke Integratie1.
Krachtens artikel 63 van de programmawet kan Fedasil zijn personeel contractueel in dienst nemen.
De structuur en de werking van het agentschap zijn verder uiteengezet in twee
koninklijke besluiten, m.n. het koninklijk besluit van 15 oktober 2001 betreffende
de structuur, de organisatie en de werking van het Federaal Agentschap voor de
Opvang van Asielzoekers, en het koninklijk besluit van 22 oktober 2001 houdende
diverse bepalingen betreffende het personeel van het Federaal Agentschap voor
de Opvang van Asielzoekers.
De hoofdactiviteit van Fedasil is het organiseren en beheren (rechtstreeks of met
partners2) van het onthaal en de opvang van asielzoekers, alsook de coördinatie
van de vrijwillige terugkeer. Daarnaast draagt het bij tot het uitdenken, voorbereiden en uitvoeren van het opvangbeleid.
Fedasil heeft een gedecentraliseerde structuur: naast het hoofdbestuur met de
centrale diensten in Brussel zijn er zestien opvangcentra en twee observatiecentra3. Fedasil staat onder leiding van een directeur-generaal.
Het agentschap bestaat uit drie directies (algemene diensten, netwerkbeheer en
netwerkcontrole, operationele diensten), die elk geleid worden door een directeur. De directeurs vormen samen met de directeur-generaal het directiecomité,
dat de diensten en activiteiten coördineert en de jaarlijkse ontwerpen van begroting en personeelsplan opmaakt.

1

Volgens artikel 12 van het koninklijk besluit van 17 april 2008 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden oefent de minister van Maatschappelijke Integratie het toezicht uit over
Fedasil in overleg met de minister van Migratie- en Asielbeleid, in naleving van het samenwerkingsprotocol van 3 augustus 2005 tussen Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken.

2

Naast Fedasil, dat achttien opvangcentra rechtstreeks beheert, zorgen ook het Rode Kruis
(22 centra), ocmw’s (lokale opvanginitiatieven) en verschillende ngo-partners voor opvangplaatsen. Fedasil coördineert de verschillende opvangstructuren.

3

Centra voor oriëntatie en observatie van niet-begeleide minderjarigen (Neder-Over-Heembeek en
Steenokkerzeel).
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Hoewel het organogram, in navolging van het koninklijk besluit van 17 augustus
20074, in een interne-auditfunctie voorziet, werd die vooralsnog niet ingevuld5.
Met de steun van een extern adviesbureau is in 2006 een BPR (Business Process
Reenginering) gestart, een verbeteringsprogramma waarbij de processen en de
structuren van de organisatie worden herzien. Dit programma is nog aan de gang
en zorgt voor een aantal veranderingen binnen het HR-domein, zoals een nieuw
model voor personeelsbehoeftenanalyse. Ook de HRM-dienst zelf voert vernieuwingen door: zo worden de verschillende processen van de personeelsadministratie momenteel uitgeschreven in een ‘administratief vademecum’ en worden de
HR-verantwoordelijken van de centra aangemoedigd een zelfevaluatie volgens
het CAF-model6 te voeren (de ‘HR-kwaliteitskaart’).
Op 1 maart 2008 telde Fedasil 1069 personeelsleden. Op twee managementfuncties na (directeur-generaal en directeur netwerkbeheer) zijn ze allen contractueel.
168 personeelsleden werken in het hoofdbestuur, 901 in de asielcentra. Een uitsplitsing per niveau geeft volgende graﬁek:
500
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De helft van het personeel is jonger dan 35 jaar, wat betekent dat personeelsvermindering door pensionering in de komende jaren beperkt zal zijn.

3

Methodologie

In overeenstemming met de INTOSAI-richtlijnen voor normen voor interne beheersing in de publieke sector werd deze audit uitgevoerd onder de vorm van een
systeemgerichte controle. Dit betekent dat het systeem van interne beheersing
van de personeelscyclus wordt beschreven, geanalyseerd en getest. Meer bepaald
werd nagegaan of Fedasil over een degelijke administratieve organisatie en interne
controle beschikt om zich in te dekken tegen de risico’s verbonden aan de personeelscyclus (fouten tegen de regelgeving, vergissingen, fraude, inefﬁciëntie…)

4

Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige
diensten van de federale uitvoerende macht.

5

Wel werden al twee selecties georganiseerd, evenwel zonder resultaat.

6

Common Assessment Framework of het Gemeenschappelijk Zelfevaluatiekader voor Overheidsdiensten.

8
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Het Rekenhof lichtte de belangrijkste personeelsprocessen door: werving en
selectie, vaststelling en betaling van de lonen (met inbegrip van de opvolging van
de prestaties), en loopbaanbeslissingen (bevorderingen, mandaten).
Na de beschrijving van elk van deze processen werden ze onderworpen aan een
sterkte-zwakteanalyse. Deze analyses werden verder getoetst door middel van
detailtesten.
Voor de beschrijving en de sterkte-zwakteanalyse van de processen steunde het
Rekenhof o.m. op interviews met medewerkers van de personeelsdienst, alsook op
documenten allerhande (organogram, statuten, handleidingen, nota’s…). Omdat
een deel van de personeelsprocessen zich afspeelt binnen de centra (de opvolging
van de prestaties, werving en selecties) werden ook de personeelsverantwoordelijken
van zes asielcentra geïnterviewd. Om de staalkaart van centra zo representatief
mogelijk te maken werd ervoor geopteerd twee centra per gewest te bezoeken,
telkens één met een groot personeelsbestand en één met een klein personeelsbestand:

Centrum

Personeel
(FTE op mei 2008)

Steenokkerzeel
Sint-Truiden
Klein Kasteeltje
Neder-Over-Heembeek
Charleroi
Florennes

30
99
110
34
31
69

Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest

De afsluitende detailtesten werden aan de hand van een rechtmatigheidscontrole
van de individuele personeelsdossiers uitgevoerd. Hiertoe werd gebruik gemaakt
van een statistische steekproef van 126 personeelsdossiers7.

4

Verloop van het onderzoek

Het onderzoek werd bij brief van 16 januari 2008 aangekondigd bij de directeurgeneraal van Fedasil en de bevoegde minister, de minister van Pensioenen en
Maatschappelijke Integratie.
Het werd uitgevoerd van februari tot juli 2008. Bij de uitvoering kon worden gerekend op de constructieve medewerking van de onderzochte diensten.
Bij brief van 15 oktober 2008 werd het voorontwerp van verslag toegestuurd aan
de directeur-generaal van Fedasil. Het antwoord van de administratie werd per
brief van 22 januari 2009 ontvangen.
Op 4 maart 2009 werd het ontwerpverslag, dat rekening houdt met de reactie
van de administratie op het voorontwerp van verslag, bezorgd aan de minister
van Maatschappelijke Integratie. De minister heeft geen commentaar geformuleerd op het ontwerp van verslag.

7

Uitgaande van een gewenste betrouwbaarheid van 95 %, een aanvaardbaar foutenpercentage van
5 % en een verwacht foutenpercentage van 1,5 %.
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Hoofdstuk 1
Analyse van de beheersomgeving

De controleomgeving is het geheel van culturele factoren dat binnen een organisatie de interne controle bevordert of schaadt. Deze omgeving vormt de basis
voor de overige onderdelen van de interne beheersing. Internecontrolemaatregelen zijn immers zinloos als ze niet ingebed zijn in een internecontrolecultuur.
Een sterke internebeheersingsomgeving veronderstelt een management dat de
strategische en operationele doelstellingen formuleert en de risico’s identiﬁceert,
een organisatie die integriteit hoog in het vaandel draagt, een transparante en
efﬁciënte organisatiestructuur, deskundig personeel en een sterk HR-beleid.
1.1

Strategische en operationele doelstellingen

Het managementplan 2008 van de directeur-generaal vermeldt als één van de
strategische doelstellingen “het toepassen en bevorderen van ﬂexibele en efﬁciente beheersprincipes die beantwoorden aan de behoeften op het terrein en
rekening houden met de juridische, administratieve, ﬁnanciële en technische
vereisten”. Deze strategische doelstelling wordt verder onderverdeeld in drie
operationele doelstellingen:
(1)

de ondersteuningsactiviteiten verder blijven moderniseren en klantgerichte
beheersprocessen ontwikkelen;

(2)

de kennis uitwisselen binnen de organisatie;

(3)

internecontrolemechanismen invoeren zodat de medewerkers gaan bijdragen aan het beheer van de risico’s en de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie.

Om deze doelstellingen te helpen verwezenlijken legt een operationeel plan een
aantal projecten vast, waarvan er verschillende toegewezen werden aan de HRdienst, zoals de informatisering van de personeelsplanning, de introductie van
ontwikkelcirkels, de uitwerking van een opleidingsbeleid en een betere communicatie van het rekruteringsproces aan de buitenwereld.
De drie hierboven vermelde operationele doelstellingen zijn in hun omschrijving
weinig speciﬁek en meetbaar, waardoor hun relatie met de projecten niet sterk
blijkt. De projecten zelf zijn wel concreet, maar zijn hoofdzakelijk een product van
de HR-dienst zelf, niet van het management.
Doordat de doelstellingen niet op het niveau van de personeelscyclus werden vastgelegd, konden ook de risico’s die kunnen verhinderen dat de personeelscyclus zijn
doel bereikt, niet vooraf worden onderzocht. Wel heeft de directeur-generaal vóór
de opstelling van het managementplan aan de directie van het hoofdbestuur en de
centra gevraagd een SWOT-analyse8 door te voeren van de werking van Fedasil.
Bij de personeelscyclus kwamen volgende zwakke punten naar voren: het als te
groot aangevoelde personeelsverloop, het gebrek aan een efﬁciënte personeelsbehoefteplanning en een ontoereikende vormingspolitiek. Enkele van de aan de HRdienst toegewezen projecten moeten hiervoor een oplossing aanreiken9.
8

Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats. De sterkte-zwakteanalyse is een bedrijfskundig
model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en bedreigingen analyseert;
op basis hiervan wordt vervolgens de strategie bepaald.

9

Zo maakt men werk van een betere personeelsplanning en het voeren van exitgesprekken met
vertrekkende personeelsleden.

10

Audit van de personeelscyclus bij Fedasil – Rekenhof, juli 2009

1.2

Integriteit en ethiek

Interne beheersing kan enkel functioneren wanneer iedereen binnen de organisatie het nut ervan onderschrijft. Dit veronderstelt dat elke medewerker integer en
ethisch gedrag hoog in het vaandel draagt.
Fedasil heeft tot dusver geen integriteitsbeleid gevoerd. Bij de werving wordt
de houding van de kandidaten inzake integriteit niet structureel nagegaan. Wel
worden bij sollicitaties voor de terreinfuncties in de centra integriteitsaspecten
m.b.t. de omgang met de asielzoekers onderzocht. Ook voor personeelsleden die
in contact komen met alleenstaande minderjarige asielzoekers wordt een speciﬁek bewijs van goed zedelijk gedrag gevraagd. Bij de evaluaties kunnen onderzochte competenties als ‘samenwerken’, ‘klantgerichtheid’ en ‘loyaliteit’ als deelaspecten van integriteit worden beschouwd.
Momenteel stelt de personeelsdienst een deontologische code op die voor heel
Fedasil zal gelden, maar ook die zal vooral gericht zijn op gedragsregels ten
opzichte van asielzoekers. Dit is ook zo voor de verschillende deontologische
codes die verscheidene asielcentra al op eigen initiatief opstelden10.
Standpunt van
de administratie

Fedasil erkent dat er meer werk gemaakt moet worden van een integraal integriteitsbeleid. De realisering van een deontologische code wordt dan ook opgenomen in een strategisch programma in 2009. Hoewel deze code hoofdzakelijk de
relatie van het personeel ten aanzien van de asielzoekers zal behandelen, zullen
er ook initiatieven genomen worden om een integriteitsbeleid te voeren binnen de
administratieve praktijk.
1.3

Organisatiestructuur

De HR-dienst van het hoofdbestuur heeft een eigen organogram, bestaande uit
drie diensten, ‘selectie en ontwikkeling’, ‘HR-administratie’ en ‘studies en projecten’, geleid door één adjunct-directeur. Ook werd het takenpakket geformaliseerd
via een ‘HR-activiteitenmodel’, dat de verzamelde functiebeschrijvingen groepeert
per kernactiviteit.
Slechts voor een aantal personeelsprocessen bestaat een procedurehandboek.
Zo is er een vademecum ‘rekrutering en selectie’, een procesbeschrijving voor de
toekenning van een premie voor leidinggevenden en een handleiding voor het
opstellen van functiebeschrijvingen.
Het takenpakket van de HR-diensten binnen de verschillende asielcentra is niet
formeel vastgelegd, waardoor elk centrum deze functies anders invult, zowel qua
takenpakket als qua ingezet personeel. Overigens is één van de projecten die in
2008 opgelegd waren aan de HR-dienst van het hoofdbestuur het vastleggen van
de bevoegdheden van de decentrale HR-functie. Ook het plan om voor alle lokale
HR-verantwoordelijken een gelijk opleidingstraject aan te bieden zal voor enige
uniformiteit zorgen. Volgens Fedasil zal hiervan in 2009 werk worden gemaakt.
In enkele personeelsprocesbeschrijvingen of andere nota’s wordt wel een aantal
HR-taken formeel toevertrouwd aan de centra. Zo wordt in het vademecum
‘rekrutering en selectie’ nagenoeg de volledige selectiebevoegdheid in handen
van de centra gelegd, weliswaar op een aantal domeinen gesuperviseerd door het
hoofdbestuur. Andere taken werden vanwege hun aard steeds binnen de centra
uitgeoefend, zoals de registratie van de prestaties van het personeel.
10

Zoals in de bezochte centra van Steenokkerzeel, Sint-Truiden, Neder-Over-Heembeek en Klein
Kasteeltje.
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Hoewel een dergelijke decentralisatie van de personeelsfunctie onmiskenbaar
een aantal voordelen heeft11, zijn er toch ook risico’s aan verbonden. Zo zal uit de
bespreking van de personeelsprocessen in de volgende hoofdstukken blijken dat
bijzondere aandacht moet worden besteed aan de communicatie tussen het
hoofdbestuur en de centra en aan het toezicht door het hoofdbestuur. Voor een
aantal personeelsprocessen die binnen de centra worden uitgeoefend – zoals de
registratie van prestaties – bestaat nog geen procedurehandboek. Daardoor ontstaat het risico dat deze processen binnen de centra op verschillende manieren
worden uitgevoerd, zoals ook werd vastgesteld bij de zes bezochte centra12. Het
hoeft geen betoog dat dergelijke verschillende procedures eventuele controlemogelijkheden door het hoofdbestuur aanzienlijk bemoeilijken.
Fedasil antwoordt dat het ontbreken van een procedurehandboek voor een aantal
personeelsprocessen zal worden opgevangen door een administratief vademecum
te ontwikkelen. In 2009 zou dit ervoor moeten zorgen dat de personeelsadministratie in alle centra op een gelijke wijze wordt toegepast. Ook de toepassing van
de HR-kwaliteitskaart als zelfevaluatie-instrument binnen de centra zal door de
centrale HR-dienst als sturingselement worden gebruikt.

Standpunt van
de administratie

Op het hoofdbestuur werken 20 personen op de HR-dienst (ook in FTE), binnen
de centra werken 35 personen in de HR-functie. In de centra oefenen verscheidene van die personeelsleden daarnaast ook andere taken uit (bv. centrumdirecteur). Een enquête door de HR-dienst van het hoofdbestuur wees uit dat alle
centra samen 17 FTE besteden aan HR-taken13.
Over het geheel van Fedasil, d.i. het hoofdbestuur en alle asielcentra, oefenen
37 FTE humanresourcesfuncties uit. Dit is relatief veel, aangezien de ratio tussen
HR-medewerkers en het totale personeelsbestand bij de federale overheid gemiddeld 3,1 % bedraagt (minimum 1,51 % en maximum 5,09 %)14. Volgens die ratio
zou Fedasil, met ongeveer 900 FTE, gemiddeld 28 voltijdse humanresourcesbetrekkingen mogen hebben.
Het hoge aantal is om drie redenen te verklaren. Allereerst is er de decentralisatie
van de personeelsfunctie, waardoor in elk centrum minstens één personeelslid,
naargelang van de grootte van het centrum volledig of gedeeltelijk, de HR-functie
moet waarnemen. Ook de eigen organisatie van selecties en rekruteringen, los van
Selor, zowel door het hoofdbestuur als door elk centrum, genereert bijkomende
taken. Ten slotte berekent Fedasil zelf de wedden, zonder medewerking van de
Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven.

1.4

Deskundigheid

Een volwaardig internebeheersingssysteem veronderstelt personeel dat over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om correct, ethisch, zuinig, efﬁciënt en
effectief te werk te gaan.

11

Zo kan het centrum de prestaties van zijn personeel met meer nauwkeurigheid en betere veriﬁcatiemogelijkheden opvolgen dan het hoofdbestuur.

12

Bijvoorbeeld de controle op de prikklokgegevens.

13

Stand in februari 2008.

14

Volgens een intern onderzoek dat de FOD P&O voerde in de loop van 2007.
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Van de 20 personen op de HR-dienst van het hoofdbestuur hebben er 11 een
masterdiploma, 6 een bachelordiploma en 3 een diploma van secundair onderwijs.
De gemiddelde ervaring in HR-materies bedraagt 7 jaar en 3 maanden, 17 personeelsleden zijn jonger dan 40 jaar. De personeelsdienst beschikt daarmee over
voldoende deskundig personeel.
Voor een goed werkende decentralisatie van de HR-functie moet het hoofdbestuur
er ook voor zorgen dat er binnen de centra voldoende kennis aanwezig is om de
toevertrouwde taken deskundig uit te oefenen. De 35 personen die binnen de
centra in de HR-functie werken zijn relatief hoog opgeleid: 16 hebben een masterdiploma, 6 een bachelordiploma en 11 een diploma van secundair onderwijs. 24
personeelsleden zijn jonger dan 40. Voor de 6 geïnterviewde centra varieert de
gemiddelde ervaring in HR-materies: in het Klein Kasteeltje 12 jaar, in Sint-Truiden
9 jaar, in Florennes en Charleroi 7 jaar, in Steenokkerzeel 5 jaar en in Neder-OverHeembeek 2,5 jaar. Ook hier is dus voldaan aan de eis van deskundig personeel.
Wel kunnen er problemen van back-up opduiken in de kleinere centra waar slechts
één personeelslid de HR-dienst bemant, zoals Neder-Over-Heembeek en, in mindere mate, Steenokkerzeel15.
De juridische kennisopbouw binnen de HR-dienst van het hoofdbestuur is goed.
Een kennismonopolie binnen de centrale HR-diensten wordt vermeden doordat de
meeste medewerkers binnen hun dienst polyvalent zijn. Via planningsgesprekken,
die deel uitmaken van het persoonlijk ontwikkelingsplan, wordt getracht de opleidingsbehoeften te detecteren en wordt jaarlijks een opleidingsplan opgesteld.
Verder volgt de dienst ‘studies en projecten’ de regelgeving in personeelszaken
op en werkt zij ook handleidingen en vademecums uit, zoals een ‘vademecum met
betrekking tot het personeelsstatuut’ en een handleiding rond gecertiﬁceerde
opleidingen.
Het hoofdbestuur vraagt de opvangcentra elk jaar om vanuit de opleidingsbehoeften een opleidingsplan in te dienen, waarna het per centrum een opleidingsbudget
uittrekt. Hierdoor ontstaat wel een risico dat medewerkers in eenzelfde functie
naargelang van het centrum waar ze werken, een verschillend opleidingspakket
krijgen aangeboden. De HR-dienst van het hoofdbestuur is zich hier echter van
bewust en plant nog dit jaar het uitwerken van standaard opleidingstrajecten voor
bepaalde generieke functies.

1.5

Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid speelt een essentiële rol bij het stimuleren van een omgeving waar ethiek hoog in het vaandel staat, door professionaliteit en transparantie
te vereisen in de dagelijkse praktijk.
De HR-dienst van het hoofdbestuur, m.n. de adjunct-directeur16, stelt zich tot
taak een volwaardig HRM-beleid te voeren. Zo werkte de dienst ‘selectie en ontwikkeling’ voor de HR-verantwoordelijken van de centra een ‘HR-kwaliteitskaart’
uit, een zelfevaluatie-instrument volgens het CAF-model. Het omschrijft succesfactoren die nodig zijn om een kwaliteitsvol personeelsbeleid te kunnen voeren in
de centra. De bedoeling ervan is in de nabije toekomst de resultaten van de centra onderling te vergelijken om verbeteracties te kunnen uitvoeren.

15

Hier is de centrumdirecteur in staat bij afwezigheid van de HR-medewerker het HR-werk volledig
over te nemen.

16

Cf. voetnoot 22.
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Hoofdstuk 2
Werving en selectie

2.1

Beschrijving van het proces

Krachtens artikel 63 van de programmawet van 19 juli 2001 kan Fedasil zijn personeel contractueel in dienst nemen. Het personeel van Fedasil is dan ook niet uit
statutaire medewerkers samengesteld. Enkele personeelsleden werden echter
overgenomen van het toenmalige Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid
en Leefmilieu en behouden hun statutaire rechtspositie. Zij kregen verlof voor
opdracht om hun tewerkstelling bij Fedasil mogelijk te maken.
Het aantal betrekkingen moet zijn vastgelegd in een personeelsplan17. Op 18 april
2007 werd het ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan van het
Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het legt 983 betrekkingen vast. Op 30 november 2007 werd dit
personeelsplan echter gewijzigd (o.m. interne verschuivingen tussen de niveaus en
de rangen18). Hoewel dit gewijzigde plan ondertekend werd door de toezichthoudende minister, en op die manier werd voldaan aan de voorwaarde van artikel 11,
§ 2, vierde lid, van de wet van 16 maart 1954, werd het niet gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad.
De indienstneming van het personeel is geregeld door de artikelen 13 en 14 van
het koninklijk besluit van 22 oktober 2001. Naast de klassieke aanwervingsvoorwaarden (diploma dat overeenstemt met het niveau van de functie, getuigschrift
van goed zedelijk gedrag) moeten de kandidaten ook geslaagd zijn voor een
selectietest. Deze selectietest kan worden georganiseerd in samenwerking met
Selor, maar mag dus ook autonoom door Fedasil worden afgenomen. Waar de
meeste federale overheidsadministraties hun personeel vooral in dienst nemen na
statutaire wervingsexamens bij Selor, organiseert Fedasil steeds zelf de selectietesten voor haar contractueel personeel.
Voor het leidinggevend personeel geldt een eigen selectieprocedure19. Omdat
deze betrekkingen ook openstaan voor personeel van Fedasil, komt deze procedure verder aan bod in hoofdstuk 4 loopbaanbeslissingen.
Bij de asielcentra20 is de centrumdirectie verantwoordelijk voor de uitvoering van
de selectieprocedure en de besluitvorming betreffende de werving van nieuw personeel. De HR-dienst van het hoofdbestuur biedt wel ondersteuning, via een
‘vademecum selectie en rekrutering’, dat vanaf het openstellen van de vacature
tot de ondertekening van het arbeidscontract een procedurepad met bijhorende
17

Artikel 11, § 2, vierde lid, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige
instellingen van openbaar nut: “Voor de instellingen die niet bedoeld zijn in § 1, tweede lid, wordt
een personeelsformatie, een personeelsplan of elke gelijkwaardige maatregel opgesteld dat
bepaald wordt […] door de minister of de ministers waaronder de instellingen ressorteert, indien
het gaat om een instelling van categorie A, mits de inspecteur van Financiën een gunstig advies
heeft gegeven.”

18

Zo werden de vroegere directeursfuncties (rangen A52 en A53) vervangen door managementfuncties (mandaatfuncties), verplicht door het koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de
aanduiding en de uitoefening van management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut.

19

Artikelen 6 en 8 van het koninklijk besluit van 22 oktober 2001 houdende diverse bepalingen
betreffende het personeel van Fedasil.

20

De centrumdirecteurs worden niet als leidinggevende personeelsleden in de zin van artikel 2 e.v.
van het KB van 22 oktober 2001 beschouwd en worden daarom in dit hoofdstuk behandeld.
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‘good practices’ uitstippelt. Tegelijk worden een aantal formats of standaardformulieren opgelegd, zoals een advertentie, een individueel beoordelingsformulier
voor het sollicitatiegesprek en een proces-verbaal dat de jury van een selectietest
moet opstellen.
Uiteraard gebruikt ook de HR-dienst van het hoofdbestuur het vademecum voor
selecties bij het hoofdbestuur.
Het hoofdbestuur ziet wel toe op bepaalde punten in het verloop van de selectieprocedures bij de centra. Zo geeft de HR-dienst pas toestemming om de selectie
te beginnen nadat die aan het personeelsplan werd getoetst. Ook de advertentie
moet voor publicatie worden goedgekeurd. Daarnaast moet toestemming worden
verleend om tijdens een selectie af te wijken van de diplomavereiste21.
Na de selectie stuurt het opvangcentrum het dossier van de geselecteerde kandidaat naar het hoofdbestuur. Zo kan de dienst ‘selectie en ontwikkeling’ een
afsluitende controle uitoefenen. Eerst wordt nagekeken of het dossier volledig is,
vooral wat betreft de documenten waarmee de aanwervingsvoorwaarden kunnen
worden gecontroleerd (diploma, getuigschrift goed zedelijk gedrag). In tweede
instantie wordt gekeken of de individuele beoordelingsformulieren van het selectie-interview en het proces-verbaal conform de standaardmodellen van het vademecum werden ingevuld en of de geselecteerde kandidaat overeenstemt met de
kandidaat die op het pv als meest geschikt staat vermeld.
Tot slot maakt de dienst ‘HR-administratie’ van het hoofdbestuur het arbeidscontract op en kijkt de dienst ‘studies en projecten’ na of de arbeidsduur en het functieniveau overeenstemt met de opengestelde betrekking waarvoor hij bij de start
van de selectieprocedure zijn goedkeuring gaf. Via de adjunct-directeur van de
HR-dienst22 wordt het arbeidscontract aan de directeur-generaal doorgegeven, die
tekent23.

2.2

Analyse van het proces

Wat de regelgeving betreft, kan het feit dat het recentste personeelsplan van
30 november 2007 niet gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad en het
vorige van 18 april 2007 wel, verwarring scheppen.
Standpunt van
de administratie

In zijn antwoord belooft Fedasil het gewijzigde personeelsplan zo snel mogelijk te
laten publiceren.
De procedure die het hoofdbestuur vastlegde in het vademecum ‘rekrutering en
selectie’ bevat voldoende controlepunten om de conformiteit met de reglementering (personeelsplan, aanwervingsvoorwaarden) en het vademecum na te gaan.

21

Het vademecum legt hiervoor voorwaarden op: afwijking kan enkel wanneer er te weinig goede
kandidaturen zijn van het juiste niveau om een volwaardige selectie te kunnen organiseren of indien
er sprake is van kandidaten van wie in redelijkheid kan worden verwacht dat zij binnen een korte
termijn het juiste diploma in hun bezit zullen hebben. Verder in dit rapport wordt dit inhoudelijk
besproken.

22

In de hiërarchische lijn bevindt zich tussen de adjunct-directeur HR en de directeur-generaal een
‘directeur algemene diensten’, maar tot op heden is die betrekking niet bemand. De bevoegdheden
ervan worden verdeeld tussen de directeur-generaal en de directeur ‘netwerkbeheer en controle’.

23

Conform artikel 3 van het ministerieel besluit van 27 juni 2003 tot vaststelling van de delegaties
van bevoegdheden bij het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers.
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Het uitvoeren van systeemgerichte testen, om na te gaan of de controle daadwerkelijk uitgeoefend werd, was niet mogelijk omdat de goedkeuringsprocedures
grotendeels geïnformatiseerd verlopen. Via gegevensgerichte testen op een
representatieve steekproef van 126 personeelsdossiers, stelde het Rekenhof echter vast dat het merendeel van de dossiers voldoet aan de minimumvereisten uit
het vademecum en de regelgeving: de correctheid van de arbeidsovereenkomsten
(vermelding standplaats en arbeidsduur, ondertekening door bevoegd orgaan en
werknemer, visum van de Inspecteur van Financiën), de volledigheid van het personeelsdossier (aanwezigheid diploma, bewijs goed zedelijk gedrag) en goede
praktijken inzake selectie (aanwezigheid pv, functieproﬁel). De controle op deze
domeinen functioneert adequaat.
Toch vertoont het selectieproces van Fedasil enkele pijnpunten. Zo beslaat de
controle niet alle kritische punten van het selectieproces. Enkele prominente risicodomeinen blijven onafgedekt en vormen een bedreiging voor de goede aﬂoop
van het selectieproces. Op deze vlakken werden dan ook in de personeelsdossiers enkele gebreken vastgesteld. Ook is het vademecum zelf niet volledig conform de regelgeving.
2.2.1

Niet-afgedekte risicodomeinen

Inhoudelijke controle
Bij het toezicht op de selecties in de centra gaat het hoofdbestuur niet na in
welke mate de in het selectiegesprek gehanteerde criteria en de wijze waarop de
geselecteerde kandidaat hieraan voldoet, overeenstemt met de functiebeschrijving en het competentieproﬁel zoals opgenomen in de jobadvertentie.
De documenten van de niet-geselecteerde kandidaten (cv’s, individuele beoordelingsﬁches…) blijven in de centra24 en worden niet met het uiteindelijke wervingsdossier ter controle naar het hoofdbestuur gestuurd. Het hoofdbestuur kan ook
niet nagaan of de kwaliﬁcaties van de kandidaten onderling voldoende werden
vergeleken en of de meest geschikte kandidaat werd geselecteerd.
Hiermee samenhangend ontbreekt bij vele selecties een degelijke motivatie. Het
principe van gelijke toegang tot het openbaar ambt impliceert dat duidelijk geargumenteerd moet worden waarom een bepaalde persoon uit de selectie in dienst
wordt genomen. Dergelijke motivering wordt het best vastgelegd in een procesverbaal van selectie, ondertekend door alle juryleden. Hiermee wordt ook tegemoetgekomen aan de eis tot de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, zoals vastgelegd in de wet van 29 juli 1991.
De processen-verbaal van selectie van Fedasil bevatten enkel een eindbeoordeling van kandidaten – van niet geschikt tot zeer geschikt – zonder inhoudelijke
motivatie. Het ontbreken van een motivatie in het proces-verbaal is nog zorgwekkender als meer dan één kandidaat als ‘zeer geschikt’ werd beoordeeld en toch
slechts één van hen in dienst wordt genomen. Weliswaar bevatten de individuele
beoordelingsformulieren van de juryleden bij het selectie-interview enige inhoudelijke elementen, maar omdat deze formulieren niet altijd met de grootste zorg
ingevuld worden, niet altijd een formele eindbeslissing en bijhorende motivatie
bevatten, niet ondertekend zijn door alle juryleden en niet altijd van alle kandidaten bewaard worden, kunnen zij het proces-verbaal niet vervangen.

24

Aanvankelijk had Fedasil geen eenvormige aanpak op het gebied van de documentering van selecties en de archivering van documenten. Sinds 2007 werd wel een archiveringsbeleid uitgewerkt en
worden de centra aangespoord alle documenten in verband met een selectie te bewaren. Dit
gebeurde ook bij de zes onderzochte centra, hoewel de bewaartermijnen verschilden.
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Tot slot controleert het hoofdbestuur nooit hoe de centra vóór het selectie-interview selecteren (cv-screening), hoewel het vademecum daarvoor enkele regels
oplegt, zoals een standaardrooster met vooraf vastgelegde, objectieve en pertinente criteria. In de selectiedossiers van de zes onderzochte centra werden dergelijke standaardroosters overigens niet aangetroffen.
Omdat het hoofdbestuur de voorafgaande selectie niet controleert, kan het evenmin nagaan of de regels voor afwijking van het vereiste diplomaniveau, vastgelegd in het vademecum, worden gerespecteerd. De algemene regel is dat de
geselecteerde kandidaat een diploma moet hebben dat gevraagd werd in het
functieproﬁel uit de jobadvertentie. Daarvan laat het vademecum een afwijking
toe ‘indien er bij een voorselectie op basis van de cv’s van de kandidaten te
weinig goede kandidaturen zijn van het geëigende niveau om een volwaardige
selectie te kunnen organiseren’. Nochtans stelde het Rekenhof in negen gevallen
van de gecontroleerde steekproef van 126 dossiers een afwijking vast van het
gevraagde diplomaniveau, zonder dat in de personeelsdossiers bewijzen gevonden werden dat de voorselectie te weinig goede kandidaten had opgeleverd.
Standpunt van
de administratie

Fedasil zal de opmerkingen over de gebrekkige controle op de selecties in de
centra ter harte nemen. Zo zullen alle niet-afgedekte risicodomeinen voortaan
worden opgenomen in het HR-vademecum over selectie en de HR-kwaliteitskaart.
Daarnaast zal er jaarlijks een steekproefsgewijze controle gebeuren van de selectiedossiers op deze domeinen. Ook zal beter gecontroleerd worden of voldaan is
aan de gevraagde relevante professionele ervaring.
Daarnaast zal Fedasil actie ondernemen om de schriftelijke motivaties bij aanwerving grondig te verbeteren. Hiervoor zal op korte termijn een verbeteractie worden opgenomen in het jaaractieplan van de HR-dienst. Bovendien zal in het vademecum en de kwaliteitskaart worden vermeld dat een absolute rangschikking
vereist is en dat in voorkomend geval bij een selectie van ex aequo kandidaten er
een uitgebreide motivatie moet worden uitgewerkt. Naar vorm en inhoud zal dit
eveneens steekproefsgewijze geveriﬁeerd worden.
Validiteit van de selectiemiddelen
Fedasil organiseert altijd zelf de selecties voor haar personeel. Het vademecum
‘rekrutering en selectie’ legt het selectie-interview op als (minimaal) selectiemiddel.
Artikel 14 van het KB van 22 oktober 2001 voorziet nochtans in de mogelijkheid
om voor de organisatie van selecties gebruik te maken van de expertise van Selor.
Het Rekenhof kan enkel suggereren dat meer te doen, gelet op de knowhow die
Selor onmiskenbaar in de materie bezit.
De selecties van Fedasil bestaan bovendien enkel uit een selectie-interview,
slechts zelden aangevuld met een schriftelijke proef.
Een interview als enig selectiemiddel heeft een geringe validiteit. Het is onontbeerlijk om de geschiktheid van een kandidaat na te gaan maar is, indien het als
enige instrument wordt gehanteerd, een eerder wankele techniek om met een
grote zekerheid een goede kracht in dienst te nemen. Uit onderzoek blijkt immers
dat de predictieve validiteit (d.i. de relatie tussen het scoren op een test en het
presteren binnen de betrekking) van een gestructureerd interview verhoogt als
het interview gecombineerd wordt met andere testen25.
25

Schmidt, F.L. & Hunter, J.H. (1998). „The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel
Psychology: Practical and Theoretical Implications of 85 Years of Research Findings”, in: Psychological Bulletin, 124, pp. 262-274.
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Het Rekenhof is dan ook van mening dat de validiteit van de selecties kan worden
verhoogd als aan de selectie-interviews bijkomende testen worden toegevoegd.
Deze conclusie dringt zich des te meer op wanneer het niveau van de functie
verhoogt. Zeker voor de functie van centrumdirecteur, bezoldigd in klasse A3,
kan een interview als enig selectiemiddel moeilijk worden aanvaard.
Fedasil betwist dat de selectie-interviews zelden worden aangevuld met een
schriftelijke proef, maar geeft toe dat de bewijzen hiervan nooit in het wervingsdossier werden opgenomen.

Standpunt van
de administratie

Gebrek aan mededinging
Een goed wervingsbeleid dient erop gericht te zijn de meest geschikte persoon te
selecteren. Daarom is het essentieel dat er meer kandidaten meedingen, zodat
de kwaliﬁcaties voldoende kunnen worden vergeleken.
In strijd met dit beginsel werd in zeven van de gecontroleerde personeelsdossiers
slechts één kandidaat tot het selectieproces toegelaten.
Gebrek aan vereiste ervaring
Het vragen van relevante professionele ervaring in een vacature is een bijzondere
wervingsvereiste en is als dusdanig een noodzakelijke voorwaarde voor indiensttreding. Toch bleken vier personeelsleden uit de steekproef niet over de vereiste
ervaring te beschikken.
Fedasil antwoordt dat deze wervingsvereiste voortaan uitdrukkelijk zal worden
vermeld in het vademecum.

18

Standpunt van
de administratie

Audit van de personeelscyclus bij Fedasil – Rekenhof, juli 2009

Hoofdstuk 3
Vaststelling, berekening en betaling van het salaris

3.1
3.1.1

Beschrijving van het proces
Vaststelling van het salaris

Wanneer de dienst ‘HR-administratie’ na de selectie het arbeidscontract opmaakt,
codeert zij tegelijk de gegevens van het personeelslid in een geïnformatiseerd
loonadministratiesysteem26.
Tegelijk met de opmaak van het arbeidscontract wordt een loonﬁche opgesteld.
Om hierbij de geldelijke anciënniteit te kunnen vastleggen wordt in eerste instantie een gestandaardiseerde vragenlijst gebruikt waarin de werknemer eventuele
voorgaande diensten vermeldt. In voorkomend geval verzoekt de HR-administratie de werknemer deze voorgaande diensten te bewijzen aan de hand van attesten van werkgevers. Over de vermeldingen die dergelijke attesten moeten bevatten (volledigheid van de diensten, eventuele onderbrekingen van de diensten …)
is niets formeel vastgelegd.
De valorisatie van voorgaande diensten uit de privésector wordt ter akkoord aan
de toezichthoudend minister of de minister van Ambtenarenzaken voorgelegd
(artikel 14, § 3, tweede en vierde lid, van het koninklijk besluit van 29 juni 1973).
Elke valorisatie van voorgaande diensten resulteert in een formeel salarisvaststellingsbesluit, ondertekend door de directeur-generaal.
Verdere factoren die na de indiensttreding van belang zijn voor de vaststelling
van het salaris zijn de geleverde prestaties en de wijzigingen in de administratieve
en geldelijke loopbaan. Aangezien het personeel van Fedasil voor het grootste
deel in de asielcentra werkt, is een correcte en tijdige informatiedoorstroming
vanuit de centra naar het hoofdbestuur van groot belang.
Bij het begin van elke maand stuurt de HR-administratie van het hoofdbestuur
naar elk asielcentrum een gestandaardiseerde prestatiestaat met voor elke werknemer een aantal loongegevens (basiswedde, eventuele looncomplementen, …).
De centra kijken de staten na, vullen ze aan met de prestatiegegevens, met uitzondering echter van de onregelmatige prestaties (cf. infra) en sturen ze de 20e
van de maand naar het hoofdbestuur terug. Het hoofdbestuur codeert vervolgens
de aanpassingen in het loonadministratiesysteem.
De bijkomende controle van de ingevulde prestatiestaten nadien verliep in de zes
bezochte asielcentra op een uiteenlopende manier. Zo werden slechts in drie centra de staten (at random) gecontroleerd en ondertekend door de centrumdirecteur. In twee andere centra was één HR-verantwoordelijke volledig verantwoordelijk, ook voor de controle en ondertekening.
Als proefproject kreeg een HR-medewerker in het asielcentrum van Sint-Truiden
rechtstreeks toegang tot het loonadministratiesysteem om de prestatiegegevens
rechtstreeks in het informaticasysteem te coderen. Toch blijft het centrum ook hier
maandelijkse prestatiestaten opsturen naar het hoofdbestuur, waar die dan als
controle worden gebruikt door ze te vergelijken met de gecodeerde gegevens.

26

Sinds januari 2007 beheert Fedasil de volledige loonadministratie zelf. Hiertoe werd een commercieel softwarepakket aangekocht. Tevoren deed de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven dit.
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De gebeurtenissen tussen de 20e en het einde van de maand (nadat de prestatiestaten naar het hoofdbestuur werden verzonden) worden door de centra aangegeven op bijkomende prestatiestaten, de zogenaamde blanco’s, die vóór de 5e dag
van de daaropvolgende maand doorgestuurd worden naar het hoofdbestuur.
Zoals het hoofdbestuur registreert elk asielcentrum de prestaties van zijn werknemers via een elektronische prikklok. Vijf centra27 gebruiken hetzelfde softwarepakket als het hoofdbestuur. Ook de aanvraag van verlof (gewone vakantiedagen, recuperatie van overuren en omstandigheidsverlof), met de daaropvolgende
goedkeuring door de leidinggevende, wordt beheerd door dit systeem. Ook geeft
het softwarepakket op de pc van elke werknemer een overzicht van de geprikte
uren en het verlofsaldo. Leidinggevenden hebben eenzelfde overzicht van alle
personeelsleden van hun dienst, zodat ze de geprikte uren kunnen controleren.
Ook genereert het systeem lijsten met afwijkingen, die door de personeelsdienst
worden onderzocht.
Bij elk van de zes bezochte asielcentra controleerde de HR-dienst geregeld (minstens maandelijks) aan de hand van de prikklokbestanden de aan- en afwezigheden van het personeel.
De centrale HR-administratie codeert de prestatiegegevens manueel in het loonadministratiesysteem, op basis van een outprint van het tijdsregistratiesysteem
(voor personeel van het hoofdbestuur), of op basis van prestatiestaten vanuit de
centra. Fedasil plant wel tegen 2009 een automatische koppeling van de gegevens uit het tijdsregistratiesysteem aan de loonberekeningsmodule in het loonadministratiesysteem28.
Op dezelfde wijze geven de centra – ook dat van Sint-Truiden – elke 15e van de
maand de terug te betalen kosten en de onregelmatige prestaties (d.i. zaterdag-,
zondag- en nachtprestaties29) door. Ook hier worden de gegevens over onregelmatige prestaties uit de prikklokbestanden gehaald. Voor de terugbetaling van de
reis- en verblijfkosten vult het personeelslid een standaardformulier in. In dit geval
worden de bewijsstukken gecontroleerd door de centra. Voor de terugbetaling
van andere kosten controleert de ﬁnanciële dienst van het hoofdbestuur de
bewijsstukken.
Voor meer speciﬁeke afwezigheden, zoals verlof voor loopbaanonderbreking, worden standaardformulieren opgestuurd naar de HR-dienst van het hoofdbestuur,
die controleert of de reglementaire voorwaarden zijn nageleefd.
Personeelsleden die afwezig zijn wegens ziekte moeten eerst hun dienstchef op
de hoogte brengen. Indien de afwezigheid langer duurt dan één dag, of vanaf de
derde afwezigheid van één dag in het lopende kalenderjaar, moet een geneeskundig getuigschrift worden ingediend bij MEDEX. Tegelijk moet ter controle een
doktersattest voorgelegd worden aan de betrokken HR-dienst (in het hoofdbestuur of in een centrum).

27

Klein Kasteeltje, Steenokkerzeel, Sint-Truiden, Neder-Over-Heembeek en Virton.

28

Samen met de ingebruikneming van het tijdsregistratiesysteem in alle centra.

29

Volgens het ministerieel besluit van 9 maart 2001 houdende toekenning van een toelage voor
onregelmatige prestaties aan statutaire personeelsleden, stagiairs en personeelsleden aangeworven bij arbeidsovereenkomst, tewerkgesteld in de onthaalcentra voor vluchtelingen van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.
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3.1.2

Berekening en betaling van het salaris

Zodra alle elementen die mee het salaris bepalen, ingebracht zijn binnen het loonadministratiesysteem worden de salarissen automatisch berekend. Vanaf dan is
enkel het hoofdbestuur betrokken bij het proces.
Eerst wordt voor elke maand een initiële berekening van de lonen gemaakt aan
de hand van de tewerkstellingstoestand van de 1e tot en met de 20e van de
lopende maand.
De HR-administratie van het hoofdbestuur controleert deze berekeningen twee
maal: eerst kijken de dossierbeheerders (niveaus B en C) de eigenlijke berekeningen en ook de basisdata uit het loonadministratiesysteem (weddeschalen, basisbedragen vergoedingen…) na. Vervolgens spitsen twee personeelsleden van
niveau A de controle toe op de wijzigingen ten opzichte van de vorige maand.
Omstreeks de 25e van de maand genereert het programma een betalingslijst van
de nettolonen (d.i. de basiswedde met inbegrip van toelagen en vergoedingen).
Nadat deze lijst vergeleken is met de hiervoor vermelde loonberekeningen wordt
hij doorgestuurd naar de ﬁnanciële dienst. Hij wordt (elektronisch) goedgekeurd
door de adjunct-directeur van de ﬁnanciële dienst en de directeur-generaal.
Rond de 8e van de volgende maand worden in de tweede fase de deﬁnitieve lonen
berekend. Ook deze berekeningen worden door de HR-administratie twee keer
gecontroleerd. Het sociaal secretariaat berekent en betaalt de ﬁscale en sociaalrechtelijke afhoudingen. Alvorens de ﬁnanciële dienst de bedragen aan het sociaal
secretariaat betaalt, controleert de HR-administratie (at random) deze berekeningen.
Om de uitbetalingen correct te kunnen boeken maakt het loonadministratiesysteem
van de maandelijkse loonberekeningen (cf. supra) een boekhoudkundige uitsplitsing. Aan de hand van de “journaalpost” (boeking) kan de HR-administratie onmiddellijk de salarisberekeningen en -betalingen controleren, aangezien debet gelijk
moet zijn aan credit30. Deze ﬁnanciële dienst kan vervolgens deze gegevens uit het
loonadministratiesysteem rechtstreeks in het boekhoudprogramma invoeren.
De HR-administratie bewaart de maandelijkse speciﬁeke berekeningen, de samenvattende statistieken en de boekhoudkundige uitsplitsing ook op papier.
De boekhoudkundige afronding van de betalingsprocedure heeft echter met vertragingen te kampen. Zo was bij het afsluiten van het onderzoek nog geen enkele
boekhoudkundige uitsplitsing van het loonadministratiesysteem voor het boekjaar
2007 in het boekhoudprogramma geïmporteerd. Volgens de hoofdboekhouder
werden de boekingen uitgesteld in afwachting van de volledige correcte uitsplitsing van de kostenplaatsen in het loonadministratiesysteem (analytische boekhouding). Pas sinds kort kunnen immers boekhoudkundige wijzigingen in het loonadministratiesysteem automatisch in het boekhoudprogramma worden ingevoerd
als al eerdere gegevens waren ingevoerd. Tevoren verwijderde het loonadministratiesysteem immers bij elke wijziging het vroegere bestand, wat bij invoering in
het boekhoudprogramma tot dubbele boekingen leidde.

30

Verschillen tussen debet en credit kunnen veroorzaakt worden doordat bepaalde vergoedingen nog
niet aan een kostenplaats werden gekoppeld (analytische boekhouding). Het programma geeft dan
duidelijk aan welke individuele rekening dit verschil veroorzaakt, waardoor eventuele boekhoudkundige verschillen al worden opgelost alvorens zij in het boekhoudprogramma worden opgenomen.
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In 2007 beperkte de opvolging via het boekhoudprogramma zich bijgevolg tot louter de registratie van de rechtstreekse betalingen van nettolonen en de betaling
via het sociaal secretariaat van de sociale bijdragen en de ingehouden bedrijfsvoorhefﬁng. De ﬁnanciële dienst wil alvast zo spoedig mogelijk de loonbetalingen
volledig boekhoudkundig kunnen registreren, door de maandelijkse loonboekingen
vanuit het loonadministratiesysteem in het boekhoudprogramma in te voeren.

3.2

Analyse van het proces

Een geïnformatiseerd loonadministratiesysteem zorgt voor minder risico’s bij de
vaststelling en de berekening van de salarissen. Meer handmatige processen kunnen tot meer routine leiden, wat het risico op materiële vergissingen vergroot.
Wel vereist de toenemende afhankelijkheid van computer(informatie)systemen
speciﬁeke internebeheersingsactiviteiten (information technology control activities). Hoewel geen speciﬁeke EDP-audit (Electronic Data Processing) werd uitgevoerd, zijn er geen aanwijzingen dat bepaalde data of berekeningsmodules in
het loonadministratiesysteem fout zijn. Ook is de registratie en classiﬁcatie binnen het systeem afdoende beveiligd31.
Hoewel de doorstroom van de prestatiegegevens vanuit de centra zonder noemenswaardige strubbelingen verloopt, is de huidige procedure, waarbij de informatie met twee verschillende documenten op twee verschillende tijdstippen wordt
doorgegeven, onnodig log. Het verdient dan ook aanbeveling het proefproject
waarbij het asielcentrum van Sint-Truiden een rechtstreekse toegang wordt verleend tot het loonadministratiesysteem, van toepassing te maken in alle centra.
Ook zou een automatische koppeling van de gegevens uit het tijdsregistratiesysteem aan het loonadministratiesysteem – samen met een ingebruikneming van
het tijdsregistratiesysteem in alle centra – de gegevensoverdracht efﬁciënter en
minder risicovol maken dan bij de huidige tussenliggende manuele handelingen32.
Essentieel is ook dat de (vooral door de centra geregistreerde) prestatiegegevens afdoende worden gecontroleerd. Het ontbreekt vooralsnog33 echter aan een
voor alle centra geldend procedurehandboek. Op die manier zouden de centra de
prestatie- en loongegevens uniform kunnen registreren en controleren. De verantwoordelijkheid voor de correctheid van de gegevens die in de centra worden
geregistreerd, ligt immers volledig bij de centrumdirecteur, zonder dat het hoofdbestuur hier een nacontrole op uitvoert. Dat de centra de prestaties daadwerkelijk registreren, blijkt uit de maandelijkse prestatiestaten. Dat geldt echter niet
noodzakelijk voor de controle van deze gegevens. Zo was er in twee onderzochte
centra geen functiescheiding tussen het invullen van de prestatiestaten en de
controle hierop.
Om te komen tot een uniforme en gedegen methode voor het registreren en controleren van prestatiegegevens zal Fedasil met deze vaststellingen rekening houden bij de ontwikkeling van het eerder vermelde administratief vademecum.

31

Zo is de schrijfbevoegdheid enkel gegeven aan het personeel van de HR-administratie, gekoppeld
aan een geïndividualiseerd toegangssysteem.

32

Met de nuancering dat ook hier vanwege de informaticarisico’s speciﬁeke internebeheersingsactiviteiten vereist zouden zijn.

33

Een ‘administratief vademecum’ met alle administratieve HR-procedures, is gepland tegen eind 2008.
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De idee van een rechtstreekse toegang van de centra tot het loonadministratiesysteem had Fedasil al opgenomen in het Jaaractieplan 2008. Omdat hiervoor
sluitende controlemodaliteiten moeten worden ontwikkeld, wordt de eigenlijke
uitvoering uitgesteld tot 2010.
Ook voor andere deelprocessen van de vaststelling van de bezoldiging, zoals de
valorisatie van voorgaande diensten bij de aanwerving, zou een procedurehandboek de praktische toepassing meer uniform en makkelijker controleerbaar maken,
en ervoor zorgen dat de nadere regels voor controle worden omschreven. Zo is
momenteel nergens vastgelegd welke vermeldingen de attesten van vorige werkgevers moeten bevatten. De (niet beschreven) procedure die nu wordt toegepast
is trouwens niet optimaal, aangezien een valorisatie van voorgaande diensten niet
automatisch leidt tot een aanpassing van het arbeidscontract.
Wat de betalingen van de salarissen betreft, blijkt de HR-administratie de berekeningen van het loonadministratiesysteem grondig te controleren. Ook positief is
dat de basisdata (weddenschalen, basisbedragen vergoedingen…) eveneens worden nagekeken. De controle wordt weliswaar niet geregistreerd, maar doordat
enkel de verantwoordelijke van de HR-administratie op het eind van de controlecyclus de betalingslijst kan doorzenden naar de ﬁnanciële dienst is er wel een
duidelijke responsabilisering inzake de uitoefening van de controletaak.
Doordat de HR-administratie via een module in het loonadministratiesysteem de
volledige boekhoudkundige verwerking voor zijn rekening neemt, beschikt Fedasil
over de technische mogelijkheden om een adequate loonboekhouding te voeren.
Er moet dan wel zo snel mogelijk werk worden gemaakt van de automatische
invoering van de maandelijkse loonboekingen in het boekhoudprogramma.
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Fedasil erkent het ontbreken van een automatische invoering van de maandelijkse loonboekingen in het boekhoudprogramma. In het huidige jaaractieplan is er
een project opgenomen om de relaties op professioneel vlak tussen de personeelsdienst en de ﬁnanciële dienst te vervolmaken, onder andere op dit punt.
Wat betreft de samenwerking van Fedasil met MEDEX wordt opgemerkt dat ook
bij een afwezigheid van één dag MEDEX gewaarschuwd moet worden34. Dit kan
gebeuren via een webapplicatie. Uit de interviews, zowel op het hoofdbestuur als
in de centra, bleek dat men hiervan niet op de hoogte was.

3.3

Dossiercontrole

Om de analyse te kunnen toetsen voerde het Rekenhof ook hier een controle uit
op de steekproef van personeelsdossiers. Volgende aspecten werden gecontroleerd: de vermeldingen op het arbeidscontract (inschaling), de valorisatie van
voorgaande diensten, toekenning van hogere weddeschalen, de invloed van de
prestaties (dienstactiviteit) op de loonberekening en de uitbetaling van toelagen
en vergoedingen.

34

Cf. koninklijk besluit van 17 januari 2007 houdende wijzigingen van diverse reglementaire bepalingen betreffende de controle van afwezigheden wegens ziekte van de personeelsleden van de rijksbesturen en betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de
rijksbesturen, en de omzendbrief nr. 568 van 13 februari 2007 met betrekking tot de reglementaire
wijzigingen in het kader van het ziekteverzuim.
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Samenstelling personeelsdossiers
Alle stukken die essentieel zijn voor de rechtspositie van een personeelslid (bv.
elke beslissing met een impact op de loopbaan) moeten in zijn personeelsdossier
zijn opgenomen. Volledige en actuele personeelsdossiers zijn ook onontbeerlijk
voor de controleopdracht van het Rekenhof.
Personeelsdossiers mogen uiteraard elektronisch worden bijgehouden. Toch kan
bij Fedasil uit het geïnformatiseerde loonadministratiesysteem geen volledig personeelsdossier worden gevormd en worden daarom vooralsnog papieren personeelsdossiers aangelegd.
Het Rekenhof stelde echter vast dat de onderzochte dossiers veelal onvolledig en
niet eenduidig waren samengesteld. Zo werd in vier dossiers geen weddeﬁche
aangetroffen. De weddeﬁches die wel aanwezig waren, strookten vaak niet met
de huidige loopbaansituatie van de personeelsleden (bijv. ten gevolge van de
Copernicushervormingen).
Ook worden de documenten in verband met de toekenning van bepaalde premies
(competentiepremie, taalpremie, premie voor leidinggevenden) in aparte mappen
los van de personeelsdossiers bewaard. Zo bieden de personeelsdossiers geen
volledige weergave van de geldelijke situatie van een personeelslid.
Andere documenten zijn dan weer in veelvoud aanwezig (bv. verschillende kopieën
van één arbeidscontract), wat de leesbaarheid van een personeelsdossier stremt.
Af en toe werden verschillende versies van een document aangetroffen, waardoor
niet uit te maken wat de deﬁnitieve versie was. Daarnaast werden verscheidene
keren documenten in personeelsdossiers aangetroffen die over een ander personeelslid handelden. Gezien de persoonlijke aard van een personeelsdossier en het
recht op inzage, dient hier toch omzichtiger mee omgegaan te worden.
Fedasil hanteert voor nieuwe indienstnemingen weddenﬁches die door het loonadministratiesysteem worden gegenereerd en daaruit worden afgedrukt. Deze
documenten geven wel een volledig beeld van de huidige loopbaansituatie, maar
geven vaak geen volledige informatie over de geldelijke en administratieve toestand vóór 2004.
Fedasil erkent dat er in de personeelsdossiers wat meer orde zou mogen bestaan.
In het jaaractieplan 2009 wordt hiervoor een afzonderlijk project opgenomen.
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Valorisatie voorgaande diensten
Aangezien het Rekenhof al in 2005 een audit had uitgevoerd over de berekening
van de geldelijke anciënniteit bij Fedasil, werden enkel de indienstnemingen vanaf
juli 2005 in beschouwing genomen. Hiervan controleerde het Rekenhof de helft
van de dossiers, namelijk 318. Slechts in 32 gevallen werden voorgaande diensten gevaloriseerd.
De gecontroleerde valorisaties verliepen globaal conform artikel 14 van het koninklijk besluit van 29 juni 197335. Zo werden de voorgaande diensten steeds bewezen
aan de hand van een attest van de vorige werkgever(s). Bij valorisatie van diensten in de privésector werd steeds de toelating van de toezichthoudende minister
of de minister van Ambtenarenzaken verkregen. Wel werd er in één geval niet

35

Koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de federale overheidsdiensten.
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voldaan aan de voorwaarde, noodzakelijk voor de valorisatie van privédiensten bij
een aanwerving in niveau B, C of D, dat de aankondiging van de selectieprocedure
uitdrukkelijk het bezit van nuttige ervaring vermeldt. In één ander geval werden de
gevaloriseerde voorgaande diensten niet bewezen aan de hand van een attest.
Over de attesten van de vorige werkgevers zijn wel enige opmerkingen te maken.
Die moeten immers een aantal gegevens bevatten om de duur van de voorgaande
diensten correct te kunnen schatten, zoals de begin- en einddatum, de arbeidsduur en eventuele onderbrekingen. Bij privé-diensten moet het nut van deze ervaring voor de huidige functie kunnen worden aangetoond. Een dergelijke nadere
duiding van de functie-inhoud is ook noodzakelijk om vast te stellen of de uitgeoefende functie tot groep A (niet-universitaire functie) of B (universitaire functie)
behoort36.
Bij elf aanwervingen voldeden één of meer attesten (in totaal negentien) niet aan
dit criterium en kon de nuttigheid van de ervaring niet vastgesteld worden. Zo
vermeldt een C4-formulier, dat vaak als dienststaat gebruikt wordt, enkel of het
personeelslid arbeider of bediende was.
Daarnaast vermeldden sommige attesten geen eventuele onderbrekingen. Zo kon
bij 21 personeelsleden (29 attesten) uit de steekproef niet met zekerheid worden
vastgesteld of de gewerkte periodes regelmatig waren. Indien er geen onderbrekingen waren, dient het attest dit expliciet te vermelden.
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Fedasil belooft dat het administratief vademecum bijkomend aandacht zal schenken aan de kwaliteit van de attesten van voorgaande werkgevers.
Inschaling keukenmedewerkers
Tijdens de audit werd vastgesteld dat keukenmedewerkers in de weddeschaal DA1
werden ingeschaald. Volgens artikel 2, § 4, van het koninklijk besluit van 11 februari 199137 moeten zij echter in schaal DT1 voor keuken- en schoonmaakmedewerkers worden ingeschaald, die een lagere verloning heeft.

Standpunt van
de administratie

Fedasil stelt in zijn antwoord dat deze personeelsleden geen exclusieve keukenmedewerkers zijn en een polyvalenter takenpakket hebben. Wat betreft de door
het Rekenhof aangehaalde gevallen, stelt Fedasil dat sommigen van hen misschien
wel exclusief in de keuken werken, maar een hoger proﬁel hebben dan niveau D.
Het Rekenhof erkent dat deze personeelsleden inderdaad over een diploma van
niveau C beschikken, maar wijst erop dat zij in de loonadministratie in schaal DA1
zijn ingeschaald en als dusdanig betaald worden.
Delegatie bevoegdheden
Krachtens artikel 3 van het ministerieel besluit van 27 juni 2003 tot vaststelling
van de delegaties van bevoegdheden bij het Federaal Agentschap voor de Opvang
van Asielzoekers wordt aan de directeur-generaal delegatie van bevoegdheden
verleend voor enkele personeelsmateries. De mogelijkheid om deze bevoegdheden verder te delegeren (subdelegatie) is opgenomen in het besluit38, maar werd
nog niet volledig uitgewerkt.
36

Cf. artikel 25 van het koninklijk besluit van 29 juni 1973.

37

Koninklijk besluit van 11 februari 1991 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de
personen bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen in de federale overheidsdiensten.

38

Artikel 2: “De directeur-generaal kan, binnen de perken die hij schriftelijk vaststelt, zijn bevoegdheid verder delegeren. Indien aldus subdelegaties van bevoegdheden worden verleend, dient
zulks niet te worden gerechtvaardigd ten aanzien van derden.”
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Fedasil merkt op dat zij momenteel bezig zijn met het vastleggen van subdelegaties in een aantal beslissingen. Zo werd de erkenning van arbeidsongevallen reeds
gedelegeerd in een beslissing van 11 juli 2008.
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Hoofdstuk 4
Loopbaanbeslissingen

4.1

Beschrijving van het proces

Zoals de beslissingen over werving en selectie (hoofdstuk 3) dient ook de loopbaanpolitiek van een overheidsadministratie (het toekennen van bevorderingen in
loonschaal, in graad of in niveau) vastgelegd te worden in een statutaire tekst die
de garantie biedt dat elk personeelslid in gelijke omstandigheden gelijk behandeld
wordt.
Fedasil valt niet onder de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen
inzake ambtenarenzaken, waardoor het personeel niet principieel statutair hoeft
te zijn. Artikel 63 van de programmawet van 19 juli 2001 machtigt Fedasil uitdrukkelijk om haar personeel bij arbeidsovereenkomst in dienst te nemen.
In uitvoering van deze wet legt het koninklijk besluit van 22 oktober 2001 houdende diverse bepalingen betreffende het personeel van het Federaal Agentschap
voor de Opvang van Asielzoekers het personeelsstatuut vast. Behoudens afwijkingen in dit besluit is het personeel onderworpen aan het administratief en geldelijk
statuut van het contractueel personeel van de federale overheidsdiensten39.
Het koninklijk besluit van 22 oktober 2001 maakt een onderscheid tussen leidinggevende personeelsleden en de rest van het personeel.
Leidinggevend personeel, m.n. de directeur-generaal, de directeurs en de adjunctdirecteurs, dient o.m. geslaagd te zijn voor een selectietest, afgelegd voor een
selectiecommissie samengesteld door de gedelegeerd bestuurder van Selor. Hun
bezoldiging – berekend in één van de weddenschalen van de rjiksambtenaren –
wordt vastgesteld bij het afsluiten van de arbeidsovereenkomst, na akkoord van
de minister van Begroting. Ze worden tenslotte aangewezen door de Ministerraad (directeur-generaal) of de toezichthoudend minister (directeurs en adjunctdirecteurs).
Naast de directeur-generaal telt Fedasil momenteel drie directeurs (een directeur
netwerkbeheer en -controle; een directeur dienst communicatie en een a.i. directeur operationele diensten) en vijf adjunct-directeurs (ﬁnanciën en begroting,
infrastructuur, personeelsdienst, ICT en juridische dienst).
Met ingang van 24 november 2006 moeten de functies van directeur-generaal en
van directeur worden ingevuld via mandaatperiodes van zes jaar, overeenkomstig
het koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de
uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van
openbaar nut. Op dezelfde datum werd het koninklijk besluit van 15 oktober 2001
betreffende de structuur, de organisatie en de werking van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers aangepast: van de vroegere vier directies40 blijven er nog drie over (algemene diensten, netwerkbeheer en netwerkcontrole, operationele diensten), elk geleid door een directeur als houder van een
managementfunctie -1.
39

Met name het koninklijk besluit van 11 februari 1991 tot vaststelling van de individuele geldelijke
rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen in de federale overheidsdiensten en het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden
toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen (waarvan sommige bepalingen van toepassing zijn op contractuele overheidspersoneelsleden).

40

(1) opvang, (2) infrastructuur, (3) algemene diensten en (4) communicatie.
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Het koninklijk besluit van 22 oktober 2001 bleef ongewijzigd, zodat de artikelen
over leidinggevend personeel de toekenning bij mandaat nog niet vermelden.
Momenteel zijn slechts twee mandaathouders van managementfuncties aangewezen: de directeur-generaal en de directeur Netwerkbeheer en Netwerkcontrole. In afwachting van de benoeming van de twee andere directeurs werd een
adjunct-directeur aangesteld als directeur operationele diensten ad-interim. Hij
behoudt echter zijn salaris als adjunct-directeur. Wat de directie algemene diensten betreft werden de bevoegdheden voorlopig verdeeld tussen de directeurgeneraal en de directeur netwerkbeheer en -controle.
Het salaris van de adjunct-directeuren wordt vastgesteld in één van de weddenschalen van de rjiksambtenaren. Aanvankelijk werden zij betaald in de weddeschaal 15A. Overeenkomstig de conversietabel in het koninklijk besluit van
4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel,
werd deze schaal vanaf 1 december 2004 omgezet in de loonschaal A42. De
directeur van de dienst Communicatie, de enige directeur die geen mandaathouder is, werd eerst betaald binnen de schaal 16A en vanaf 1 december 2004 binnen de schaal A51.
Het niet-leidinggevend personeel bestond bij de oprichting van Fedasil voor een
groot gedeelte uit het personeel van de opvangcentra, dat toen al enkel contractueel in dienst was. Ook gingen een aantal statutaire personeelsleden van het
toenmalige Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu naar het
agentschap over. Ook aan hen werd een arbeidscontract aangeboden, en als
vastbenoemde ambtenaren werden ze gedurende de uitvoering van dat arbeidsovereenkomst in verlof voor opdracht van algemeen belang geplaatst.
Naast deze overgedragen personeelsleden kan Fedasil uiteraard zelf personeel in
dienst nemen (cf. hoofdstuk 3).
Zoals bij contractuele personeelsleden van de federale overheidsdiensten, krijgen
nieuwe personeelsleden een wervingsgraad en een wedde in de eerste weddeschaal van deze graad.
Artikel 17 van het koninklijk besluit van 22 oktober 2001 voorziet voor twee categorieën personeelsleden in uitzonderingen op deze regel. Personeelsleden ‘met
een meer dan gemiddelde beroepskwaliﬁcatie of ervaring in hun functie’ kunnen
een bezoldiging krijgen in een hogere weddeschaal (van de wervingsgraad). Daarnaast kunnen de personeelsleden die belast worden met een gespecialiseerde of
leidinggevende taak, een bevorderingsgraad en een overeenstemmende weddeschaal krijgen.
Dergelijke uitzonderingen moeten worden vastgelegd in een reglement uitgevaardigd door het directiecomité van Fedasil. Bij het afsluiten van het onderzoek was
dit echter nog niet gebeurd.
Wel heeft Fedasil twee protocolakkoorden met de vakorganisaties afgesloten (op
28 maart 2003 voor het personeel van niveau B, C en D, op 3 december 2004
voor niveau A), waarbij met verwijzing naar voornoemde bepalingen van artikel 17
een loopbaanbeleid werd afgesproken.
Eerder dan volledige eigen loopbanen te ontwikkelen werd ervoor geopteerd de
loopbaanstructuur van de ambtenaren van de federale overheidsdiensten over te
nemen. Daarnaast werden er voor de al in dienst zijnde personeelsleden een aantal (gunstige) overgangsbepalingen opgesteld.
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Zoals bij de federale overheidsdiensten, kan een personeelslid ‘geldelijk’ bevorderen, d.w.z. een hogere weddeschaal in zijn graad verkrijgen. Die bevordering
hangt af van een bepaalde anciënniteit binnen de graad en (meestal) van het
slagen in een gecertiﬁceerde opleiding. Volgens de HR-verantwoordelijke van
Fedasil zijn dergelijke bevorderingen conform artikel 17 van het koninklijk besluit
van 22 oktober 2001, aangezien de vereiste graadanciënniteit gelijk kan gesteld
worden aan de voorwaarde ‘een meer dan gemiddelde ervaring in de functie’ te
bezitten.
‘Administratieve’ bevorderingen (tot een graad van een hogere rang of niveau),
zijn niet in het loopbaanmodel opgenomen41 maar gebeuren via een standaard
selectieprocedure (zie hoofdstuk 2) die voor alle openstaande betrekkingen wordt
toegepast. Dit betekent dat de kandidaten over het vereiste diploma moeten
beschikken en (meestal)42 in competitie treden met externe kandidaten.
Voor de praktische toepassing van het loopbaanbeleid past Fedasil op de punten
waar de akkoorden de regelgeving voor de federale ambtenaren overnamen, wijzigingen aan die regelgeving43 automatisch toe, hoewel de protocolakkoorden
deze interpretatie niet voorzien.
Standpunt van
de administratie

Fedasil gaat ermee akkoord gaat dat er een reglement van het Directiecomité
moet komen om de uitzonderingen op de normale contractuele inschaling vast te
leggen.

4.2

Analyse van het proces

Uiteraard is een procedure van interne controle waarbij de toegepaste bevorderingen getoetst worden op het naleven van de beginselen van objectiviteit en
gelijkheid minder zinvol in een loopbaanmodel met alleen ‘automatisch’ toegekende geldelijke bevorderingen. Hierbij kan enkel de controle op het slagen in een
gecertiﬁceerde opleiding nuttig zijn. Alvorens geldelijke bevorderingen toegekend
worden, controleert één personeelslid binnen de dienst ‘selectie en ontwikkeling’,
die de gecertiﬁceerde opleidingen beheert, de door OFO44 uitgereikte slaagcertiﬁcaten.
Voor de aanstelling tot leidinggevende functies, eveneens via open selectieprocedures, voorziet het koninklijk besluit van 22 oktober 2001 al in verschillende externe
controlepunten, zoals de rol van Selor bij de selectie, het akkoord van de minister
van Begroting over de toegekende weddeschaal, en de aanwijzing door de minister of ministerraad. Voor het overige worden dergelijke aanstellingen op het vlak
van de interne controle gelijkgesteld met andere selecties. Conform het vademecum ‘rekrutering en selectie’ wordt dus enkel de aanwezigheid van een aantal

41

Binnen het loopbaanmodel voor federale ambtenaren is de administratieve bevordering sinds de
Copernicushervorming op de achtergrond komen te staan ten voordele van de geldelijke bevorderingen. Zo kennen de niveaus B, C en D enkel nog de bevorderingen in weddeschaal.
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Het vademecum ‘rekrutering en selectie’ beveelt de asielcentra aan om in een eerste stap na te
gaan of een interne selectieprocedure (d.w.z. enkel bekendgemaakt binnen het centrum of Fedasil)
voldoende valabale kandidaten kan opleveren. Indien dit niet het geval is zal een open selectieprocedure georganiseerd worden, waarbij eventuele interne kandidaten niet bevoordeeld worden
(bijv. door een aparte rangschikking op te maken).

43

Zo werden via het koninklijk besluit van 22 november 2006 houdende diverse maatregelen inzake
de loopbaan van het Rijkspersoneel van de niveaus A, B, C en D de vereiste jaren graadanciënniteit voor de geldelijke bevorderingen gewijzigd en het aantal competentiemetingen (nu gecertiﬁceerde opleidingen) verminderd.
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Opleidingsinstituut van de Federale Overheid, ressorterend onder FOD Personeel & Organisatie.
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aanstellingsdocumenten gecontroleerd die voor alle personeelsleden gelden, zoals
het diploma en het proces-verbaal van selectie. Nochtans gelden voor deze personeelscategorie speciﬁeke aanstellingsvoorwaarden, zoals het akkoord van de
minister van Begroting en de rol van Selor bij de selectie, en zou de interne controle zich ook hierop moeten richten.
Op de functie van adjunct-directeur na dienen de leidinggevende functies, sinds
de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 16 november 2006 op 24 november 2006, via mandaatfuncties te worden ingevuld. Anderhalf jaar later is dat voor
twee van de drie directiefuncties nog niet gebeurd.
Bovendien werd het koninklijk besluit van 22 oktober 2001, dat in artikel 4 bepaalt
dat de leidinggevende functies uitgeoefend worden in het kader van een arbeidsovereenkomst, niet aangepast. Wat dit laatste betreft, belooft Fedasil het ontwerp van koninklijk besluit over te zenden aan de toezichthoudende minister.
Tot slot heeft het Rekenhof enkele juridische opmerkingen bij de twee protocolakkoorden waarop een groot deel van het proces van de loopbaanbeslissingen
steunt.
In de eerste plaats kan een dergelijk protocol niet in de plaats komen van een
reglement uitgevaardigd door het directiecomité.
Bovendien kunnen vragen gesteld worden bij de interpretatie van het vermelde
artikel 17 van het koninklijk besluit van 22 oktober 2001 door Fedasil. Hierbij herhaalt het Rekenhof zijn standpunt dat het verdedigde in een onderzoek naar de
vaststelling van de geldelijke anciënniteit van het statutair en contractueel personeel bij federale overheidsdiensten en federale openbare instellingen45: de in de
protocolakkoorden vastgelegde geldelijke bevorderingen, d.w.z. bevorderingen
die automatisch46 intreden bij het bereiken van een bepaalde graadanciënniteit,
kunnen niet gelijkgesteld worden met de uitzondering waarvan sprake in artikel 17, § 1, derde lid, dat bepaalt dat personeelsleden in een hogere weddeschaal
kunnen worden betaald als “die het bewijs hebben geleverd van een meer dan
gemiddelde beroepskwaliﬁcatie en/of een ervaring verworven in hun functie”.
Dat laatste veronderstelt immers dat die ervaring wordt beoordeeld voor ze eventueel wordt gevaloriseerd. Het reglement van het directiecomité zou dan ook een
selectieprocedure moeten bevatten voor kandidaten voor een hogere weddeschaal.
Tot slot kan de automatische toepassing van de latere wijzigingen op de regelgeving die als inspiratiebron van de protocolakkoorden diende, niet uit de akkoorden
zelf worden afgeleid.
Fedasil is het niet eens met de interpretatie van artikel 17, § 1, derde lid dat er
voor elke bevordering een selectieprocedure moet bestaan om de meer dan
gemiddelde beroepskwaliﬁcatie of ervaring vast te stellen. Zo zou het verwerven
van een bepaalde anciënniteit en het slagen in een gecertiﬁceerde opleiding voldoende zijn om een meer dan gemiddelde beroepskwaliﬁcatie of ervaring vast te
stellen en dus te verhogen in weddeschaal. Het Rekenhof herhaalt hier echter dat
dit artikel 17 geenszins voldoet als basis om de statutaire loopbanen over te
nemen.

45

Brief van 1 februari 2006 aan de minister van Maatschappelijke Integratie.

46

Meestal na het slagen in een gecertiﬁceerde opleiding.
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4.3

Dossiercontrole

Aangezien de (automatische) geldelijke bevorderingen voor niet-leidinggevend
personeel vervat zitten in de vaststelling van de bezoldiging, kwam dit aspect
punt al aan bod in punt 3.3.
In dit punt komt het onderzoek van de dossiers van het leidinggevend personeel
aan bod. Er werd onderzocht of zij geslaagd waren voor een door Selor georganiseerde selectietest (art. 7 KB 22 oktober 2001), of er een akkoord was van de
minister van Begroting over de toekenning van de wedde (art. 847), of het arbeidscontract de actuele functie en weddeschaal vermeldt en of zij werden aangewezen door de toezichthoudend minister (art. 3).
Slechts één personeelsdossier bevatte alle vereiste documenten. In vele gevallen
ontbrak zowel een beslissing van aanwijzing door de toezichthoudend minister als
een akkoord van de minister van Begroting voor de toekenning van de wedde.
In het protocolakkoord van 3 december 2004 (zie boven) werd wel afgesproken
om aan alle leidinggevenden de loopbaan voor het rijkspersoneel van niveau A toe
te kennen. Zo worden de adjunct-directeurs en de directeurs respectievelijk in de
loonschaal A41/A42 en A51 betaald. Weliswaar werd het protocolakkoord ook
ondertekend door de minister van Begroting, maar deze ‘a priori’-goedkeuring
kan geen vrijgeleide betekenen om de individuele arbeidsovereenkomsten hem
niet langer voor te leggen.
Standpunt van
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Fedasil bevestigt dat er geen afzonderlijke aanwijzingsakte is voor een aantal
leidinggevenden, maar is van oordeel dat de ondertekening van het arbeidscontract door de toezichthoudende minister reeds een impliciete aanwijzing inhoudt.
Volgens het Rekenhof is dit echter niet voldoende om het gebrek aan een uitdrukkelijke aanwijzingsbeslissing goed te maken. Zo is het geen daad van goed
bestuur om af te wijken van vooraf bij koninklijk besluit vastgelegde regels, die
stellen dat het leidinggevend personeel wordt aangewezen door de minister. Als
er een aanwijzingsbeslissing wordt genomen, biedt dit ook het voordeel dat derden-belanghebbenden over een duidelijke beslissing beschikken die kan worden
aangevochten bij de Raad van State.
Ook het argument dat een akkoord van de minister van Begroting voor de toekenning van de wedde niet vereist was omdat dezelfde wedde toegekend werd
als de voorganger op dezelfde functie, kan niet overtuigen aangezien het koninklijk besluit van 22 oktober 2001 dit akkoord bij elke aanstelling expliciet voorschrijft.
In het personeelsdossier van de adjunct-directeur ICT was geen enkel bewijsstuk
te vinden over een door Selor georganiseerde selectietest. Naar aanleiding van
deze vaststelling heeft Fedasil het dossier aangevuld.
Voor de aanstelling van de adjunct-directeur infrastructuur is er weliswaar een
proces-verbaal van een selectiejury, maar dit verwijst niet naar Selor en is evenmin ondertekend door de gedelegeerd bestuurder van Selor.

47

Artikel 8: “De bezoldiging van de houders van een leidinggevende functie wordt vastgesteld bij
het afsluiten van de arbeidsovereenkomst, na akkoord van de Minister van Begroting. Zij wordt
berekend in een van de weddenschalen die toegekend worden aan de Rijksambtenaren.”
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De vaststelling, af te leiden uit andere documenten in het personeelsdossier, dat
één van de juryleden als klantenbeheerder bij Selor werkt, maar niet in die hoedanigheid het proces-verbaal ondertekende, kan hierbij zeker niet volstaan. Overigens werd deze selectie enkel intern georganiseerd, terwijl voor andere leidinggevende betrekkingen, zoals adjunct-directeur Juridische Dienst, adjunct-directeur
Begroting en adjunct-directeur HRM, steeds externe kandidaten werden toegelaten.
Tot slot werd voor de aanstelling van de a.i. directeur Operationele Diensten
geen speciﬁeke selectie door Selor georganiseerd, maar stelde de directeurgeneraal twee kandidaten aan de minister voor die bij een vroegere selectie van
Selor voor een andere functie (i.c. directeur-generaal) geschikt werden bevonden,
wat indruist tegen de bedoeling van het vermelde artikel 7 van het koninklijk
besluit van 22 oktober 2001.
Er is een directeur van de dienst Communicatie aangewezen, hoewel deze dienst
volgens het recentste organigram niet langer een afzonderlijk directoraat vormt.
Ook artikel 4 van het koninklijk besluit van 15 oktober 2001 (gewijzigd bij koninklijk besluit van 14 november 2006) stelt duidelijk dat er slechts drie directeurs
overblijven (operationele diensten, algemene diensten, en netwerkbeheer en
-controle). Bovendien beschikt deze directeur over een bedrijfswagen48, hoewel
het koninklijk besluit van 22 oktober 2001 hierin niet voorziet.
In verband met deze situatie stelt Fedasil dat het arbeidsrecht, in casu de wet van
3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten, hier voorrang heeft op het administratief recht. De directeur van de dienst Communicatie is in dienst genomen via een
arbeidscontract en heeft in die functie een bedrijfswagen verworven. Het bestaan
van het contract en het verworven voordeel van de bedrijfswagen stelt dan ook
limieten aan de aanpassingen die de werkgever hieraan kan doen, aangezien de
werknemer voor de arbeidsrechtbank een schadevergoeding zou kunnen verkrijgen wegens de verbreking van het contract.

Standpunt van
de administratie

Het Rekenhof benadrukt echter dat elke toekenning van een geldelijk voordeel
vastgelegd moet zijn in een koninklijk besluit, en dat het geen rekening kan houden met eventueel in de toekomst toe te kennen schadevergoedingen.
Voor de aanstelling van de directeur-generaal en de directeur Netwerkbeheer en
-controle als mandaathouders werd nagegaan of het koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en
staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut werden gerespecteerd. Zo
moet Selor de selectie organiseren (artikel 7 e.v.) en moeten ze bij koninklijk besluit
worden aangesteld.
In beide personeelsdossiers werd aanvankelijk geen verslag van de selectiecommissie aangetroffen noch een aanstellingsbesluit. Nadat het auditoraat hierom
had verzocht werden deze documenten toch overhandigd. Een controle van deze
documenten leverde geen opmerkingen op. Wel dient (opnieuw) te worden benadrukt dat de personeelsdossiers volledig moeten zijn en steeds de actuele rechtspositie van elk personeelslid moeten weergeven.
Tot slot werd vastgesteld dat de vroegere directeur-generaal van Fedasil nog
steeds op de loonlijst van Fedasil staat, waar hij in de rang A53 wordt betaald. Ook
op het huidig personeelsplan is zijn functie, weliswaar ‘in uitdoving’, opgenomen.

48

Voor ﬁscale doeleinden aangegeven als een voordeel van alle aard.
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Tot aan de aanstelling van de huidige directeur-generaal op 1 juni 2007 oefende
diens voorganger deze functie contractueel uit. Met ingang van de aanstelling van
de huidige directeur-generaal heeft de toezichthoudend minister hem bij ministerieel besluit van 31 mei 2007 een “adviserende en expertiseopdracht inzake asiel”
toegekend, uit te oefenen bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij
de Europese Unie. Tegelijk werd hij via een avenant bij zijn arbeidsovereenkomst
voor de duur van de opdracht in ‘verlof voor opdracht van algemeen belang’
geplaatst.
Voor de toekenning van deze opdracht beroept het ministerieel besluit zich op
artikel 31, tweede lid, van het koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende
de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige
instellingen van openbaar nut: “de voormalige leidinggevende ambtenaren die
niet in een managementfunctie of staffunctie worden aangesteld en voor zover ze
niet geïntegreerd worden in loopbaan A, worden door de bevoegde minister aangesteld als opdrachthouder. De opdracht wordt na overleg door de minister
bepaald. Zij behouden het voordeel van hun weddeschaal die gekoppeld is aan
hun afgeschafte graad.”
Hierbij stelt het Rekenhof vast dat het artikel 31, tweede lid, foutief wordt toegepast.
Zo garandeert het ministerieel besluit van 31 mei 2007 aan de vroegere directeurgeneraal niet alleen zijn wedde maar ook enkele materiële voordelen, zoals een
bedrijfswagen, maaltijdcheques en een belkrediet voor mobiele telefoon, terwijl
het bewuste artikel enkel het behoud van de vroegere wedde(schaal) vermeldt.
Er is echter een meer principiële opmerking te maken. Artikel 31, tweede lid,
spreekt enkel over voormalige leidinggevende ambtenaren. Vermoedelijk is dit te
verklaren doordat statutaire personeelsleden, door hun vastheid van betrekking,
enkel wegens beroepsongeschiktheid of een tuchtprocedure kunnen worden ontslagen en er daardoor bij een niet-aanstelling in een mandaatfunctie een andere
opdracht moet worden gezocht. Vanuit deze interpretatie kan er in het geval van
de contractuele tewerkstelling van de vroegere directeur-generaal, waar de
arbeidsovereenkomst te allen tijde kon worden beëindigd, geen beroep worden
gedaan op dit artikel. Wel moest de werkgever bij een eenzijdige opzegging van
het arbeidscontract de betrokkene een opzeggingsvergoeding betalen49. Anderzijds belet niets dezelfde werkgever om de betrokkene contractueel aan te stellen
voor dezelfde opdracht als waarmee hij vandaag belast is, maar dan wel onder
dezelfde aanwervings- en bezoldigingsregels als de rest van het personeel.
Standpunt van
de administratie

Fedasil is echter van mening dat betrokkene onder artikel 31 van het KB van
16 november 2006 valt en zo een opdracht van algemeen belang kan vervullen.
De betrokkene zou wel degelijk als ‘ambtenaar’ bestempeld kunnen worden, aangezien iedereen die deel uitmaakt van de publieke macht als ambtenaar kan worden beschouwd. Daarnaast stelt Fedasil dat, aangezien betrokkene met een contract in dienst genomen is, het naast het salaris ook de andere voordelen die
vermeld staan in het contract, moet blijven verlenen.
Het Rekenhof bevestigt zijn standpunt dat de vroegere directeur-generaal onder
artikel 31 valt en benadrukt de ratio legis van deze bepaling, hierboven vermeld.

49

Artikel 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
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Hoofdstuk 5
Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof besluit dat Fedasil al een aantal belangrijke stappen heeft gezet om
tot een gedegen interne beheersing van de personeelscyclus te komen. Het gebruik
van een aantal beheersactiviteiten zorgt ervoor dat de organisatie de regelgeving
grotendeels naleeft en haar personeelsverrichtingen efﬁciënt, effectief en ethisch
behartigt. Er wordt werk gemaakt van een volwaardig HRM-beleid en de personeelsdienst beschikt over deskundig personeel. Op een aantal punten zijn er echter nog hiaten in de risicobeheersing en zijn er dus verbeteringen mogelijk.
Hoewel het managementplan van de directeur-generaal een eerste aanzet bevat
voor het ontwikkelen van een cultuur van interne beheersing, werd dit nog niet
uitgewerkt op het niveau van de personeelscyclus. Fedasil voert ook geen breed
integriteitsbeleid. De organisatie van de personeelsdienst is duidelijk, maar voor
verschillende personeelsprocessen ontbreken nog procedurehandboeken die de
verantwoordelijkheden binnen de controleketen verankeren. Ook zijn de bevoegdheden van de HR-functie binnen de asielcentra nergens vastgelegd.
Het onderzoek van de personeelsprocessen maakt duidelijk dat de meeste onvolkomenheden terug te brengen zijn tot een gebrek aan procedurehandleidingen en
de moeilijke informatiedoorstroming in een decentrale structuur.
Voor het proces van werving en selectie is positief dat er een procedurehandboek
is opgesteld. Toch vertoont het proces enige problemen. Zo slaat de controle van
het hoofdbestuur op de selecties in de centra niet op alle kritische domeinen,
waardoor vele aanwervingen onvoldoende worden gemotiveerd. Ook zou de validiteit van de selecties kunnen worden verhoogd door aan de selectie-interviews
bijkomende testen toe te voegen.
De vaststelling, berekening en betaling van de salarissen wordt globaal gezien
goed uitgevoerd, dankzij degelijk uitgebouwde internebeheersingsactiviteiten. Het
gebruik van een eigen loonsoftware zorgt er ook voor dat de administratie het
belang inziet van een correcte afhandeling van dit proces. Toch verdient het aanbeveling de verschillende deelprocessen in handboeken vast te leggen, vooral
voor de centra. Zo is er geen uniforme methode voor het registreren en het controleren van de prestatiegegevens. Verder verloopt de communicatiedoorstroming
tussen de centra en het hoofdbestuur eerder log. Een rechtstreekse toegang van
de centra tot het centrale loonadministratiesysteem kan dit verhelpen. Tot slot
vormen het gebrekkig beheer van de personeelsdossiers en het verkeerdelijk
delegeren van bepaalde personeelstaken een belangrijk aandachtspunt.
Wat betreft het proces van de loopbaanbeslissingen heeft het Rekenhof opmerkingen bij de protocolakkoorden die met de vakorganisaties werden afgesloten.
Allereerst moet een dergelijke regeling in een reglement van de directiecomité te
worden gegoten. Bovendien kunnen vragen gesteld worden bij de wettelijke basis
van deze loopbaanregeling. Ook kan de automatische toepassing van latere wijzigingen van de regelgeving die als inspiratiebron van de protocolakkoorden diende,
niet uit de akkoorden zelf worden afgeleid.
Voor de aanstelling van het leidinggevend personeel voorziet de regelgeving in
verschillende externe controlepunten. Bij de controle van de personeelsdossiers
bleek echter dat bij vijf van de acht leidinggevenden het akkoord van de toezichthoudend minister en de minister van Begroting bij hun aanstelling ontbrak. In
twee gevallen kon niet worden aangetoond dat de selectietest door Selor werd
georganiseerd.
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Van de vier verplicht te begeven mandaatfuncties werden er slechts twee ingevuld.
Voor de toekenning van een opdracht aan de vroegere directeur-generaal werd
onterecht een beroep gedaan op een overgangsbepaling van het koninklijk besluit
betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties
in sommige instellingen van openbaar nut. Ook is het KB van 22 oktober 2001
houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, nog niet aangepast aan
het stelsel van mandaten voor leidinggevende functies.
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