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HR-audit bij 
het War Heritage Institute
Het Rekenhof heeft het personeelsbeleid en de personeelsadministratie van het War Heritage 
Institute (WHI) onderzocht. Deze instelling werd opgericht op 1 mei 2017 in het kader van de 
redesign van de federale overheid als een fusie van vier bestaande organismen: het Instituut voor 
Veteranen-Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, het 
Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Gedenkteken van het 
Fort van Breendonk en de Historische Pool van Defensie. Het Rekenhof wenste met deze audit 
na te gaan of het WHI is tot stand gekomen in overeenstemming met de oprichtingswet en of de 
normen voor interne beheersing worden nageleefd op het vlak van het personeelsbeleid. 

Het Rekenhof heeft vooreerst vastgesteld dat, drie jaar na de oprichting, de instelling in meer-
dere opzichten nog niet volledig juridisch-institutioneel is geregeld, zoals voorgeschreven in de 
oprichtingswet. Het besluit, dat de oprichtingswet op diverse punten moet uitvoeren, werd nog 
steeds niet gepubliceerd. Dit alles heeft verregaande gevolgen voor het personeelsbeleid.

Daarnaast stelde het Rekenhof bijkomende lacunes vast op het vlak van de regelgeving. Het 
War Heritage Institute is nog niet opgenomen in de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde 
maatregelen inzake ambtenarenzaken, wat rechtsonzekerheid creëert voor het administratief 
en geldelijk statuut van het personeel. Ook is het beheerscontract van de instelling met de Staat, 
waarin de oprichtingswet voorziet en waarin de strategische en operationele doelstellingen van 
de instelling zijn opgenomen, nog niet gesloten. Er is tot dusver evenmin een taalkader gepubli-
ceerd, waardoor aanwervingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet kunnen plaatsvinden. 
Daarnaast resulteerde de fusie van de bestaande organismen in een taalkundig onevenwicht dat 
in de komende jaren moet worden afgebouwd. Er ontbreekt bovendien een formele rechtsgrond 
om de statutaire personeelsleden van het War Heritage Institute bij hun opruststelling een over-
heidspensioen toe te kennen. Tot slot stelde het Rekenhof vast dat de huishoudelijke reglemen-
ten van het directiecomité en van de wetenschappelijke raad nog niet werden goedgekeurd.

Een aantal koninklijke besluiten, die een oplossing moeten bieden voor een gedeelte van de voor-
melde tekortkomingen, ligt momenteel ter ondertekening van de koning.

Voorts wees het onderzoek uit dat de werking van de HR-dienst van het WHI sinds de oprichting 
van de instelling problematisch is door een permanent krappe bezetting en een groot personeels-
verloop. In dergelijke omstandigheden is het voor de HR-dienst niet mogelijk al zijn taken naar 
behoren uit te voeren. De raad van bestuur keurde de voorgelegde personeelsplannen 2018 en 
2019 niet goed, omdat ze inhoudelijk en formeel niet voldeden aan de vereisten. Dit was wel het 
geval met het personeelsplan 2020, dat ook voor het eerst tijdig aan de raad werd voorgelegd.

Inzake het personeelsbeleid merkt het Rekenhof op dat, op basis van de federale functiecarto-
grafie, actuele functiebeschrijvingen moeten worden opgemaakt voor alle functies binnen het 
War Heritage Institute. Ook de evaluatiecyclus voor het wetenschappelijke personeel moet nog 
worden opgestart. Op het vlak van de interne beheersing beveelt het Rekenhof aan een gedetail-
leerd en geactualiseerd procedurehandboek op te stellen. Het Rekenhof wijst er voorts op dat de 



4

praktijk om gepensioneerde militairen in halftijdse leidinggevende functies aan te stellen, niet 
kan worden beschouwd als goed personeelsbeheer. 

Het personeel van het WHI bestaat deels uit medewerkers die vanuit Defensie worden gedeta-
cheerd. Defensie draagt de personeelskosten voor deze groep en factureert ze nadien aan het 
WHI. Het Rekenhof signaleert dat deze kostenberekening onvoldoende transparant is. Het be-
veelt aan dat het WHI zou aandringen op een meer gedetailleerde facturatie en dat deze uitgaven 
beter zouden worden gecontroleerd. 

Wat het beheer van de personeelsadministratie betreft, bleek uit een steekproef dat in een groot 
aantal personeelsdossiers één of meerdere documenten ontbraken, waardoor niet altijd een slui-
tende uitspraak kon worden gedaan over de correcte toepassing van de regelgeving die op die 
personeelsleden van toepassing was. In enkele gevallen stelde het Rekenhof onregelmatigheden 
vast bij de bezoldiging.

In zijn antwoord verklaart de minister dat hij aan het WHI heeft gevraagd een actieplan op te 
stellen om maximaal tegemoet te komen aan de aanbevelingen van het Rekenhof. Zijn regerings-
commissaris zal de realisatie van het actieplan, dat door de raad van bestuur van het WHI moet 
worden goedgekeurd, verder opvolgen tijdens de volgende vergaderingen van deze raad.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1 Context

Het Rekenhof heeft het personeelsbeleid en de personeelsadministratie onderzocht bij het 
War Heritage Institute (WHI), een instelling van openbaar nut (ION) van categorie B die op 
1 mei 2017 is ontstaan uit een fusie van vier organismen van Defensie: 

• het Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders 
en Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO);

• het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis (KLM);
• het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk (NGFB);
• de Historische Pool van Defensie (HPD).

Het is tegelijkertijd de enige federale wetenschappelijke instelling (FWI) die onder de be-
voegdheid van Defensie valt.

Het WHI werd opgericht om het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed van de gewa-
pende conflicten op Belgisch grondgebied alsook in het buitenland waarbij Belgen waren 
betrokken, te beheren. Het moest daartoe een beleid uitwerken en de geschiedenis en de 
herinnering van deze conflicten voorstellen in een militaire, politieke, technologische, eco-
nomische, sociale en culturele context, zowel op Europees als op internationaal niveau, op 
een wijze die de waarden van een democratische samenleving integreert en die bijdraagt 
aan de uitstraling van België. 

Concreet kreeg het vijf opdrachten toegewezen:

• de collecties verwerven, beheren en bewaren1;
• de eigen sites2 beheren en een netwerk van sites coördineren;
• de gewapende conflicten op een innovatieve, creatieve en stimulerende manier voorstel-

len aan het publiek;
• de strijdende herinnering en de herinnering van de burgerlijke en militaire slachtoffers 

doorgeven;
• de vier voorgaande opdrachten ondersteunen door wetenschappelijk onderzoek en dit 

wetenschappelijk onderzoek bevorderen.

1 Het gaat om objecten, documenten en immateriële getuigenissen die bij de oprichting van het WHI werden  
beheerd door het KLM en het NGFB.

2 Volgens het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de wet van 28 april 2017 tot oprichting van het WHI zijn de  
eigen sites: het KLM, het NGFB, de Commandobunker in Kemmel, de Dodengang in Diksmuide, de site Gunfire  
Brasschaat en de site Bastogne Barracks.
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Op de oprichtingsdatum, 1 mei 2017, telde het WHI 280 personeelsleden (130 burgers en 
150 gedetacheerde militairen). Onder het burgerpersoneel waren er 70 statutairen (waaron-
der 12 statutaire wetenschappers) en 60 contractuelen (waaronder 6 opdrachthouders3). De 
samenstelling van het personeel, op basis van herkomst, zag eruit als volgt:

Grafiek 1 –  Samenstelling van het personeel naar herkomst op datum van oprichting (01/05/2017)
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De instelling bestaat uit een algemene directie (waaronder een cel Coördinatie en Studies 
Interdepartementsprojecten) en vier departementen die zijn gebaseerd op de opdrachten van het 
WHI:  

• I Collectiebeheer;  

• II Sitebeheer;  

• III Publiekswerking;  

• IV Steundiensten (o.a de HR-dienst).  

De vijfde opdracht, het wetenschappelijk onderzoek, wordt als ondersteunend beschouwd voor de 
vier basisopdrachten.  
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3 Het WHI kan, om welbepaalde opdrachten in verband met specifieke collecties of sites uit te voeren, een beroep doen op 
opdrachthouders belast met een deeltijdse opdracht.  
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Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het WHI

De instelling bestaat uit een algemene directie (waaronder een cel Coördinatie en Studies 
Interdepartementsprojecten) en vier departementen die zijn gebaseerd op de opdrachten 
van het WHI: 

• I Collectiebeheer; 
• II Sitebeheer; 
• III Publiekswerking; 
• IV Steundiensten (o.a de HR-dienst). 

De vijfde opdracht, het wetenschappelijk onderzoek, wordt als ondersteunend beschouwd 
voor de vier basisopdrachten. 

Op basis van het organigram (op 1 mei 2018, n.a.v. de opmaak van het eerste personeelsplan, 
voor een totaal van 254 personeelsleden op die datum) ziet dit er schematisch uit als volgt:

3 Het WHI kan, om welbepaalde opdrachten in verband met specifieke collecties of sites uit te voeren, een beroep 
doen op opdrachthouders belast met een deeltijdse opdracht. 
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Grafiek 2 –  Organigram (01/05/2018)
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Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het WHI 

1.2 Auditthema en -methode 

In zijn onderzoek van het personeelsbeleid en de personeelsadministratie van het WHI is het 
Rekenhof vooreerst nagegaan of het WHI volledig in overeenstemming met de oprichtingswet is 
tot stand gekomen. Vervolgens heeft het onderzocht of de normen voor interne beheersing werden 
nageleefd bij: 

• de vastlegging van de personeelsbehoeften en de aanwerving van personeel; 

• de opvolging van de prestaties en de vaststelling van de bezoldiging; 

• de loopbaanbeslissingen. 

Het Rekenhof heeft de verantwoordelijken van het departement Steundiensten en van de daartoe 
behorende HR-dienst geïnterviewd en per mail bevraagd. Het heeft de verslagen van de raad van 
bestuur en van het directiecomité alsook de dienstnota’s over personeelsaangelegenheden 
onderzocht. 

Uit een totaal van 254 personeelsleden (toestand op 1 mei 2018) die vermeld waren in het 
personeelsplan 2018 werd een steekproef van 51 personeelsdossiers onderzocht door het Rekenhof. 
Bij de selectie kwamen alle personeelscategorieën en personeelsstatuten aan bod. Voor de 
bezoldigingselementen (wedden, toelagen en vergoedingen) werd de databank van PersoPoint 
geraadpleegd. 

1.3 Verloop van de audit 

17 april 2019 Aankondiging van de audit bij de minister van Defensie en bij de 
directeur-generaal a.i. van het WHI 

Mei 2019 - februari 2020 Uitvoering van de audit en redactie van het ontwerpverslag 

6 mei 2020 Verzending van het ontwerpverslag naar de minister van Defensie en 
naar de directeur-generaal a.i. van het WHI 

29 mei 2020 Antwoord van de minister van Defensie 

18 juni 2020 Antwoord van de directeur-generaal a.i. van het WHI 

 

Directoraat-Generaal 
(12,5, waarvan 4 

militairen)

Collectiebeheer 62 
(waarvan 35 
militairen)

Sitebeheer 64 
(waarvan 44 
militairen)

Publiekswerking 49 
(waarvan 12 
militairen)

Steundiensten 66,5 
(waarvan 37 
militairen)

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het WHI
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In zijn onderzoek van het personeelsbeleid en de personeelsadministratie van het WHI is 
het Rekenhof vooreerst nagegaan of het WHI volledig in overeenstemming met de oprich-
tingswet is tot stand gekomen. Vervolgens heeft het onderzocht of de normen voor interne 
beheersing werden nageleefd bij:

• de vastlegging van de personeelsbehoeften en de aanwerving van personeel;
• de opvolging van de prestaties en de vaststelling van de bezoldiging;
• de loopbaanbeslissingen.

Het Rekenhof heeft de verantwoordelijken van het departement Steundiensten en van de 
daartoe behorende HR-dienst geïnterviewd en per mail bevraagd. Het heeft de verslagen 
van de raad van bestuur en van het directiecomité alsook de dienstnota’s over personeels-
aangelegenheden onderzocht.

Uit een totaal van 254 personeelsleden (toestand op 1 mei 2018) die vermeld waren in het 
personeelsplan 2018 werd een steekproef van 51 personeelsdossiers onderzocht door het Re-
kenhof. Bij de selectie kwamen alle personeelscategorieën en personeelsstatuten aan bod. 
Voor de bezoldigingselementen (wedden, toelagen en vergoedingen) werd de databank van 
PersoPoint geraadpleegd.

1.3 Verloop van de audit

17 april 2019 Aankondiging van de audit bij de minister van Defensie en 
bij de directeur-generaal a.i. van het WHI

Mei 2019 - februari 2020 Uitvoering van de audit en redactie van het ontwerpverslag

6 mei 2020 Verzending van het ontwerpverslag naar de minister van  
Defensie en naar de directeur-generaal a.i. van het WHI

29 mei 2020 Antwoord van de minister van Defensie

18 juni 2020 Antwoord van de directeur-generaal a.i. van het WHI
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Hoofdstuk 2

WHI
2.1 Oprichting 

Het regeerakkoord van 10 oktober 2014 vermeldde dat de regering zich zou buigen over 
de toekomst, de plaats en het statuut van een aantal parastatalen die onder het Ministe-
rie van Landsverdediging ressorteren, zoals het Koninklijk Museum voor het Leger en de 
Krijgsgeschiedenis (KLM) en het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders 
en Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO). 

Op basis van de besluiten van werkgroepen werd een globaal hervormingsplan voorgelegd 
aan de regering. De wet van 28 april 2017 tot oprichting van het WHI4 is het resultaat van 
een deel van dit hervormingsplan. 

Het KLM, het IV-NIOOO, het NGFB en de HPD werden opgeheven5. 

Met de oprichting van het WHI werd beoogd6:

• de musea en collecties in federale handen en gecentraliseerd in de site Jubelpark te hou-
den;

• de verspreiding van de collecties over diverse locaties te vermijden;
• een einde te stellen aan het verval van de KLM-infrastructuur (oorspronkelijk gebouw 

daterend van 1881), mede veroorzaakt door steeds beperktere financiële middelen;
• een einde te stellen aan de verslechterde werksfeer bij het KLM;
• synergieën te creëren op diverse vlakken waaronder het personeelsbeleid (parallelle 

taken bij de vier organisaties van oorsprong elimineren om zo het aantal functies te 
beperken).

2.2 Juridische omkadering

Artikel 3 van de oprichtingswet van 28 april 2017 stelt dat een instelling van publiek recht 
wordt opgericht, onder voogdij van de minister van Defensie. Het personeel van het WHI 

4 Wet van 28 april 2017 tot oprichting van het “War Heritage Institute” en houdende integratie van de opdrachten, 
de middelen en het personeel van het Instituut voor veteranen-Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-
strijders en oorlogsslachtoffers, het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal 
Gedenkteken van het Fort van Breendonk en de Historische Pool van Defensie.

5 De opdrachten inzake terugbetaling van medische en farmaceutische kosten en de sociale actie (sociale bijstand) 
voor oorlogsslachtoffers gingen van het IV-NIOOO over naar de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
(HZIV) met bijhorende middelen en personeel. De sociale actie gericht op de veteranen van het IV-NIOOO ging 
over naar de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA) 
zonder transfert van middelen en personeel. 

6 G.Viselé, Hangar Flying, Belgian Aviation Magazine, “War Heritage Institute: nouvelle institution pour préserver 
notre patrimoine historique”, 14 juni 2017.
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bestond initieel uit het personeel van de samenstellende organisaties7. Daarbij wordt elk 
personeelslid bij het WHI tewerkgesteld aan dezelfde arbeidsvoorwaarden als voorheen. 
Door het samenbrengen van verschillende organisaties en personeelsstatuten, waaronder 
ook militairen en wetenschappelijk personeel, is het WHI moeilijk onder te brengen in 
één enkel statuut. In de parlementaire voorbereidingen wordt verduidelijkt dat het WHI 
is opgericht als een instelling van openbaar nut, categorie B die tegelijkertijd een federale 
wetenschappelijke instelling zal zijn. Het WHI neemt immers (onder andere) alle weten-
schappelijke en andere activiteiten van het KLM over, dat een federale wetenschappelijke 
instelling was. 

Uit de parlementaire voorbereidingen en het advies van de Raad van State kan worden 
afgeleid dat de nadruk ligt op het WHI als instelling van openbaar nut. Het wetenschap-
pelijk onderzoek is geen hoofdopdracht, maar een ondersteunende opdracht voor de an-
dere opdrachten van het WHI zoals de herinneringspolitiek. Bovendien zijn er slechts een 
beperkt aantal wetenschappers tewerkgesteld (twaalf op 1 mei 2019, overgedragen uit het 
voormalige KLM), op wie het statuut van het wetenschappelijk personeel van toepassing is. 
Dit heeft tot gevolg dat niet alle bepalingen van het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot 
vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen (orga-
niek FWI-statuut) van toepassing zijn op het WHI. Specifiek voor het WHI als FWI wordt 
alleen een directiecomité, een wetenschappelijke raad en een wetenschappelijke jury opge-
richt. Daarnaast zijn er ook organen die specifiek zijn voor ION.

Uit de oprichtingswet en de memorie van toelichting blijkt ook dat de mandaatfuncties van 
directeur-generaal en adjunct-directeur-generaal niet exclusief door wetenschappers moe-
ten worden uitgeoefend. Ze worden benoemd en ontslagen “op grond van hun competenties 
op het vlak van het doel van de instelling en van hun competenties op het vlak van beheersaan-
gelegenheden”. 

Volgens de oprichtingswet (artikel 23) kan de instelling personeel omvatten dat onderwor-
pen wordt aan de bepalingen van: 

• de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
• het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het perso-

neel van sommige instellingen van openbaar nut;
• het koninklijk besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van het statuut van het adminis-

tratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat;
• het koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefe-

ning van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut;
• het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het we-

tenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen; 
• het koninklijk besluit van 13 april 2008 betreffende de aanduiding en de uitoefening 

van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke 
instellingen;

• het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende de opdrachthouders van het Koninklijk 
Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.

7 Met uitzondering van bepaalde personeelsleden van het IV-NIOOO, die naar de HZIV zijn overgegaan.
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Het gaat om verschillende, aparte statuten. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat bepa-
lingen van verschillende statuten van toepassing kunnen zijn op één personeelslid of een 
categorie van personeelsleden, zodat van tegenstrijdigheden tussen dergelijke bepalingen 
normalerwijze geen sprake kan zijn. Mocht dit toch het geval zijn, dan kunnen de geldende 
wetgevende bepalingen worden opgeheven of gewijzigd om ze in overeenstemming te bren-
gen met de bepalingen van de oprichtingswet8. Bovendien zou in het geval van tegenstrij-
digheden het adagium Lex specialis derogat legi generali kunnen worden toegepast: de norm 
die een specifieke situatie regelt gaat voor op de algemene regel en vormt er dus een uit-
zondering op. In de zin van dit specialiteitsbeginsel zou de oprichtingswet kunnen worden 
beschouwd als de specifieke wet, die voorgaat op eventuele tegenstrijdige bepalingen van 
de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut 
en het koninklijk besluit van 20 april 1965 (organiek FWI-statuut). 

2.2.1 Volledigheid van het juridische kader

WHI en het federaal administratief openbaar ambt
Het WHI werd tot dusver niet geïntegreerd in (artikel 1, 3° van) de wet van 22 juli 1993 hou-
dende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken als behorend tot het federaal admi-
nistratief openbaar ambt (FAOA). Het NIOOO is daarin wel opgenomen. Deze instelling 
(die intussen het IV-NIOOO was geworden) werd echter opgeheven door de oprichtingswet 
van het WHI. Indien het de bedoeling is het WHI in het FAOA op te nemen, moet in artikel 
1, 3° de benaming ‘NIOOO’ worden vervangen door ‘WHI’.

De minister van Defensie haalt aan dat een koninklijk besluit tot vervanging van het  
IV-NIOOO door het WHI in diverse toepassingsbepalingen, op 11 mei 2020 werd voorgelegd 
aan de minister van Ambtenarenzaken voor medeondertekening. Het zal nadien ook wor-
den voorgelegd aan de koning voor ondertekening. 

Rechtsgrond voor toekenning van een overheidspensioen
Het Rekenhof stelt vast dat er tot nu toe geen koninklijk besluit werd uitgevaardigd om de 
wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen 
van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden toe te passen op het WHI, zoals be-
paald in artikel 1 van die wet. Daardoor bestaat er geen formele rechtsgrond om de statutai-
re personeelsleden van het WHI een overheidspensioen uit te keren bij hun opruststelling9.

De minister van Defensie verzekert dat hij aan de minister van Pensioenen zal vragen om 
een formele rechtsgrond op te stellen voor het toekennen van een overheidspensioen aan 
het statutaire personeel van het WHI.

Taalkader
In juni 2018 werd via de minister van Defensie een taalkader (50 % Nederlandstalig, 
50 % Franstalig) ter advies voorgelegd aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT). 
Het gaat om twee koninklijke besluiten: een koninklijk besluit tot vaststelling van de taal-
trappen en het eigenlijke koninklijk besluit over het taalkader. Dit laatste heeft alleen 

8 Bij koninklijk besluit overlegd in de ministerraad. 
9 Op het ogenblik van de audit (september 2019) waren vijf statutaire personeelsleden van het WHI op pensioen 

gesteld.
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betrekking op het burgerpersoneel, tewerkgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Op 3 oktober 2018 wenste het VCT wijzigingen, voornamelijk in verband met:

• de problematiek omtrent taaltrap 2 die volledig uit Franstalige medewerkers bestaat10;
• een telling en meting van de werklast per taak en taalrol voor de taaltrappen 3 tot en 

met 511.

Als gevolg daarvan keurde de raad van bestuur van het WHI op 20 december 2018 een aan-
gepast taalkader goed en het dossier werd uiteindelijk, na goedkeuring door de VCT, door-
gestuurd naar het Militair Huis van de Koning maar was bij de afsluiting van de audit nog 
niet ondertekend. 

Taaltrap 1, dat de managementfuncties bevat, is nog niet ingevuld. Het fundamenteel on-
evenwicht in taaltrap 2 zal moeten rechtgezet worden door aanwervingen en bevorderingen 
met voorrang uit te voeren op het Nederlandse taalkader.

Ook in de taaltrappen 3 tot 5 zal het WHI in de komende jaren aanwervingen en bevorde-
ringen voor personeelsleden bij voorrang moeten uitvoeren op het Nederlandse taalkader.

De minister van Defensie haalt aan dat het koninklijk besluit tot vaststelling van de taal-
trappen van het WHI en het koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het 
WHI op respectievelijk 19 maart 2019 en 4 april 2019 werden voorgelegd aan de koning ter 
ondertekening. Deze besluiten werden nog niet ondertekend gezien de periode van lopende 
zaken. De minister zal zijn diensten de opdracht geven om contact op te nemen met het 
Militair Huis van de Koning om op basis van het auditverslag aan te dringen op de onderte-
kening van deze koninklijke besluiten.

Evaluatie van de personeelsleden
Het WHI stelt zowel wetenschappers als niet-wetenschappers tewerk. De twaalf weten-
schappers die werden overgedragen vanuit het KLM zijn als volgt verspreid over de depar-
tementen: 

• Collectiebeheer: vijf (één directrice a.i. van het departement en vier diensthoofden); 
• Sitebeheer: één (directeur a.i. van het departement); 
• Publiekswerking: zes (bij de diensten CEDOC-Archieven en Museologie/Educatie).

De evaluatie van wetenschappelijke personeelsleden wordt geregeld door het konink-
lijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappe-
lijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen. Dit besluit bepaalt dat ieder 

10 De vier ambtenaren in taaltrap 2 (waartoe behoren: functies van SW3 en SW4 van de wetenschappelijke loopbaan 
en functies van de klassen A3 en A4 van niveau A) zijn allen Franstalig, als gevolg van het feit dat alle Nederlandsta-
lige ambtenaren van de klassen A3 en A4 van het IV-NIOOO naar de HZIV werden overgeheveld en alle Franstalige 
naar het WHI. Bij het KLM en de HPD waren geen personeelsleden van dit functieniveau. Het personeelslid van de 
klasse A3 van Breendonk was ook Franstalig. 

11 Volgens het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de taaltrappen behoren tot taaltrap 3 de betrekkin-
gen overeenstemmend met de functies van SW1 en SW2 van de loopbaan van het wetenschappelijke personeel en 
deze overeenstemmend met de functies van de klassen A1 en A2 en de graden overeenstemmend met het niveau 
B. Tot taaltrap 4 behoren de graden van het niveau C en tot taaltrap 5 de graden van het niveau D.
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wetenschappelijk personeelslid wordt geëvalueerd door de hiërarchische overste, aangewe-
zen door de algemeen directeur. In het WHI zijn de hiërarchische oversten die de weten-
schappelijke personeelsleden evalueren nog niet aangewezen door de directeur-generaal. 

In de evaluatiecyclus 2016-2018, die dus liep op het ogenblik dat het WHI in 2017 werd 
opgericht, zette het WHI voor de wetenschappelijke personeelsleden het evaluatiesysteem 
verder zoals het werd toegepast bij het KLM (dat een federale wetenschappelijke instelling 
was). Dit verliep als volgt: de evaluaties gebeurden steeds door een wetenschapper hoger 
in wetenschappelijke rang. Er zijn twee wetenschappers met de graad SW2. Zij evalueerden 
elk enkele wetenschappers met de graad SW1. Aangezien er geen SW3’s zijn, evalueert de 
SW2’er met de hoogste anciënniteit de SW2’er met de lagere anciënniteit. De SW2’er met de 
hoogste anciënniteit, m.a.w. de hoogste wetenschapper werd niet geëvalueerd.

Het Rekenhof stelde vast dat het WHI, na beëindiging van de cyclus 2016-2018, geen nieuwe 
evaluatiecyclus voor wetenschappers opstartte. 

De evaluaties (cyclus 2016-2018) werden door het WHI op papier uitgevoerd. Het Rekenhof 
beveelt aan die evaluaties, zoals die voor de niet-wetenschappers, op geïnformatiseerde wij-
ze uit te voeren, aangezien de toepassing Crescendo in principe ook kan worden gebruikt 
voor het evaluatieproces van wetenschappelijke profielen. Volgens het WHI slaagt zijn HR-
dienst er echter, om een hem onbekende reden, niet in het wetenschappelijke personeel toe 
te voegen in Crescendo als te evalueren personeel12. De HR-dienst heeft de hulp ingeroepen 
van de dienst van de FOD BOSA die verantwoordelijk is voor Crescendo, maar deze zou nog 
geen oplossing hebben kunnen bieden. 

De minister van Defensie zal aan het WHI vragen om zo snel mogelijk de evaluatoren voor 
het wetenschappelijke personeel aan te duiden en hun evaluatie uit te voeren conform de 
bepalingen opgenomen in het voormelde koninklijk besluit van 25 februari 2008 via de 
toepassing Crescendo.

Organisationele bepalingen
De oprichtingswet heeft niet alle details over de organisatie van het WHI uitgewerkt. Zo 
wordt nergens bepaald wie bevoegd is voor het opstellen en/of goedkeuren van het organi-
gram. In de wet van 16 maart 1954 is hierover evenmin een bepaling terug te vinden, terwijl 
het organiek FWI-statuut bepaalt dat in een FWI het organigram wordt vastgelegd door 
de bevoegde minister, op voorstel van de algemeen directeur na een met redenen omkleed 
advies van de wetenschappelijke raad. In de praktijk werd het organigram van het WHI 
vastgesteld door de raad van bestuur. 

Bovendien heeft de minister het directiecomité van het WHI samengesteld, terwijl de op-
richtingswet de samenstelling regelt en daarin nergens de tussenkomst van de bevoegde 
minister vereist.

Op 28 juni 2018 keurde het WHI een ontwerp van uitvoeringsbesluit van de oprichtingswet 
goed, genaamd “koninklijk besluit houdende de werking en de organisatie van het WHI”, 

12 Crescendo is een door de FOD BOSA ontwikkelde applicatie om de evaluatiecyclus, de functiebeschrijvingen en de 
competentieprofielen elektronisch te beheren.
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met verslag aan de Koning. Dit koninklijk besluit werd drie jaar na oprichting van de instel-
ling nog steeds niet uitgevaardigd. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de sites in concessie 
en geassocieerde sites niet kunnen worden opgelijst, het huishoudelijk reglement van het 
directiecomité niet kan worden goedgekeurd en de zitpenningen en verplaatsingsvergoe-
dingen van de leden van de raad van bestuur en van de wetenschappelijke raad niet vastlig-
gen (zie punt 2.2.2). 

Het Rekenhof beveelt dan ook aan dat organisatie- en werkingsaspecten van de instelling 
verder worden uitgeklaard door de oprichtingswet aan te vullen en/of de nodige uitvoe-
ringsbesluiten van de oprichtingswet dringend te publiceren. 

De minister van Defensie verklaart dat het koninklijk besluit houdende de werking en de 
organisatie van het WHI op 23 april 2019 ter ondertekening van de koning werd voorgelegd. 
Dit koninklijk besluit werd echter nog niet ondertekend door de periode van lopende za-
ken. De minister zal, op basis van het auditverslag van het Rekenhof, ook voor dit konink-
lijk besluit aandringen op de ondertekening ervan.

2.2.2 Invoering van het juridische kader
Het koninklijk besluit van 20 juni 2017 regelt de overdracht, op 1 mei 2017, van het personeel 
vanuit het IV-NIOOO, het KLM, het NGFB en de HPD naar de HZIV en het WHI13. Deze 
overdracht gebeurde via ambtshalve mobiliteit14of, voor de contractuele personeelsleden, 
via de ondertekening van een aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst. Het Rekenhof stelde 
vast dat alle personen die nominatief werden vermeld in het koninklijk besluit voorkomen 
op de personeelslijst en dat er geen andere personen op de personeelslijst voorkomen dan 
deze vermeld in de lijst van het koninklijk besluit. 

Op 1 mei 2017 werd het WHI ingedeeld bij de FWI. Dit gebeurde via het (retroactief wer-
kend) koninklijk besluit van 4 juni 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 ok-
tober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen (met eensluidend 
advies van de deelstaatregeringen)15. Door deze indeling wordt het WHI, in afwijking van 
de algemene regel volgens welke het domein “wetenschappelijk onderzoek” aan de deelsta-
ten toebehoort (vierde staatshervorming), onder de bevoegdheid van de federale overheid 
geplaatst (artikel 6bis, § 2, 4° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen). 

Overeenkomstig artikel 33 van de oprichtingswet werd in artikel 1, b, van de wet van 
16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, het 
NIOOO vervangen door het WHI. 

De instelling wordt belast met het beheer van eigen sites en met het coördineren van een 
netwerk van militair-historische sites dat, naast de eigen sites, bestaat uit sites in concessie 
en geassocieerde sites. Momenteel zijn er nog geen sites in concessie en geassocieerde sites 

13 Koninklijk besluit van 20 juni 2017 houdende overdracht van het personeel van het IV-NIOOO, het KLM, het NGFB 
en de HPD naar de HZIV en naar het WHI.

14 Koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal admi-
nistratief openbaar ambt.

15 Door dit koninklijk besluit traden ook de bepalingen van de oprichtingswet die de wetenschappelijke raad en de 
wetenschappelijke jury betreffen retroactief in werking vanaf 1 mei 2017.



HR-AUDIT BIJ HET WAR HERITAGE INSTITUTE / 21

gedefinieerd. Het is de bedoeling om het Fort van Eben-Emael, het Fort van Loncin en het 
Kamp van Beverlo op te nemen in de lijst van sites in concessie, maar daarvoor is een ko-
ninklijk besluit noodzakelijk. Zolang geen officiële lijst bestaat van de aan WHI verbonden 
sites, kan een personeelsbezetting van de directie “Sitebeheer” moeilijk beheerd worden. 

Ook het beheerscontract, dat voor een duur van drie jaar moet worden gesloten tussen de 
federale staat (minister van Defensie) en het WHI en dat de strategische en operationele 
doelstellingen en projecten van het WHI bevat, is nog niet gesloten. Dat zal pas ten vroeg-
ste in het najaar van 2020 het geval zijn, aangezien nog een nieuwe missie/strategische visie 
voor het WHI zou worden uitgewerkt, die de basis zal vormen voor het beheerscontract. 

De minister van Defensie bevestigt dat pas een beheerscontract zal kunnen worden geslo-
ten na afloop van een aan het WHI gevraagde studie over de visie, de strategische doelstel-
lingen en een hierop afgelijnde organisatie van de instelling. Het resultaat van deze studie 
is gepland voor midden 2020.

Het Rekenhof ging na of de belangrijkste wettelijk vooropgestelde organen werden opge-
richt en of voor elk orgaan voldaan werd aan de wettelijke vereisten. 

Raad van bestuur
De samenstelling van de raad van bestuur (twaalf leden) en de duur van de aanstellingen 
zijn in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Het huishoudelijk reglement van de 
raad van bestuur werd op 21 december 2018 door de minister van Defensie goedgekeurd. 
Het bedrag van de zitpenning en de verplaatsingsvergoeding die aan de voorzitter en de 
leden worden toegekend werd nog niet bepaald door de koning. 

Sinds zijn oprichting kwam de raad van bestuur om de twee maanden bijeen (behalve in de 
zomermaanden). Volgens de oprichtingswet nemen de directeur-generaal en de adjunct-
directeur-generaal deel aan de vergaderingen met raadgevende stem.

Directeur-generaal en adjunct-directeur-generaal
Op 26 mei 2020 verscheen het koninklijk besluit van 12 mei 2020 tot vaststelling van het aan-
tal managementfuncties bij het WHI in het Belgisch Staatsblad16. Aangezien er in principe 
twee koninklijke besluiten over management- en staffuncties van toepassing zijn (zie punt 
2.2), stelt het de regelgevende bepalingen vast voor de selectie, de werving en de aandui-
ding van de managementfuncties in het WHI. Het besluit bepaalt dat het organigram van 
het WHI twee managementfuncties omvat, de directeur-generaal en de adjunct- directeur-
generaal, en dat de bepalingen van het koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffen-
de de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instel-
lingen van openbaar nut van toepassing zijn voor de selectie, de werving en de aanstelling 
van de houders van een managementfunctie bij het WHI, en niet het koninklijk besluit van 
13 april 2008 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf-, en 
leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen.

16 Het betreft een uitvoeringsbesluit van de oprichtingswet van het WHI.
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Daarmee in overeenstemming werd er in het personeelsplan 2019 van het WHI al in twee 
managementfuncties voorzien, respectievelijk aan te werven in de klassen 3 en 2.

Volgens de oprichtingswet is de directeur-generaal, onder het gezag en het toezicht van 
de raad van bestuur, belast met het dagelijkse beheer van de instelling en wordt hij daarin 
bijgestaan door een adjunct-directeur-generaal van een ander taalstelsel en een directie-
comité. De directeur-generaal en zijn adjunct werden vanaf 1 mei 2017 tijdelijk aangesteld 
bij koninklijk besluit. Het Rekenhof merkt daarbij op dat de oprichtingswet de aanstelling 
van een ambtenaar voorschrijft, terwijl de adjunct-directeur-generaal op het moment van 
overdracht in zijn instelling van oorsprong verbonden was met een arbeidsovereenkomst.

De selectieprocedure voor de managementfunctie van directeur-generaal werd in septem-
ber 2019 gepubliceerd op de Selor-website met als uiterste sollicitatiedatum 23 oktober 2019.

De functiebeschrijving van adjunct-directeur-generaal moet nog worden opgesteld en na-
dien goedgekeurd door de raad van bestuur17. De taken en bevoegdheden van de directeur-
generaal en die van de adjunct-directeur-generaal zullen duidelijk moeten worden afgelijnd. 

Directiecomité
De oprichtingswet bepaalt dat het directiecomité bestaat uit de directeur-generaal en de 
adjunct-directeur-generaal en minstens vier leden die verantwoordelijk zijn voor directies 
die rechtstreeks onder het gezag van de directeur-generaal vallen. In eerste instantie kwam 
sinds juni 2017 een voorlopig directiecomité samen, de Synthesecel genaamd, die de facto 
bestond uit de vier directeurs a.i., een opdrachthouder, de verantwoordelijke voor het NGFB 
en een vertegenwoordiger van het kabinet van Defensie. 

Het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de oprichtingswet bepaalt dat het directiecomité 
toezicht heeft op de loopbaan van de ambtenaren van het WHI, maar niet op die van het 
wetenschappelijke personeel. Het verslag aan de Koning verduidelijkt dat de wetenschap-
pelijke jury daarvoor verantwoordelijk is.

Met een ministerieel besluit van 5 april 2019 werden de vier directeurs a.i. van de vermel-
de departementen (behorend tot de klassen SW2, SW1, A3 en A4) aangeduid als departe-
mentsdirecteurs en als lid van het directiecomité. Aangezien slechts één lid van het direc-
tiecomité tot een vereiste klasse behoort (klasse A4), lijkt de minister gebruik te maken van 
de wettelijk vastgelegde mogelijkheid om af te wijken van de regel dat het directiecollege 
bestaat uit de houders van een managementfunctie en personeelsleden die zijn ingedeeld 
in de klassen A4 of A518. Om hierover zekerheid te verkrijgen, vroeg het WHI de minister 
om een bevestiging dat het aldus samengestelde directiecomité personeel kan benoemen 
en bevorderen. Het WHI is zelf van oordeel dat de leden van het directiecomité op termijn 
minstens de klasse A4 (of SW4 naargelang van de gevraagde specifieke vaardigheden) zou-
den moeten bekleden om ze de vereiste administratieve autoriteit te verschaffen, en zal zijn 
promotiebeleid daarop afstemmen.

17 De raad van bestuur van 29 april 2019 vroeg om een ontwerp van functiebeschrijving van adjunct-directeur-gene-
raal voor te leggen.

18 Artikel 16, derde lid, van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 bepaalt dat die regel geldt “behoudens bijzondere 
bepalingen genomen door de minister die het toezicht uitoefent”.
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Er werd nog geen huishoudelijk reglement van het directiecomité opgesteld19. De procedure 
tot goedkeuring daarvan is in het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de oprichtingswet 
opgenomen.

Het WHI stelt dat dit huishoudelijk reglement al het onderwerp was van een eerste debat 
binnen de raad van bestuur. Deze eerste versie werd niet goedgekeurd en wordt nu aange-
past. De tekst zal vóór het einde van het jaar opnieuw worden voorgelegd aan de raad van 
bestuur.

Wetenschappelijke raad
De wetenschappelijke raad bestaat uit tien leden en moet het directiecomité advies geven 
over de wetenschappelijke keuzes en opties. Zijn voorzitter neemt met raadgevende stem 
deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur. 

De leden van de wetenschappelijke raad werden benoemd met een ministerieel besluit van 
17 september 2018. In afwachting van de benoeming van de directeur-generaal van het WHI 
werd de voorzitter van de wetenschappelijke raad tijdelijk aangeduid met een ministerieel 
besluit van 30 november 201820. Deze aanstellingen gebeurden in overeenstemming met de 
vereisten van de oprichtingswet. De zitpenning en verplaatsingsvergoeding voor de voorzit-
ter en leden moeten nog door de koning bepaald worden. Er is ook nog geen huishoudelijk 
reglement goedgekeurd door de raad van bestuur op voordracht van de directeur-generaal.

Het WHI geeft aan dat de voorzitter van de wetenschappelijke raad zijn ontslag heeft inge-
diend. Dit ontslag werd nog niet door de koning geacteerd. De voorzitter van de raad van 
bestuur en de directeur-generaal a.i. zullen binnenkort de namen van kandidaten voor de 
functie voorleggen aan de toezichthoudende minister.

Wetenschappelijke jury
De wetenschappelijke jury moet de aanwerving, bevordering en de evaluatie van het weten-
schappelijk personeel van de instelling verzekeren. Zij wordt samengesteld en functioneert 
overeenkomstig het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut 
van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen. 

De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de wetenschappelijke jury werden 
aangeduid met een ministerieel besluit van 21 augustus 2019, gevolgd door twee externe 
wetenschappelijke deskundigen met een ministerieel besluit van 30 september 2019. Door 
de aanstelling van de wetenschappelijke jury zal de stage van enkele wetenschappers die 
werd verlengd, kunnen worden afgerond voor de jury mits het taalkader wordt goedgekeurd 
(zie punt 2.2.1).

19 De raad van bestuur van 29 april 2019 vroeg om een ontwerp van huishoudelijk reglement van het directiecomité 
voor te leggen, waarin de concrete werking van dit collegiaal beslissingsorgaan duidelijk wordt.

20 In wetenschappelijke instellingen is het gebruikelijk dat de voorzitter van de wetenschappelijke raad niet tot de-
zelfde taalrol behoort als de directeur-generaal.
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2.3 VZW’s actief in de schoot van het WHI

Binnen het WHI zijn tien vzw’s actief, die een bijdrage leveren aan het WHI en waarvoor 
het WHI bepaalde middelen ter beschikking stelt. 

De samenwerking met de vzw’s wordt vastgelegd in een kaderovereenkomst en in indivi-
duele overeenkomsten met de vzw’s. De samenwerking is voordelig voor het WHI: de vzw’s 
nemen een deel van de communicatie voor hun rekening naar het publiek, ze helpen mee 
aan de valorisatie van het erfgoed, ze zorgen onder meer voor de bewaring, de restauratie 
en het onderhoud van militaire voertuigen en objecten en bieden steun bij de organisatie 
van evenementen van het WHI. Een vzw beheert de shop van het KLM en een andere het 
eveneens aan het KLM verbonden Skycafé.

Het WHI stelt hen de nodige lokalen en kantoren ter beschikking, toegang tot internet, 
telefonie, verwarming en elektriciteit en drie generische e-mailadressen.

De inkomsten van de vzw’s zijn beperkt en blijven binnen de vzw’s. Ze komen niet ten 
goede aan het WHI.

Als gevolg van een geschil in 2016 met een aantal medewerkers van een vzw, moest het 
voormalige KLM een opzeggingsvergoeding van 90.616,76 euro betalen21. De oorzaak lag 
ten dele in een te nauwe verwevenheid van de functies van medewerker van de vzw en 
KLM-personeelslid. Vanaf 2017 werden een aantal concrete maatregelen genomen die een 
duidelijke scheiding tussen de beide functies meebrachten22. Bovendien oefenen de mede-
werkers voortaan hun activiteiten uit voor rekening van de vzw en niet meer voor het KLM 
of het WHI. De kaderovereenkomst en de individuele overeenkomsten met de vzw’s werden 
in die zin aangepast.

Het Rekenhof stelt vast dat de vzw’s op het vlak van hun werking en financiën behoorlijk 
transparant zijn tegenover het WHI, en dat de samenwerking tussen vzw’s en WHI vrij 
probleemloos lijkt te verlopen. Het wijst er wel op dat sommige opdrachthouders van het 
WHI lid zijn van het bestuur van een dergelijke vzw. Om belangenconflicten tegen te gaan, 
beveelt het aan in de overeenkomsten met de vzw’s op te nemen dat de vzw’s de deontologi-
sche code van het WHI moeten respecteren. Het dringt er ook op aan ervoor te zorgen dat 
de gerealiseerde duidelijke afbakening van de functies van de WHI-personeelsleden en de 
vzw-medewerkers gegarandeerd blijft.

Het WHI stelt dat de deontologische code op 13 januari 2020 werd verstuurd naar de vzw’s 
via een all-users-bericht.

21 Medewerkers van de vzw AELR (Vrienden van de Sectie Lucht- en Ruimtevaart) werden ontslagen door de vzw, 
maar wensten in dienst te blijven van het KLM, stellende dat zij personeelslid waren van het KLM. Het KLM zag 
zich genoodzaakt hen in dienst te nemen (overname van de contracten door Defensie), maar ontsloeg ze vrijwel 
onmiddellijk daarna (wegens onvoldoende budget en niet opgenomen in het personeelsplan). Dit ontslag was en-
kel mogelijk mits betaling van een opzeggingsvergoeding. Eind januari 2017 werd het dossier gesloten.

22 Bv. geen taken meer voor vzw-medewerkers in het KLM die ook door personeelsleden worden uitgevoerd, geen 
naamvermelding meer in de e-mailadressen, geen giften meer aan het vzw-personeel, geen uitnodigingen meer 
op personeelsdagen.
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Hoofdstuk 3

Personeelsbestand en -beleid
3.1 Personeelsbestand

Op de oprichtingsdatum, 1 mei 2017, telde het WHI 280 personeelsleden (zie ook grafiek 1). 
Twee jaar later (1 mei 2019), toen deze audit van start ging, was dit aantal afgenomen tot 
219 personeelsleden, voornamelijk als gevolg van pensioneringen van (vooral) gedetacheer-
de militairen. Het aantal indienstnemingen was bovendien gering (zie verder).

Tabel 1 –  Evolutie van het personeelsbestand

1 mei 2017 1 mei 2019

Burgerpersoneel Statutair(1) 70 63

Contractueel(2) 60 49

130 112

Militairen 150 107

Totaal 280 219

(1)  Onder het statutaire burgerpersoneel bevonden zich op 1 mei 2017 twaalf wetenschappers en acht gedetacheerden 
van Defensie; op 1 mei 2019 waren deze aantallen resp. twaalf en vijf.

(2)  Onder het contractuele burgerpersoneel bevonden zich, zowel op 1 mei 2017 als op 1 mei 2019, zes opdrachthou-
ders en twee gedetacheerden van Defensie. 

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het WHI

Slechts 25  % van het burgerpersoneel behoort tot niveau A.

Om de werkzaamheden te verrichten voortvloeiend uit zijn opdracht, kan het WHI een 
beroep doen op opdrachthouders belast met een deeltijdse opdracht. Er is geen beperking 
voor het aantal opdrachthouders en het aantal te presteren uren. De aanstellingstermijn 
is wel beperkt in tijd: maximum 1 jaar, eventueel te hernieuwen. Wie als opdrachthouder 
wordt aangesteld, moet over een wetenschappelijke of praktische expertise beschikken die 
rechtstreeks en onmiddellijk nuttig is voor het uitvoeren van de opdrachten van het WHI23. 
De aanstelling kan gebeuren door de directeur-generaal van het WHI, op voorwaarde dat 
de functie en het aantal te presteren uren vooraf opgenomen zijn in een door de raad van 
bestuur goedgekeurd personeelsplan. 

Het gaat meestal om oud-militairen van het actieve kader, aangeworven na hun pensioen, 
om welbepaalde opdrachten in verband met specifieke collecties of sites uit te voeren of ook 
nog om de contacten met de staf van Defensie te verzekeren. Bij de oprichting van het WHI 

23 De opdrachthouders worden niet aangesteld via de FOD BOSA (Selor). 
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werden zes opdrachthouders overgedragen vanuit het KLM24. Sindsdien werden er twee 
vervangen. Het gaat om de volgende mandaten:

• management support inzake processen en structuren bij de Algemene Directie;
• management support ter ondersteuning van het departement Sitebeheer;
• expert diverse sites bij het departement Sitebeheer;
• expert levende geschiedenis bij de Algemene Directie;
• expert luchtvaartaangelegenheden bij het departement Collectiebeheer;
• expert maritieme aangelegenheden bij het departement Collectiebeheer.

In het personeelsplan 2019 zijn de huidige opdrachthouders opgenomen (allen aangesteld 
voor één jaar) en is de aanstelling van drie bijkomende opdrachthouders gepland: een ex-
pert Gunfire Brasschaat bij het departement Sitebeheer en twee communicatiespecialisten 
herdenkingen 1940-1945.

Enkele van de huidige opdrachthouders zijn al meer dan vijf jaar in die functie. Ze werden 
oorspronkelijk (toen dit nog wettelijk mogelijk was) voor twee jaar aangesteld en hun man-
daat werd telkens met één of twee jaar verlengd. 

Het Rekenhof stelt vast dat de internebeheersingsfunctie vanaf 1 februari 2019 werd toege-
wezen aan de opdrachthouder Management Support inzake processen en structuren. Dit 
kan in de opstartfase van het WHI worden verantwoord wegens dringende noodzakelijk-
heid, maar aangezien de internebeheersingsfunctie een permanente functie is, moet ze 
worden toegewezen aan een statutair personeelslid.

Aan de opdrachthouders wordt een toelage toegekend, waarvan het uurbedrag wordt vast-
gesteld op 1/1976e van de minimumwedde van de weddeschalen NA11 (voor een houder van 
een universitair diploma) of B1 (voor een opdrachthouder zonder universitair diploma). Eén 
opdrachthouder behoort tot niveau B, de anderen tot niveau A. Het Rekenhof stelt vast dat 
ze worden verloond overeenkomstig hun niveau en het aantal uren dat zij geacht worden 
te presteren; de betaling gebeurt maandelijks via PersoPoint. Bij gebrek aan een sluitend 
systeem van tijdsregistratie moeten de verantwoordelijken van de opdrachthouders nagaan 
of de hen toegekende uren werden gepresteerd.

In zijn antwoord stelt het WHI dat de opdrachthouder niveau B zijn opdracht heeft beëin-
digd op 31 januari 2020. De opdrachthouders voor de communicatie werden aangeworven 
in juli 2019. Momenteel zoekt het WHI twee bijkomende opdrachthouders: één als sitebe-
heerder van het NGFB (niveau A) en één als expert in het beheer van historische handvuur-
wapens (niveau B).

24 Ze werden binnen het WHI verdeeld over twee cellen Coördinatie/Studies: één onder de Algemene Directie en één 
onder het departement Sitebeheer.
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3.2 Personeelsbeleid

3.2.1 Strategische personeelsplanning

3.2.1.1 Normenkader
De oprichtingswet van het WHI bepaalt dat het directiecomité het jaarlijkse personeelsplan 
ter goedkeuring voorlegt aan de raad van bestuur. Daarnaast moet het gunstig geadviseerd 
worden door de regeringscommissaris van begroting (inspecteur van Financiën). Het be-
vat in essentie een overzicht van geplande prioritaire aanwervingen en bevorderingen die 
nodig zijn om de opdrachten van de instelling te kunnen vervullen. Het geeft voor elke 
geplande actie de budgettaire weerslag voor het jaar waarop het plan betrekking heeft en 
voor het daaropvolgende jaar. De uitvoering van het plan mag niet tot gevolg hebben dat de 
personeelsenveloppe wordt overschreden. Die enveloppe omvat het geheel van de kredieten 
bestemd voor de financiering van de lopende lasten en van nieuwe initiatieven. 

Naar aanleiding van de beslissing van de regering in oktober 2014 om een strikt begrotings-
traject toe te passen25 werd vanaf 2015 voor het volledige federale openbaar ambt een ver-
plichte monitoring ingesteld op het risico van overschrijding van de personeelskredieten. 
Het rapport van risicomonitoring wordt tweemaal per jaar opgesteld door de FOD BOSA 
ten behoeve van de regering. Hierin worden de personeelskosten geconfronteerd met de 
beschikbare budgettaire middelen aan de hand van vier gedefinieerde kritieke prestatie-
indicatoren (KPI’s Ia, Ib, II en III). Bovendien is er in een continue monitoring voorzien van 
de beschikbaarheid van een budgettaire marge voor aanwervingen en bevorderingen (KPI’s 
IV en V). Deze is bestemd voor de verantwoordelijke van de federale dienst26.

3.2.1.2 Aanstelling van een expert interne beheersing
Het WHI kwam tot stand als een fusie van instellingen met verschillende gewoonten en 
bedrijfscultuur. Om hierin uniformiteit te brengen, heeft de minister van Defensie vanaf 
1 januari 2018 een als militair gepensioneerd expert aangesteld bij de beleidscel van Defen-
sie ter ondersteuning van het WHI27. Hij kreeg de opdracht om de nodige werkprocessen 
en structuren te installeren en een internebeheersingssysteem voor het WHI op te zetten 
in de zin van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne controle in 
bepaalde instellingen van de federale uitvoerende macht. 

De expert had in 2018 onder meer de opdracht om, in samenwerking met de verant-
woordelijken van het departement Steundiensten, de belangrijkste ondersteuningspro-
cessen te inventariseren, met name het beheer en de administratie van het personeel, 
het budgettaire beheer en de overheidsopdrachten, en de logistieke ondersteuning. In 

25 De ministerraad van 15 oktober 2014 besliste een lineaire besparing op de personeelskredieten toe te passen ten 
belope van 4 % in 2015 en 2 % in elk van de jaren 2016 tot 2019.

26 Omzendbrief nr. 670 van 20 februari 2019 beschrijft de methodologie voor de berekening van de KPI’s voor de mo-
nitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten en de monitoring van de operationele beslis-
singen. Omzendbrief nr. 669 van 20 februari 2019 schetst het kader van de risicomonitoring op overschrijding van 
de personeelskredieten voor federale diensten in 2019 en 2020 en publiceert de vastleggingslimieten voor 2019 en 
2020.

27 Hij maakt sindsdien deel uit van de cel Coördinatie en Studies Interdepartementsprojecten bij de Algemene Direc-
tie van het WHI. Zijn expertise berust onder andere op taken en opdrachten vervuld bij het directoraat-generaal 
Human Resources (DGHR) van het hoofdkwartier van de NAVO en als verantwoordelijke van de dienst Interne 
Audit van Defensie. 
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personeelsaangelegenheden bracht hij in samenwerking met de departementsdirecteurs 
de bestaande functies, de activiteiten van het personeel en de bestaande personeelspro-
cessen in kaart. Hij inventariseerde de bestaande en noodzakelijke functies en competen-
ties en verleende steun aan de HR-dienst bij de voorbereiding van de personeelsplannen  
(definiëren van de huidige en toekomstige personeelsbehoeften; zie verder punt 3.2.1.3).

De expert organiseerde in november 2018 ook een strategisch seminarie met de directie 
van het WHI met als doel de bepaling van een strategische visie en doelstellingen op korte, 
middellange en lange termijn voor het WHI. Dit leidde tot de opstelling van een missiever-
klaring (Mission Statement), die werd goedgekeurd door de raad van bestuur van het WHI 
eind december 2018. De belangrijkste resultaten werden gepresenteerd aan de raad van 
bestuur en aan het voltallige personeel28.

Op 18 februari 2019 werd een ministerieel besluit genomen tot benoeming van de voormelde 
expert tot opdrachthouder bij het WHI vanaf 1 februari 2019 voor een periode van één jaar.

In zijn hoedanigheid als opdrachthouder bood de expert in 2019 hulp bij de realisatie van 
de verschillende doelstellingen op korte en middellange termijn, gedefinieerd naar aanlei-
ding van het strategische seminarie. Inzake HR impliceert dit dat de bestaande activitei-
ten en competenties en de in de toekomst benodigde competenties verder in kaart werden 
gebracht en dat richtlijnen voor het personeel van het WHI worden opgesteld in de vorm 
van een vademecum29. Voorts werd steun gegeven bij het installeren van een internebe-
heersingssysteem bij het WHI en bij het opstellen van procedures van ondersteuning (HR, 
budgettair beheer, overheidsopdrachten, inventaris en logistiek).

Het Rekenhof beveelt aan een gedetailleerd en geactualiseerd procedurehandboek op te 
stellen met daarin, per personeelsproces, de procesinstructies en een formele vastlegging 
van uit te voeren handelingen op het vlak van interne beheersing.

Het WHI stelt, op vraag van de bevoegde minister, een deontologische code op. Deze zal 
aan alle personeelsleden ter ondertekening moeten worden voorgelegd.

3.2.1.3 Personeelsplan 2018
Het personeelsplan 2018 bestaat uit drie delen. In het eerste deel geeft de directie een stand 
van zaken over het personeelsbestand van het WHI en legt ze mogelijke strategische keuzes 
voor. Het tweede deel geeft een overzicht van de personeelsbehoeften “need to have”, een 
ideaal personeelskader voor het WHI. In het derde deel wordt het personeelsbudget 2018 en 
een schatting van de mogelijke personeelsbudgetten voor 2019 en 2020 overlopen en werd 
een actieplan met prioritaire aanwervingen voor 2018 voorgelegd. 

Het eerste en tweede deel zijn in principe blijvend en de besluiten moeten dienen om de 
personeelsplannen voor de komende jaren op te stellen. Ze komen hierna in detail aan bod.

28 Bron: aanvraag van het WHI bij de minister van Defensie tot aanstelling van een opdrachthouder vanaf 1 febru-
ari 2019 bij het WHI.

29 Deze activiteiten waren bij het afsluiten van de audit nog niet afgerond.
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Het derde deel met het actieplan voor voorgestelde wervingen en bevorderingen is niet 
goedgekeurd. Volgens de raad van bestuur was het actieplan geen weerspiegeling van de 
prioritaire noden en beantwoordt het niet aan de vereisten van een echt personeelsplan.

In 2018 vond slechts één indienstneming plaats (een administratief assistent C; zie punt 4.2). 
Deze werving werd, niettegenstaande het gebrek aan een goedgekeurd taalkader, goedge-
keurd door de regeringscommissaris van begroting wegens de dringende noodzakelijkheid. 

Deel 1: personeelssituatie (op 1 mei 2018) en strategische opties inzake personeel

De initiële studie die in 2016 werd uitgevoerd door de HPD en die, na voorlegging aan de 
minister van Defensie, heeft geleid tot de oprichting van het WHI, ging uit van een per-
soneelsbehoefte van 212 voltijdse equivalenten (VTE) tegen 2030. Dit is de behoefte na de 
renovatie van de sites, in het bijzonder de site KLM, in het kader van een publiek-private 
samenwerking (PPS)30.

Het WHI beschikte op 1 mei 2018 over 244 actieve personeelsleden (fysieke eenheden), zo-
wel burgers (118) als militairen (126)31. Deze 244 personen komen overeen met 230,50 VTE32. 

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee categorieën militairen. Er is ener-
zijds militair personeel dat als structureel noodzakelijk wordt beschouwd voor de werking 
van het WHI (categorie A). Deze militairen zijn ten laste van het WHI (op 1 mei 2018 waren 
dat er 71). Ze worden betaald door Defensie en de kost wordt gefactureerd aan het WHI33. 
Anderzijds zijn er militairen die niet tot het structurele personeel van het WHI behoren 
(categorie B) en niet ten laste zijn van het WHI (op 1 mei 2018 waren dat er 60): zij worden 
betaald door Defensie. Als een militair uit categorie A gepensioneerd wordt, zal het WHI 
het vrijgekomen budget mogen gebruiken om nieuwe burgerpersoneelsleden aan te wer-
ven34. Dit is niet het geval als hij het WHI om een andere reden verlaat. Indien een militair 
uit categorie B het WHI verlaat, wordt er sowieso in geen vervangbudget voorzien35.

Van de 244 actieve personeelsleden zijn er 177 ten laste van het budget van het WHI. Dit 
stemt overeen met de meerderheid van het burgerpersoneel, inclusief de burgers van 
Defensie en de militairen op een A-lijst met functies die als structureel worden beschouwd. 

30 Om de uitzonderlijke rijkdom van de aanwezige collecties in optimale omstandigheden te kunnen ontsluiten voor 
het publiek, is een grondige renovatie van het KLM nodig. Het WHI is daarom nagegaan of voor de inrichting en 
de exploitatie van de gebouwen een publiek-private samenwerking (PPS) kan worden opgezet. Externe partners 
zouden dan het project financieren en in ruil de site commercieel kunnen uitbaten. In de vergadering van de raad 
van bestuur van 29 april 2019 werd het ontwerp van masterplan voor de vernieuwing (met behulp van een PPS) 
van de site KLM, gesteund door het directiecomité, voorgesteld. De raad van bestuur nam er akte van en vroeg 
de directie om een nota over de vereiste voorafgaandelijke studies. Bovendien werd de directie aangespoord om 
zowel intern als extern te zoeken naar middelen voor de uitvoering ervan.

31 Op 1 mei 2018 telde het WHI 254 personeelsleden, waaronder tien niet-actieve (in loopbaanonderbreking, verlof 
zonder wedde, e.d.).

32 De verhouding VTE/fysieke personen bedraagt 94,50  %.
33 Dit geldt ook voor de tien gedetacheerde burgers van Defensie.
34 Daarvoor wordt in de nodige middelen voorzien in de dotatie van het WHI.
35 Dit betekent dat, als de functies die de militairen van categorie B uitoefenen, moeten blijven bestaan, de nodige 

budgettaire ruimte moet gevonden worden binnen de begroting van het WHI en dus ten koste van andere functies 
uit categorie A.
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De andere personeelsleden, vooral militairen, staan op een B-lijst en zijn niet ten laste van 
het WHI. 

Rekening houdend met natuurlijke afvloeiingen (pensioenen), de door de regering geplande 
lineaire vermindering van het personeel (-2 % tot in 2019) en het feit dat de medewer-
kers op de B-lijst niet vervangen worden, zal het aantal medewerkers in fysieke eenhe-
den vanaf 2020 terugvallen tot 224 (212 VTE), zelfs als er elk jaar maximaal aangeworven 
wordt. Dit betekent dat het voor 2030 verhoopte personeelsniveau al in 2020 zal worden 
bereikt, dus tien jaar voor de verwachte einddatum. Het aantal personeelsleden zal tegen 
2030 176 (166 VTE) bedragen. Het WHI leidt hieruit af dat zo een tekort zal ontstaan van 
46 VTE (21,7  %) ten opzichte van de in 2016 geraamde behoefte. Als bijgevolg de nodige 
menselijke middelen niet worden aangetrokken, oordeelt het dat het vanaf 2020 erg moei-
lijk zal worden om te functioneren.

In het kader van de eerstvolgende personeelsplannen wenst het WHI voorrang te verlenen 
aan de volgende acties: 

• het publiek een kwaliteitsvol product aanbieden met de dagelijkse opening van alle 
WHI-sites, de uitwerking van evenementen opgelegd door de actualiteit en communi-
catie over de sites en hun activiteiten;

• beschikken over de nodige menselijke middelen om de diverse technische aspecten voor 
de werking van het WHI te verzekeren;

• beschikken over een doeltreffende algemene administratie die de uitdagingen aankan;
• het wettelijk opgelegde taalevenwicht bereiken en behouden;
• andere aanwervingen indien dit budgettair mogelijk is.

Dit betekent dat het collectiebeheer en het wetenschappelijke onderzoek, hoewel ze be-
langrijk zijn, in de eerstvolgende jaren als aandachtspunt worden behouden maar niet als 
prioriteit worden vooropgesteld. 

Deze strategische doelstellingen zouden, naast operationele doelstellingen en projecten, 
worden opgenomen in het beheerscontract dat momenteel wordt besproken in de raad van 
bestuur (zie punt 2.2.1).

Deel 2: Personeelsbehoeften van het WHI 

Het personeelsplan 2018 moet het personeelsbestand aanvullen. Wegens budgettaire res-
tricties kunnen er slechts enkele functies worden ingevuld, grotendeels op het vlak van het 
sitebeheer en de steun. De aanpak moet dus worden verfijnd en de noden moeten, vrijwel 
functie per functie, vanuit een kwalitatief oogpunt (niveau, competentieprofiel, …) worden 
bepaald. De logica van de raming van de personeelsbehoeften wil dat de opdrachten van 
de organisatie het vertrekpunt zijn, dat de processen worden bepaald en beschreven en dat 
er vervolgens een organisatiestructuur wordt vastgelegd, om uiteindelijk, op basis van een 
gemeten of geraamde werklast, de personeelsbehoeften te bepalen, zowel op kwalitatief als 
op kwantitatief vlak. De wetgever die het WHI oprichtte, heeft echter reeds een organisatie 
“gesuggereerd” waarin elk van de vier departementen belast wordt met een van de op-
drachten. De vijfde opdracht, wetenschappelijk onderzoek, wordt daarbij als ondergeschikt 
beschouwd en ten dienste van de vier andere opdrachten. Het WHI werd dus onmiddellijk 
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op deze wijze gestructureerd, zonder dat een diepgaande studie over de processen werd 
uitgevoerd. De ondertussen opgestarte studie van de personeelsprocessen in de organisatie 
heeft nog niet veel vorderingen gemaakt.

Rekening houdend met deze stand van zaken en aangezien er een zekere urgentie is om 
een zicht te krijgen op de personeelsbehoeften om het WHI correct te laten functioneren 
en te laten voldoen aan de verwachtingen van de toezichthoudende overheid, werd een 
meer empirische aanpak vooropgesteld. Op basis van de gezamenlijke ervaring binnen de 
organen en de centrale diensten van het WHI, hebben de Algemene Directie en de departe-
mentshoofden hun behoeften geuit op basis van de opdrachten en huidige activiteiten van 
het WHI. 

Op het moment van voorlegging van het personeelsplan 2018 (op 26 juni 2018) wordt de 
behoefte geraamd op 335 voltijdse functies. Het WHI geeft daarbij een tabel met opsplitsing 
van die functies per departement en per niveau. Het voegt als bijlage van het personeels-
plan tabellen met de gedetailleerde behoefte per departement, evenals de huidige bezetting 
van deze posten. Het deficit bedraagt ongeveer 30 %; dit tekort situeert zich vooral in de de-
partementen I "Collectiebeheer" en II "Sitebeheer" met ongeveer 40 % ontbrekende perso-
neelsleden en in mindere mate voor de publiekswerking (“slechts” 20 %). Het departement 
IV Steundiensten heeft een overschot van iets meer dan 15 %, maar deze overtollige functies 
bevinden zich voornamelijk in Bastogne, zodat de activiteiten binnen de centrale adminis-
tratie hier niet op kunnen terugvallen36. In dit departement ontbreken ook de meeste com-
petenties. Tot slot stelt het WHI vast dat de diensten van de Algemene Directie een deficit 
vertonen van meer dan 50 %.

In de nota aan de raad van bestuur van 26 juni 2018, waarmee het personeelsplan ter goed-
keuring aan de raad van bestuur werd voorgelegd, wordt verder aangehaald dat een precie-
zere definitie van de functieprofielen een vergelijking mogelijk moet maken met de aan-
wezige competenties om een beter beeld te krijgen van de kwantitatieve en kwalitatieve 
onevenwichten. Op basis van de prioriteiten die moeten worden bepaald, kan een vooruit-
gepland beheer van het personeel de functies en de effectieven vastleggen op meerjarige 
basis (drie tot vijf jaar). 

3.2.1.4 Personeelsplan 2019
Het personeelsplan 2019 werd op 29 april 2019 voorgelegd aan de raad van bestuur. Het 
actieplan omvat 24 aanwervingen (+ jobstudenten), de aanstelling van 3 opdrachthouders, 
5 bevorderingen en 2 statutarisaties. Net zoals het personeelsplan 2018 werd ook dit plan 
niet rijp bevonden om goedgekeurd te worden. Inhoudelijk is het vooral een aanwervings-
plan. Er ontbrak nog steeds een overzichtstabel van nodige functies en profielen per depar-
tement, gerangschikt in gemotiveerde volgorde van prioriteit binnen het vooropgestelde 
personeelsbudget en een grondige analyse van de manier waarop de functies op dat ogen-
blik ingevuld waren. De bevorderingen werden andermaal in vraag gesteld. De bij het plan 
gevoegde toelichtende nota strookte niet geheel met de inhoud van het plan en wijzigde dit 

36 42 militairen werken in de basis van Bastogne. Het merendeel van dit personeel bestaat uit personeelsleden van 
Defensie die noodzakelijk zijn voor de werking van de basis van Bastogne (wacht, administratie,…). Dit personeel 
kan niet structureel elders in het WHI worden geplaatst, ook omwille van de bewaking van de basis, die deel uit-
maakt van de militaire reglementering.
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zelfs op bepaalde punten. Wegens de dringende noodzaak van een aantal aanwervingen, 
zonder dewelke de werking van de instelling in de problemen komt, werden de voorgestelde 
aanwervingen mits een paar aanpassingen goedgekeurd. Ook de gevraagde statutarisaties 
mochten worden doorgevoerd. De bevorderingen daarentegen werden niet goedgekeurd, 
omdat niet blijkt dat deze noodzakelijk zijn voor het beter functioneren van de instelling. 
Volgens de regeringscommissaris voor begroting bestaat er zeker budgettaire ruimte voor 
aanwervingen en/of bevorderingen: de pensioneringen zorgen voor vrijkomend budget, ter-
wijl voorlopig in principe geen personeel in dienst kan worden genomen. Het personeels-
plan kan worden gedragen binnen de begroting 2019 en later. De regeringscommissaris van 
begroting gaf een positief advies. Hij benadrukte in de vergadering van 29 april 2019 dat dit 
niet kan beschouwd worden als een inhoudelijke goedkeuring.

Het Rekenhof dringt erop aan personeelsplannen op te maken die inhoudelijk en formeel 
conform zijn aan wat van een personeelsplan kan worden verwacht, zodat ze door de raad 
van bestuur kunnen worden goedgekeurd. Een niet goedgekeurd personeelsplan staat 
de uitvoering van de erin opgenomen acties in de weg. Het Rekenhof beveelt ook aan de 
goedkeuring van het personeelsplan verder te vervroegen. Het plan moet in principe eind  
december van het voorgaande jaar klaar zijn en worden goedgekeurd bij het begin van het 
jaar waarop het betrekking heeft.

In zijn antwoord bevestigt het WHI dat de raad van bestuur van het WHI de hem voor-
gelegde personeelsplannen 2018 en 2019 niet goedkeurde, maar wel zijn akkoord gaf voor 
de onontbeerlijk geachte rekruteringen. De situatie is er met het personeelsplan 2020 op 
vooruit gegaan: dit plan werd al in november 2019 aan de raad van bestuur voorgelegd en 
goedgekeurd. De administratie doet verdere inspanningen op dit vlak, rekening houdende 
wel met de beperkte menselijke middelen van de HR-dienst.

3.2.2 Functiebeschrijvingen
Functiebeschrijvingen spelen een belangrijke rol in het personeelsbeleid. Zij geven aan wat 
er van het personeelslid in die functie wordt verwacht en welke competenties nodig zijn 
om de vooropgestelde resultaten te bereiken. Zeker in een instelling zoals het WHI, waar 
werd vastgesteld dat heel wat competenties ontbreken om een moderne erfgoedinstelling 
te laten functioneren (zie punt 3.2.1.3 ‘deel 1’), is het van belang te beschikken over actuele 
en precieze functiebeschrijvingen. 

Het Rekenhof stelde vast dat sinds de oprichting van het WHI slechts een beperkt aan-
tal functiebeschrijvingen werd opgemaakt. De oude functiebeschrijvingen van zowel het 
IV-NIOOO als van het Koninklijk Legermuseum bevinden zich nog in de Crescendo- 
applicatie van het WHI. Voor alle functies binnen het WHI zou, aan de hand van de  federale 
functiecartografie, een precieze beschrijving moeten worden opgemaakt waardoor het mo-
gelijk is een vergelijking te maken met de aanwezige competenties om zo een beter beeld 
te krijgen van de kwantitatieve en kwalitatieve onevenwichten. Het WHI zou deze taak 
plannen in de loop van het eerste semester van 2020.

Als gevolg van het ontbreken van een functiebeschrijving, al dan niet opgenomen in de 
arbeidscontracten van de betrokkenen, ontstond in maart 2018 blijkbaar onduidelijkheid 
over de verantwoordelijkheden van de leidinggevenden binnen de site Breendonk. Om die 
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situatie uit te klaren, moest bij dienstorder worden aangegeven welke verantwoordelijke 
welke functie vervult. 

Het WHI bevestigt in zijn antwoord dat het opstellen van precieze functiebeschrijvingen 
voor alle medewerkers van het WHI een werk van lange adem zal worden, door de beperkte 
bezetting van de personeelsdienst. Doordat het WHI zal instappen in de SCOPE37-applica-
tie van PersoPoint, zal het deze taak in de komende maanden echter wel moeten uitvoeren.

3.2.3 Personeelsherschikkingen en outsourcing
Het voortdurend afnemende personeelsbestand leidde er in de eerste twee jaren van de in-
stelling toe dat het personeel regelmatig moest worden herschikt en dat, in afwachting van 
een aanwerving, sommige personeelsleden tijdelijk andere functies waarnamen38. Zo ver-
vulden twee personeelsleden van de dienst Vertaling tijdelijk andere taken; als gevolg daar-
van moest op zijn beurt een extern vertaalbureau worden aangezocht, waarop een beroep 
kan worden gedaan in geval van te grote werklast. Een dienst Logistiek werd opgericht met 
de resterende personeelsleden van de dienst Infra, de dienst Transport, de dienst Events en 
de dienst Economaat/Cafetaria. Niet alleen de HR-dienst kampte met een personeelstekort, 
maar ook de financiële dienst. Daar werd een beroep gedaan op een consultancybureau 
voor diverse financiële werkzaamheden, zoals het opmaken van de rekeningen en de finan-
ciële jaarverslagen. Ook de zaalbewaking in het KLM moest worden uitbesteed omdat zo 
een efficiëntere permanentie van de dienstverlening kan worden verzekerd.

Het Rekenhof stelt ook vast dat het WHI op permanente basis gebruik maakt van de mo-
gelijkheid om gepensioneerde militairen in halftijdse contractuele leidinggevende functies 
tewerk te stellen. Het betreft leidinggevend personeel afkomstig van het NGFB dat, met 
behoud van de financiële voorwaarden, in het nieuwe kader van de fusiestructuur werd 
geïntegreerd (bijvoorbeeld als ICT-leidinggevende of in de schoot van de cel Coördinatie 
en Studies Interdepartementsprojecten). Dergelijke manier van structurele en functionele 
invulling binnen de gewijzigde organisatiecontext kan bezwaarlijk als een maatregel van 
degelijk algemeen beheer worden beschouwd. De deeltijdse inzet van deze personen op ge-
vorderde leeftijd vormt bovendien een risico op het vlak van continuïteit en bewaking van 
kennis en competenties. 

In zijn antwoord erkent het WHI dat het inzetten van gepensioneerde militairen in leiding-
gevende functies een risico inhoudt op het vlak van continuïteit. Om deze reden werd bv. 
in het personeelsplan van 2020 een attaché A1 opgenomen die in de toekomst leiding zal 
geven aan de IT-dienst. 

37 SCOPE is de PersoPoint-softwaretoepassing waarmee de personeelsadministratie wordt beheerd en waarlangs 
bepaalde aanvragen voor verlof en afwezigheden verlopen. PersoPoint behandelt de administratieve afhandeling 
van indiensttredingen, loopbaanpaden, verwerking van tewerkstellingsgegevens, persoons- en loongegevens, ad-
ministratie bij uitdiensttreding en pensioen, verloven en afwezigheden.

38 Voor zover dit mogelijk was, rekening houdend met specifieke competenties die voor de in te vullen functie waren 
vereist.
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Hoofdstuk 4

Personeelsbudget en -beheer
4.1 Personeelsbudget

Het totale geactualiseerde personeelsbudget van het WHI voor 2019 bedraagt 10.671.000 euro 
en is als volgt samengesteld:

• 7.583.000 euro: de kost van het statutaire en contractuele burgerpersoneel van het WHI, 
rechtstreeks ten laste van de dotatie van het WHI en uitbetaald door PersoPoint;

• 3.088.000 euro: de kost van het structureel noodzakelijke militaire personeel en en-
kele burgers gedetacheerd door Defensie (de zogenaamde A-lijst), die worden uitbe-
taald door Defensie en waarvan de kost vervolgens wordt gefactureerd aan het WHI. 
Deze middelen zijn eveneens voorzien in de dotatie. Indien een dergelijk personeelslid 
gepensioneerd wordt, kan het enkel door een burgerpersoneelslid vervangen worden.

Beide personeelscategorieën, zowel de personeelsleden die op de loonlijst van het WHI 
staan als de gedetacheerde personeelsleden/militairen die zich op de loonlijst van Defen-
sie bevinden, worden echter onder verschillende rubrieken gerapporteerd in de begro-
ting: de kostprijs van de gedetacheerde personeelsleden wordt geboekt als werkingskost 
(ESR-code 12.21), terwijl de kostprijs van het personeel dat op de eigen loonlijst staat, wordt 
geboekt als bezoldiging (ESR-code 11.00).

Hoewel het Europese stelsel van nationale en regionale rekeningen (ESR) zoveel mogelijk 
uitgaat van de aard van de uitgave als basis voor de aanrekening, wordt in dit geval conform 
de boekhoudregels het gebruik door een overheidseenheid van gedetacheerd personeel van 
een andere overheidseenheid gelijkgesteld met een aankoop van een dienst39. De loonlast 
wordt bijgevolg geboekt op het niveau van de entiteit die de oorspronkelijke wedde betaalt.

In de praktijk gebeurt de economische classificatie bij het WHI van de personeelskosten 
van de door Defensie gedetacheerde militairen en burgers correct. Toch verloopt de verwer-
king op een weinig doorzichtige wijze, waarbij het moeilijk is een duidelijk zicht te krijgen 
op het reële aandeel van de personeelskostenelementen. De driemaandelijkse factuur van 
Defensie vermeldt slechts één globaal bedrag. Onderzoek van de gedetailleerde verant-
woording heeft uitgewezen dat deze vlag meerdere ladingen dekt: alle looncomponenten, 
vergoedingen en toelagen, evenals werkingskosten (zoals reis- en verblijfskosten) van de 
militairen. Het opsplitsen van het factuurbedrag waarbij de gedetailleerde kostenstructuur 
beter zou worden weerspiegeld, zou de transparantie ten goede komen.

Het WHI betaalt de globale factuur zonder controle op de juistheid van de grondslag van 
de verschuldigde sommen en de bijhorende aanrekening. Het heeft zich tot doel gesteld om 

39 FOD Beleid en Ondersteuning, DG Begroting en Beleidsevaluatie: Algemene gegevensbank, economische clas-
sificatie (maart 2017), p. 64.
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dit in de toekomst nader op te volgen, maar dan moet het daartoe ook over de middelen 
beschikken (zowel op het vlak van het noodzakelijke personeel als van een betere transpa-
rantie van de aangereikte gegevens). Het WHI heeft immers nauwelijks zicht op de wijze 
waarop de Directie-Generaal HR van Defensie het personeelsbeheer van de gedetacheerde 
militairen en burgers verzorgt. 

Defensie heeft zich in het verleden geëngageerd om, als een gedetacheerd personeelslid van 
de A-lijst gepensioneerd wordt, in de hiermee overeenstemmende middelen te voorzien in 
de dotatie, waarmee het WHI dan zelf een burgerpersoneelslid zou kunnen aanwerven. Dit 
geeft aanleiding tot een interne verschuiving tussen de werkingskosten (verminderde fac-
turatie door Defensie) en de personeelsenveloppe. Het WHI moet in deze aangelegenheid 
de nodige waakzaamheid aan de dag leggen. De afgesproken budgettaire neutraliteit kan 
immers enkel worden gewaarborgd, wanneer deze overgedragen budgettaire marge binnen 
Defensie niet voor andere doeleinden wordt aangewend. Het engagement betreft uitslui-
tend een equivalente verschuiving in financiële en niet in personele middelen. De geplande 
vervanging van gedetacheerde militairen (voor wie niet moest worden bijgedragen aan de 
Pool der Parastatalen) door nieuw aan te werven statutairen (voor wie wel moet worden 
bijgedragen ten belope van ca. 40 %) komt op het niveau van het WHI neer op een dure 
oplossing. In de praktijk zal dit in de toekomst leiden tot een afslanking van het globale 
personeelsbestand dat ingezet wordt bij het WHI.

4.2 HR-dienst

De HR-dienst van het WHI, die het burgerpersoneel van de instelling beheert, kampt al van 
bij de start met onderbezetting. Door het vertrek van enkele HR-medewerkers in 2017 en 
begin 2018 (deels als gevolg van de fusie) beschikte de dienst in 2018 over slechts drie mede-
werkers. Een nieuw diensthoofd, een attaché (A1) was in dienst getreden in juli 2017. Daar-
naast was er nog een attaché (A2) en in maart 2018 kon een nieuwe administratief assistent 
(C) aangeworven worden. Geen van deze drie beheerste het dagelijkse personeelsbeheer 
volledig en ze beschikken niet over de nodige elektronische hulpmiddelen ter ondersteu-
ning van het personeelsbeheer40. Begin 2019 ging de attaché A2 met pensioen. Aansluitend 
werd een nieuwe administratief deskundige (B) aangeworven. In het najaar 2019 gaven ach-
tereenvolgens de administratief assistent (C) en het diensthoofd (A1) hun ontslag. Met een 
dergelijke samenstelling en personeelsverloop is het binnen de HR-dienst niet mogelijk alle 
HR-taken naar behoren uit te voeren. 

Defensie beheert het gedetacheerde burger- en militaire personeel. De HR-dienst van het 
WHI heeft geen toegang tot deze dossiers. In het WHI, meer bepaald in het KLM, is een 
cel aanwezig (‘CSM’ genaamd, Company Sergeant Major) bestaande uit twee militairen die 
louter instaan voor de verlofaanvragen en de tijdsregistratie van de militairen.

Volgens een update die het WHI verstrekte, telt de personeelssamenstelling van de HR-
dienst momenteel vier medewerkers: een administratief deskundige en een vertaalster, bei-
den van niveau B, een recent op de personeelsdienst aangekomen attaché A2 en een admi-
nistratief assistent (C). De twee medewerkers van niveau B zullen het WHI respectievelijk 

40 Er wordt in het beste geval met Excel-bestanden gewerkt.
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eind juli en eind augustus 2020 verlaten. De dienst zal dan bestaan uit twee Franstalige 
medewerkers met weinig HR-ervaring. De inspecteur van Financiën heeft de vervanging 
van de twee medewerkers van niveau B al toegestaan. In de nabije toekomst staan de selec-
ties gepland van een nieuwe attaché A2, die de dagelijkse leiding van de HR-dienst op zich 
zal nemen, alsook van een tweede administratief assistent (C). Als gevolg van vertragingen 
bij SELOR zullen deze rekruteringen later plaatsvinden, wat de HR-dienst in een delicate 
situatie plaatst.

4.3 Taken van de HR-dienst

De HR-dienst heeft meerdere complexe taken: het beheer van ongeveer 110 dossiers van 
actieve personeelsleden met verschillende statuten, het beheer van de dossiers van de ge-
pensioneerden van het vroegere IV-NIOOO, de federale functiecartografie, selecties voor 
nieuwe medewerkers, opstellen van dienstnota’s, opstarten van de evaluaties, administratie 
rond arbeidsongevallen en aspecten van de sociale dienst41. Een aantal taken kan wegens 
de krappe personeelsbezetting niet worden uitgevoerd, zoals projecten inzake vernieuwing 
(New Way of Working), duurzaamheid en welzijn, die tot doel hebben van de instelling een 
moderne en aantrekkelijke werkgever te maken. De uitvoering van dit takenpakket moest 
in de eerste twee jaren van het WHI bovendien worden gecombineerd met de voorbereiding 
en opmaak van enkele basisdocumenten (een organigram, een personeelsplan, een taalka-
der en een arbeidsreglement). 

4.4 Overgang naar PersoPoint

De HR-dienst beschikt niet over de nodige softwaretoepassingen om een performante en 
efficiënte opvolging van de verschillende HR-processen mogelijk te maken. Vanaf midden 
2019 zou het sociaal secretariaat van de burgers van het WHI door PersoPoint42 worden 
beheerd43, o.m. op vlak van de HR-processen loopbaanbeheer, verloven/afwezigheden, in-
haalverlof. Daartoe moesten de fysieke personeelsdossiers vanaf midden 2018 stuk voor 
stuk worden gescand, wat een uitgebreide voorbereiding vergde (opmaak, samenstelling…). 
Inmiddels had PersoPoint vastgesteld dat het de problemen verbonden aan complexe, klei-
ne organisaties had onderschat; het verleende daarom voorrang aan de behandeling van 
andere organisaties en vroeg het WHI om de dossiers (die tegen eind 2018 alle waren afge-
werkt en gescand) nog niet door te sturen. De effectieve overname van de personeelsadmi-
nistratie door PersoPoint zal pas plaats vinden in de loop van 2020. Het WHI zal daarvoor 
een jaarlijkse vergoeding betalen aan PersoPoint. De HR-dienst zal uiteraard wel verant-
woordelijk blijven voor personeelsplannen, aanwervingen, evaluaties en dergelijke.

Het militaire personeel én het burgerpersoneel gedetacheerd door Defensie maken intus-
sen gebruik van Sharepoint voor het doorgeven van gegevens aan CSM.

41 Opvolging van de hospitalisatieverzekering, in samenwerking met CDSCA, doordat het WHI niet over een eigen 
sociale dienst beschikt.

42 Zie Rekenhof, 174e Boek, Volume I, “E-HR en PersoPoint: stand van zaken”, Brussel, oktober 2017, p.275,  
www.rekenhof.be.

43 Met uitzondering van het burgerpersoneel gedetacheerd door Defensie. PersoPoint betaalt de wedden van het 
burgerpersoneel van het WHI al uit sinds juli 2017. Het militaire personeel en het burgerpersoneel van Defensie 
wordt door Defensie betaald.
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In zijn antwoord verduidelijkt het WHI dat er momenteel intensief wordt gewerkt om de 
instap in de SCOPE-applicatie van PersoPoint voor te bereiden. De SCOPE-applicatie zal in 
het najaar van 2020 worden gelanceerd bij de medewerkers. 

4.5 Arbeidsreglement

De HR-dienst stelde eerst een arbeidsreglement op voor het burgerpersoneel op basis van 
wat voordien bij het IV-NIOOO en bij de andere parastatalen van Defensie van toepassing 
was. Dit arbeidsreglement trad in werking op 1 juli 2018. Op basis van een voorafgaand 
akkoord tussen het WHI en Defensie over de toepassing van het militaire statuut op de 
bij het WHI gedetacheerde militairen, wordt het arbeidsreglement momenteel aangepast 
door er de bepalingen van toepassing voor de militairen in op te nemen. Dit was in novem-
ber 2019 nog niet afgerond.

Het is niet duidelijk wat geldt voor het gedetacheerde burgerpersoneel van Defensie. Het 
akkoord tussen het WHI en Defensie had immers alleen betrekking op de gedetacheerde 
militairen.

4.6 Vaststelling van de bezoldiging

De betaling van de burgerpersoneelsleden van het WHI gebeurt sinds juli 2017 door Perso-
Point. Het Rekenhof ging na of een aantal bezoldigingselementen (wedde, toelagen en ver-
goedingen) regelmatig waren. Daartoe onderzocht het de financiële gegevens van alle bur-
gerpersoneelsleden in de databank van PersoPoint.

4.6.1 Bezoldigingen
De bezoldiging van de adjunct-directeur-generaal wordt nog steeds berekend volgens de be-
palingen van het oude bezoldigingsbesluit44, hoewel deze regeling al op 1 januari 2014 werd 
opgeheven.

De veertien personeelsleden van de site Breendonk werden lange tijd verloond met een 
brutobedrag per jaar of per maand (een forfait, vakantiegeld en eindejaarspremie inbegre-
pen), waarbij geen niveau of weddenschaal werd vermeld. Voor hen werd een bijvoegsel 
bij de arbeidsovereenkomst gemaakt, waarbij ze vanaf juli 2018 werden ingeschaald in de 
nieuwe loopbaan45. Daarbij wordt een jaarwedde toegekend (met jaarlijkse forfaitaire ver-
hoging), maar er wordt meestal niet vermeld wat het niveau is, welke weddenschaal wordt 
toegepast en hoeveel anciënniteit daarbij wordt toegekend. Die bijvoegsels bij de contrac-
ten zijn ondertekend, maar niet gedateerd. Het Rekenhof stelt ook vast dat twee gepensio-
neerde militairen in halftijdse contractuele leidinggevende functies in hun instelling van 
herkomst een forfait kregen van 21.000 euro, waaraan vanaf 1 januari 2017 vakantiegeld en 
een eindejaarspremie werden toegevoegd (terwijl dit in principe inbegrepen was). Door hun 
overheveling naar het WHI met behoud van hun arbeidsovereenkomst is die onregelmatige 
toestand ongewijzigd gebleven.

44 Koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende de bezoldigingsregeling van het personeel van de federale overheids-
diensten.

45 Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal 
openbaar ambt.
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4.6.2 Forfaitaire onkostenvergoeding voor dienstverplaatsingen
Zeven overgedragen contractuele personeelsleden van de site Breendonk ontvangen maan-
delijks nog steeds een forfaitaire som als onkostenvergoeding voor verplaatsingskosten we-
gens dienstverplaatsingen (en ongeacht hun al dan niet deeltijdse tewerkstelling)46. Het 
gaat om een praktijk die al voor de oprichting van het WHI werd toegepast. Nochtans be-
paalt artikel 6 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en 
vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt dat elke vergoeding 
wordt toegekend op basis van de bewijsstukken van het bestaan van werkelijke onkosten, 
die het personeelslid verstrekt. Ze moeten worden geweigerd of verminderd, als ze niet 
gerechtvaardigd blijken. Vanaf het ogenblik dat het WHI wordt opgenomen in het FAOA, is 
dit koninklijk besluit ook op het WHI van toepassing.

4.6.3 Arbeidsongevallenverzekering
In november 2018 sloot het WHI een arbeidsongevallenverzekering af voor zijn werkne-
mers. De personeelsleden, gedetacheerd door Defensie, worden uitgesloten van het toepas-
singsgebied van de polis, omdat zij al via Defensie verzekerd zijn. Deze redenering strookt 
echter niet met de bepalingen van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk 
en voor beroepsziekten in de overheidssector. Deze wet – die ook van toepassing is op het 
WHI – bepaalt immers dat de ter beschikking gestelde militairen en ambtenaren voor de 
arbeidsongevallen waarvan zij slachtoffer zijn, moeten worden gelijkgesteld met de ambte-
naren van de dienst waar zij werkzaam zijn. Het Rekenhof beveelt aan met de diensten van 
Defensie te onderzoeken wie wettelijk moet instaan voor de verzekering van arbeidsonge-
vallen van de bij het WHI gedetacheerde militairen.

De in de polis vastgelegde vergoedingen zijn bovendien ruimer dan deze waarin de wet van 
3 juli 1967 voorziet. Zo vermeldt de polis dat:

• de bovengrens van de bezoldiging op grond waarvan de vergoedingen (renten) worden 
berekend, vastligt op 125.000 euro, terwijl de wet dit bedrag begrenst op 24.332,08 euro 
(artikel 4, § 1);

• in geval van overlijden de feitelijk samenwonende partner van het slachtoffer recht heeft 
op een rente, terwijl de wet deze tussenkomst beperkt tot de wettelijk samenwonende 
(artikel 8);

• de rente in geval van overlijden of permanente arbeidsongeschiktheid wordt uitbetaald 
in de vorm van een kapitaal, terwijl de wet de omzetting naar een kapitaal beperkt tot 
hoogstens 1/3 van de waarde van de rente (artikel 12).

Deze werkwijze is strijdig met de interpretatie, uiteengezet in Bericht nr. 6 van de Diensten 
van de Eerste Minister van 29 januari 1971 (Titel IV Draagwijdte van artikel 16 van de wet 
van 3 juli 1967) volgens welke de instellingen geen bijkomende voordelen bovenop deze be-
paald in de wet van 3 juli 1967 kunnen bedingen, tenzij deze voordelen uitdrukkelijk in het 
personeelsstatuut zijn vastgelegd (wat niet het geval is).

46 Voor twee personeelsleden werd de vergoeding op 13 februari 2017 zelfs met terugwerkende kracht toegekend 
(voor één daarvan zelfs meer dan een jaar teruggaand).
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4.6.4 Dienstvrijstellingen
Het arbeidsreglement kent in twee specifieke gevallen een dienstvrijstelling toe. Bovendien 
wordt naar aanleiding van het einde van de loopbaan een dienstvrijstelling toegekend van 
drie kalendermaanden aan het personeelslid dat zich waardig heeft getoond door de alge-
mene wijze waarop hij zijn functies heeft vervuld (op verschillende manieren op te nemen 
en aan dezelfde toekenningsvoorwaarden en modaliteiten als het personeel van Defensie). 
Deze dienstvrijstellingen zijn bezoldigd. Dergelijke afwezigheden moeten echter overeen-
komstig artikel 11, § 1, van de wet van 16 maart 1954 en/of artikel 5 van het organiek FWI-
statuut bij koninklijk besluit worden geregeld. 

4.7 Tijdsregistratie

Alleen op de site van het KLM is een tijdsregistratie via een prikklok mogelijk. De badges 
van de personeelsleden functioneren als accreditatie- en veiligheidsbadge, maar kunnen 
ook gebruikt worden als prikkaart om de arbeidstijd te registreren. De personeelsleden 
kunnen echter, mits akkoord van de functionele chef en de departementsdirecteur, toetre-
den tot het systeem zonder prikken.

Het Rekenhof beveelt aan dat het WHI zijn voornemen om een uniform prikkloksysteem 
voor alle sites te installeren waarmaakt.

4.8 Personeelsdossiers

Het Rekenhof onderzocht 51 personeelsdossiers, waarbij de fysieke en elektronische do-
cumenten uit de dossiers samen werden bekeken. Het stelde daarbij vast dat in een groot 
aantal dossiers één of meer documenten van diverse aard ontbreken, zoals basispersoneels-
gegevens, diploma’s, attesten van tewerkstelling, recente weddenfiches, selectiedocumen-
ten, documenten in verband met benoeming/aanstelling of bevordering, adviezen van de 
Inspectie van Financiën, stageverslagen, evaluatiedocumenten, verlofbesluiten, arbeids-
overeenkomsten en/of bijvoegsels daarvan, ontslagbrieven van contractuelen of bewijzen 
van slagen in gecertificeerde opleidingen. Een aantal documenten is niet ondertekend en/
of gedateerd of werd laattijdig opgemaakt en werkt retroactief.  

Het ontbreken van bewijsstukken leidde ertoe dat dikwijls geen sluitende uitspraak kon 
worden gedaan over het loopbaanverloop of wat de weddetoekenning betreft, de correct-
heid van de in aanmerking genomen geldelijke anciënniteit, het niveau en/of de wedde-
schaal. 

Deze bevindingen werden per dossier voorgelegd aan de HR-dienst van het WHI. Het 
diensthoofd heeft enkele dossiers aangevuld en beloofde dat dit zou gebeuren voor alle 
vermelde dossiers. In december 2019 heeft het diensthoofd echter ontslag genomen bij het 
WHI. 

In zijn antwoord benadrukt het WHI dat ondertussen een aantal dossiers in orde werd 
gebracht. Ook in de toekomst zal er worden gewerkt aan de aanvulling van ontbrekende 
stukken in de dossiers. Het Rekenhof zal in een later stadium nagaan of hiermee een einde 
is gekomen aan alle vastgestelde tekortkomingen.
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Een personeelslid van de site Breendonk stond in de personeelslijst van 1 mei 2018 nog aan-
geduid als personeelslid van niveau D47. Hij kreeg aanvankelijk het barema DA1 (als sup-
poost), maar vanaf 1 juni 2014 kreeg hij, via een bijvoegsel bij de arbeidsovereenkomst, 
het barema CA1 (als administratief onthaalbediende). Sindsdien wordt hij bezoldigd in het 
barema CA1. Er is geen diploma in het dossier en geen bewijs van slagen in een bevorde-
ringsexamen voor niveau C, dat een inschaling in het niveau C verantwoordt.

Van bij de aanvang van de audit deelde de HR-dienst van het WHI mee dat hij niet be-
schikte over de dossiers van de gedetacheerde militairen, aangezien deze zich bevonden 
bij Defensie en het WHI geen toegang heeft tot die dossiers. Het Rekenhof drong erop aan 
drie militaire dossiers voor te leggen, waarvoor het had vastgesteld dat er door die militai-
ren vrijwillige encadreringsprestaties (VEP) werden verricht. Binnen het WHI bestaat dit 
systeem van VEP, waarbij militairen die met pensioen kunnen gaan het recht hebben om 
langer in dienst te blijven, indien zij een prioritaire functie uitoefenen en mits akkoord van 
Defensie48. In de praktijk kan een VEP worden toegestaan, indien de directeur-generaal 
van het WHI een gemotiveerde aanvraag van een militaire medewerker goedkeurt en deze 
vervolgens aan de beleidscel van Defensie voorlegt. Procedureel verloopt dit door middel 
van formulieren van Defensie en via de militaire contactpersoon binnen het WHI.

Het Rekenhof kreeg echter geen inzage in de volledige dossiers, alleen verantwoordings-
stukken in verband met de VEP werden voorgelegd. Voor één militair beantwoordden die 
aan alle vormvereisten. Voor een tweede militair ontbrak de goedkeuring door de direc-
teur-generaal van het WHI van de aanvraag. Voor een derde werden geen verantwoordings-
stukken van de VEP voorgelegd. 

Het Rekenhof merkt bovendien op dat, vermits de kostprijs van de VEP’s deel uitmaakt 
van het personeelsplan, dit stelsel de interne verschuiving tussen de werkingskosten en de 
personeelsenveloppe verkleint en dus ook de budgettaire marge voor nieuwe aanwervingen 
van burgerpersoneel door het WHI. Dit komt uiteindelijk neer op een vertraging van de 
demilitariseringsoperatie binnen het WHI.

47 Dit werd gewijzigd in de personeelslijst van 1 mei 2019 (aanduiding als personeelslid van niveau C).
48 VEP kan voor maximaal één jaar worden toegestaan en verlengd.
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Hoofdstuk 5

Conclusies en aanbevelingen
5.1 Conclusies

Drie jaar na de opstart wordt het WHI nog altijd geconfronteerd met diverse tekortkomin-
gen die rechtstreeks of onrechtstreeks gevolgen hebben voor het personeelsbeleid.

Het Rekenhof merkt op dat de oprichtingswet niet alle aspecten van de organisatie van 
het WHI heeft geregeld. Het uitvoeringsbesluit van de oprichtingswet is niet gepubliceerd. 
Meerdere dossiers zijn hangend: er is geen goedkeuring van het huishoudelijk reglement 
van het directiecomité, er zijn nog geen sites in concessie en geassocieerde sites gedefi-
nieerd en de zitpenningen en verplaatsingsvergoedingen van de leden van de raad van be-
stuur en van de wetenschappelijke raad zijn nog niet vastgesteld. Het Rekenhof beveelt 
aan de vastgestelde lacunes op het vlak van de organisatie en werking te verhelpen door de 
oprichtingswet aan te vullen of door de nodige uitvoeringsbesluiten te publiceren.

Ook is het WHI nog niet geïntegreerd in de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maat-
regelen inzake ambtenarenzaken, wat rechtsonzekerheid creëert voor het administratieve 
en geldelijke statuut van het personeel.

Er ontbreekt een formele rechtsgrond om de statutaire personeelsleden van het WHI bij 
hun opruststelling een overheidspensioen toe te kennen.

Er is geen taalkader gepubliceerd. Op basis van een werklastmeting is een taalkundig on-
evenwicht vastgesteld dat in de komende jaren naar aanleiding van aanwervingen en bevor-
deringen zal moeten worden hersteld.

Het beheerscontract tussen het WHI en de federale staat (de minister van Defensie), dat 
onder meer de strategische en operationele doelstellingen en projecten beschrijft, is niet 
goedgekeurd door de raad van bestuur van het WHI. Tegen midden 2020 zou een studie 
moeten afgerond zijn over de visie, de strategische doelstellingen en een hierop afgelijnde 
organisatie van de instelling, die de basis van het beheerscontract zal vormen. Een eerste 
beheerscontract zal bijgevolg pas meer dan drie jaar na de oprichting van de instelling in 
werking treden.

De tijdelijke contractuele aanstelling van de adjunct-directeur-generaal roept vragen op. 
De raad van bestuur keurde nog geen functiebeschrijving van adjunct-directeur-generaal 
goed. De bevoegdheden en taken van de directeur-generaal en van de adjunct-directeur-
generaal moeten duidelijk worden afgelijnd.

De raad van bestuur heeft nog geen huishoudelijk reglement van de wetenschappelijke raad 
goedgekeurd. 
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Er worden momenteel geen evaluaties van wetenschappers meer uitgevoerd. De directeur-
generaal wees de hiërarchische oversten niet aan die de wetenschappelijke personeelsleden 
moeten evalueren. Het Rekenhof beveelt aan die evaluaties uit te voeren met behulp van 
de geïnformatiseerde toepassing Crescendo, ontwikkeld door de FOD BOSA, die ook voor 
wetenschappelijke profielen kan ingezet worden.

De personeelsplannen 2018 en 2019 werden aan de raad van bestuur van het WHI voorge-
legd, maar de raad keurde ze niet goed. Het Rekenhof beveelt aan om personeelsplannen 
op te maken die zowel inhoudelijk als formeel conform zijn aan de vereisten. Er moet ook 
naar worden gestreefd de goedkeuring van het personeelsplan door de raad van bestuur te 
laten plaatsvinden in het begin van het jaar. Het Rekenhof neemt er akte van dat, wat het 
personeelsplan 2020 betreft, verbeteringen op deze punten werden gerealiseerd. 

Op het vlak van de interne controle beveelt het Rekenhof aan een gedetailleerd en geac-
tualiseerd procedurehandboek op te stellen met, per personeelsproces, procesinstructies 
en formele vastlegging van uit te voeren handelingen op het vlak van interne beheersing. 
De internebeheersingsfunctie moet op termijn worden toegekend aan een statutair perso-
neelslid.

Opdrachthouders moeten in principe worden aangesteld voor een tijdelijke en specifieke 
opdracht. De systematische verlenging voldoet daar niet aan.

Inzake het personeelsbudget stelde het Rekenhof vast dat het moeilijk is een duidelijk beeld 
te krijgen van de diverse elementen van personeelskost die voor het gedetacheerde militaire 
personeel door Defensie worden gefactureerd aan het WHI. Het adviseert het WHI om de 
facturatie grondiger te onderzoeken en bij Defensie aan te dringen op een grotere transpa-
rantie van de facturatiegegevens.

Het Rekenhof stelde vast dat de werking van de HR-dienst niet optimaal is, mede door de 
krappe bezetting en het grote personeelsverloop. Aanwervingen voor tewerkstelling in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden bovendien bemoeilijkt doordat het taalkader nog 
steeds niet is goedgekeurd. 

Uit een onderzoek van 51 personeelsdossiers van burgerpersoneelsleden, waarbij de fysie-
ke en elektronische documenten uit de dossiers samen werden bekeken, bleek dat in een 
groot aantal dossiers één of meer documenten ontbraken, wat ertoe leidde dat dikwijls 
geen sluitende uitspraak kon worden gedaan over de correcte toepassing van de op die 
personeelsleden toepasselijke bepalingen. Het WHI belooft dat het de personeelsdossiers 
met de ontbrekende stukken verder zal aanvullen. Ook een aantal onregelmatigheden in de 
toepassing van het personeelsstatuut op sommige personeelsleden (punt 4.6) moeten nog 
worden weggewerkt.

Het Rekenhof heeft zijn auditopdracht niet ten volle kunnen uitvoeren. Het vroeg, via de 
HR-dienst van het WHI, inzage bij Defensie in de volledige dossiers van gedetacheerde 
militairen, maar kreeg daar geen toegang toe.
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Het Rekenhof vraagt de definitieve uitwerking van het arbeidsreglement af te ronden. Bo-
vendien moeten voor alle functies binnen het WHI, aan de hand van de federale functiecar-
tografie, functiebeschrijvingen worden opgemaakt. 

De praktijk om gepensioneerde militairen in halftijdse contractuele leidinggevende func-
ties aan te stellen kan niet worden beschouwd als goed personeelsbeheer en houdt risico’s 
in op het vlak van behoud van kennis en competenties.

Op het vlak van het personeelsbeheer beveelt het Rekenhof aan dat het WHI zijn intentie 
waarmaakt om in alle sites een uniform prikkloksysteem te installeren. Er moet ook ge-
streefd worden naar een sluitend systeem van tijdsregistratie voor opdrachthouders.

Aangezien sommige opdrachthouders van het WHI lid zijn van het bestuur van een aan 
het WHI verbonden vzw en om belangenconflicten tegen te gaan, beveelt het Rekenhof 
aan in de overeenkomsten met de vzw’s op te nemen dat deze vzw’s de deontologische 
code van het WHI moeten respecteren. Het WHI heeft intussen de deontologische code 
aan de vzw’s verstuurd via een all-users-bericht. De duidelijke afbakening van de functies 
als WHI-personeelslid en als vzw-medewerker die inmiddels is gerealiseerd, moet in de 
toekomst worden gegarandeerd.



46

5.2 Overzicht van de aanbevelingen

Aanbevelingen Punt in het  
verslag

Aanbevelingen voor de wetgever/regering

1 Ontbrekende elementen wat de organisatie en de werking van het WHI be-
treft uitwerken door aanvulling van de oprichtingswet of de uitvaardiging 
van een koninklijk besluit.

2.2.1

2 Het WHI integreren in de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatrege-
len inzake ambtenarenzaken. 2.2.1

3 Het beheerscontract tussen het WHI en de federale staat sluiten. 2.2.2

4 Het taalkader goedkeuren en het taalkundige onevenwicht wegwerken. 2.2.1

5 De evaluatoren van de wetenschappers aanduiden en hun evaluatie uitvoe-
ren. De evaluatieprocedure geïnformatiseerd laten verlopen met behulp van 
de applicatie Crescendo.

2.2.1

6 Voorzien in een formele rechtsgrond voor het overheidspensioen van statu-
taire personeelsleden. 2.2.1

Aanbevelingen voor het WHI

1 De huishoudelijke reglementen van het directiecomité en van de weten-
schappelijke raad goedkeuren. 2.2.2

2 Opdrachthouders voor specifieke en in de tijd beperkte opdrachten aanstel-
len. 3.1

3 Gedetailleerde en geactualiseerde internebeheersingsprocedures uitwer-
ken. 3.2.1.2

4 Een grondige controle nastreven van de facturatie van gedetacheerd militair 
personeel op basis van gedetailleerde en transparante gegevens. 4.1

5 In het arbeidsreglement bepalingen opnemen voor de gedetacheerde bur-
gers van Defensie. 4.5

6 Personeelsplannen blijven opmaken die inhoudelijk en formeel conform de 
vereisten zijn, zodat ze door de raad van bestuur kunnen worden goedge-
keurd.

3.2.1.3 en 
3.2.1.4

7
Functiebeschrijvingen actualiseren aan de hand van de federale 
cartografie.

3.2.2

8
De praktijk afbouwen waarmee gepensioneerde militairen in halftijdse 
leidinggevende functies worden aangesteld.

3.2.3

9
Het in het vooruitzicht gestelde uniforme systeem van tijdsregistratie 
effectief installeren.

4.7

10
De deontologische code van het WHI integreren in de overeenkomsten 
met de vzw’s.

2.3

11
De personeelsdossiers vervolledigen met alle stukken die de loopbaan en 
de toegekende wedde en vergoedingen staven.

4.8



Bijlage
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Antwoord van de minister van Defensie
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