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Hoofdstuk 1
Inleiding

1.1 Draagwijdte van het onderzoek 

Het Rekenhof heeft een horizontaal onderzoek uitgevoerd naar het personeels-
beheer van de federale beleidsorganen en ministeriële secretariaten. Het kabinet 
van Landsverdediging werd niet in het onderzoek opgenomen: het ministerie van 
Landsverdediging is immers niet omgevormd tot een federale overheidsdienst, 
waardoor de vernieuwde samenwerkings- en overlegstructuur van de beleids-
organen niet toepasbaar is.

Ten eerste werd onderzocht of de begroting een duidelijk zicht biedt op de ver-
schillende kredieten bestemd voor de beleidsorganen. Ten opzichte van de 
vroegere ministeriële kabinetten verschaft de huidige reglementering immers een 
grotere autonomie aan de ministers en staatssecretarissen, waarbij het beschik-
bare budget de enige reglementaire norm is bij de samenstelling van de beleids-
organen en de vaststelling van de wedden. Aangezien de regelgeving per beleids-
orgaan afzonderlijk naar de uitgetrokken budgettaire middelen verwijst, kon 
worden verwacht dat in de algemene uitgavenbegroting de kredieten voor de 
beleidsorganen minstens zouden worden opgesplitst tussen elk van deze organen. 
Bij de uitvoering van de begroting werd onderzocht of de norm van de begro-
tingsspecialiteit werd nageleefd, door voor elk van de onderzochte beleids-
organen na te gaan of de personeelsuitgaven op de juiste basisallocaties werden 
aangerekend. Verder werd de tewerkstelling van gedetacheerd personeel onder 
de loep genomen. 

Ten tweede werd nagegaan of de opdeling in de verschillende beleids-
organen werd gerespecteerd. Zo dient het beleidsvoorbereidend werk te worden 
toevertrouwd aan de beleidscel, op te richten binnen elke federale of programma-
torische overheidsdienst, terwijl het ministerieel secretariaat enkel dient voor de 
politieke of persoonlijke ondersteuning van de minister. 

Vervolgens werd onderzocht of de maximale personeelsbezettingen per 
beleidsorgaan werden gerespecteerd, zoals de regering die had vastgesteld in het 
door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister opgestelde vademecum van 
23 juli 20041. 

Een vierde punt betrof het onderzoek van de wijze en voorwaarden waar-
onder de leden van de beleidscellen in dienst zijn genomen; ten 
vijfde werd de loonpolitiek nader onderzocht. Tot slot werd nagegaan in welke 
mate de FOD Kanselarij haar rol als intern controleorgaan, zoals haar wordt 
opgelegd door artikel 18bis van het koninklijk besluit van 19 juli 2001, vervult. 

1 Vademecum – invulling Secretariaten, cel algemene beleidscoördinatie, cellen algemeen beleid en 
beleidsorganen, FOD Kanselarij van de Eerste Minister (in samenwerking met de FOD Personeel 
en Organisatie), 23 juli 2004. 
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1.2 Methodologie

Het onderzoek werd op 17 augustus 2005 bij alle ministers, staatssecretarissen 
en federale en programmatorische overheidsdiensten aangekondigd. 

Voor het onderzoek van de loonpolitiek en de personeelsbezetting van de verschil-
lende beleidsorganen werd de ministers en staatssecretarissen tegelijk gevraagd 
om voor de onder hen ressorterende beleidsorganen en secretariaten een aantal 
persoons2- en weddegegevens3 van het personeelsbestand op 1 september 2005 
door te sturen. De antwoorden hierop werden ontvangen tussen september 2005 
en maart 2006. Voor een verdere aanvulling van de weddegegevens (de betaalde 
werkgeversbijdragen, het vakantiegeld en de eindejaars toelage) werd een beroep 
gedaan op de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven. 

De onderzoeksvragen over de opdeling van de beleidsorganen en de indienst-
neming van de leden van de beleidscellen werden onderzocht aan de hand van 
individuele interviews, aan de hand van uniforme vragenlijsten, met de kabinets-
secretarissen van de ministers en staatssecretarissen. De wijze waarop de FOD 
Kanselarij van de Eerste Minister haar interne controletaak vervult, werd volgens 
een gelijkaardige methode onderzocht. 

De onderzoeksvragen over de naleving van de begrotingsspecialiteit werden in de 
eerste plaats aan de hand van de begrotingsdocumenten van het jaar 2005 onder-
zocht. Aansluitend werd per minister en staatssecretaris een overzicht gevraagd 
van de verrichte betalingen, met opgave van de begunstigden, ten laste van de 
basisallocaties 11.02, 11.19 en (indien nodig) 12.19, uitgevoerd tijdens de maanden 
september tot december 2005. 

1.3 Procedure

Bij brief van 24 augustus 2006 werd het ontwerpverslag aan elke minister en 
staatssecretaris (met uitzondering van de minister van Landsverdediging, zie 1.1) 
voorgelegd om de volledigheid en juistheid van de vaststellingen na te gaan. 

De voorzitter van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister meldde in naam van 
de voltallige regering bij brief van 5 september 2006 dat de eerste minister op 
korte termijn een vergadering zou organiseren met zijn collega’s met het oog op 
de naleving van de door het Rekenhof geformuleerde aanbevelingen. 

In een tweede brief van 4 oktober 2006 geeft de voorzitter van de FOD Kanselarij 
de specifi eke opmerkingen en preciseringen weer die het ontwerpverslag in 
hoofde van de regeringsleden oproept. Aangezien zij voornamelijk een aantal 
randopmerkingen van het Rekenhof nuanceren of weerleggen, en niet ingaan 
tegen de voornaamste opmerkingen van hoofdstuk 9 ‘besluit’, noch tegen de 
aanbevelingen van hoofdstuk 10, werd ervoor geopteerd deze opmerkingen en 
preciseringen weer te geven binnen de passages van het verslag waarop zij 
betrekking hebben. 

2 Naam, functie, oorspronkelijke werkgever (bij detachering), percentage van tewerkstelling. 
3 De bruto-jaarwedde tegen 100% en eventuele andere geldelijke voordelen (toelagen, vergoedingen, 

voordelen in natura). 
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Hoofdstuk 2
Juridisch kader

2.1 Structuur van de beleidsorganen 

Via de koninklijke besluiten van 7 november 20004 en 19 juli 20015 werden een 
aantal nieuwe organisatorische entiteiten in het leven geroepen, de zogenaamde 
‘beleidsorganen’: het secretariaat, de beleidsraad, de cel beleidscoördinatie, de 
cel algemeen beleid en de beleidscel.

De beleidscel, op te richten binnen elke federale of programmatorische overheids-
dienst, ondersteunt de minister of staatssecretaris bij de voorbereiding en evalu-
atie van het beleid (artikel 8 van het koninklijk besluit van 7 november 2000).

Als meerdere ministers of staatssecretarissen bevoegd zijn voor verschillende mate-
ries binnen een FOD, kan binnen die FOD naast de beleidscel, ook een beleidskern 
worden opgericht (artikel 7, § 2, van het koninklijk besluit van 7 november 2000). 

De beleidsraad fungeert als verbindingsorgaan tussen de politieke overheid en de 
administratie. Ze is samengesteld uit de minister6, de voorzitter van het directie-
comité van de federale (programmatorische) overheidsdienst, de directeur(s) van 
de beleidscel(len) en (een onbepaald aantal) experten (artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 7 november 2000).

Een aparte plaats wordt ingenomen door de cel beleidscoördinatie. Deze cel 
wordt opgericht binnen de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en moet de 
regering bijstaan in de voorbereiding en de evaluatie van haar beleid (artikel 5, 
§ 1, van het koninklijk besluit van 19 juli 2001). 

Bovenvermelde beleidsorganen worden opgericht binnen een federale of program-
matorische overheidsdienst. Daarnaast zijn er ook beleidsorganen die rechtstreeks 
gerelateerd worden aan de betrokken minister of staatssecretaris: het secretariaat, 
dat de minister of staatssecretaris persoonlijk en politiek ondersteunt (artikel 8 van 
het koninklijk besluit van 19 juli 2001) en de cel algemeen beleid, die de vice-eerste-
ministers bijstaan bij de voorbereiding en evaluatie van het algemene regerings-
beleid (artikel 5, § 2, van het koninklijk besluit van 19 juli 2001). 

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

5 Koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale 
overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aange-
wezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van 
een Gemeenschap of een Gewest. 

6 En desgevallend de minister of staatssecretaris bevoegd voor een deel van de opdrachten van de 
federale overheidsdienst.
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2.2 Aanstelling van de medewerkers 

Het koninklijk besluit van 19 juli 2001 geeft een vrij grote autonomie aan de minis-
ter of staatssecretaris bij de aanstelling van zijn medewerkers. 

Zo kan de minister of staatssecretaris de experten in de beleidsraden (art. 2), de 
uitvoerende personeelsleden van de beleidscellen (art. 4)7, de leden, experten en 
uitvoerende personeelsleden van de cel algemene beleidscoördinatie en de cellen 
algemeen beleid (art. 6 en 7) en de secretariaatsmedewerkers (art. 9) zonder 
enige aanwervingsprocedure aanstellen zolang hij het daartoe toegekende budget 
niet overschrijdt. 

Waar voor de leden of inhoudelijke medewerkers van de beleidscellen het artikel 3, 
§ 1, van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 aanvankelijk bepaalde dat Selor de 
kandidaten zou selecteren, werd dit door het wijzigende koninklijk besluit van 
19 juli 20038 beperkt tot een aanwijzing door de minister of staatssecretaris op 
basis van een functiebeschrijving en een competentieprofi el. 

Ook wat de omvang van de beleidsorganen betreft, krijgt de minister of staats-
secretaris dezelfde autonomie. De regelgeving9 schrijft voor dat de regering bij de 
aanvang van de regeerperiode de omvang van de verschillende organen vastlegt, 
onverminderd hun herziening tijdens de regeerperiode. 

Deze regeringsbeslissing kreeg vorm in het vademecum van de FOD Kanselarij 
van de Eerste Minister van 23 juli 2004 waarbij per beleidsorgaan de maximale 
omvang per niveau en functie10 werd vastgelegd, met uitzondering van de exper-
ten (van de beleidsraad, de cel algemene beleidscoördinatie en de cellen algemeen 
beleid) waarvoor enkel een globale budgettaire enveloppe wordt vastgelegd. 

Opmerkelijk in dit vademecum is dat álle beleidsorganen, dus ook diegene die bin-
nen de FOD of POD moeten worden ondergebracht (beleidscel, beleidskern en cel 
algemene beleidscoördinatie), per minister zijn samengebracht. Ook beschikken 
sommige ministers bijkomend over een ’beperkte kern’11, waarvan geen sprake is 
in de koninklijke besluiten van 7 november 2000 en 19 juli 200112.

7 D.i. sinds het wijzigende koninklijk besluit van 23 oktober 2003 tot wijziging van verscheidene 
bepalingen betreffende de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten. Voorheen was het 
de voorzitter van het directiecomité van de federale overheidsdienst waarbinnen de beleidscel 
werd opgericht die de uitvoerende personeelsleden aanwees en ter beschikking stelde van de 
beleidscel. 

8 Koninklijk besluit van 19 juli 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 2000 hou-
dende oprichting van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst, 
en het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de 
federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten 
aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College 
van een Gemeenschap of een Gewest. 

9 Artikel 7 van het koninklijk besluit van 7 november 2000 (beleidscel), artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 19 juli 2001 (cel algemene beleidscoördinatie en cel algemeen beleid) en artikel 8 van 
het koninklijk besluit van 19 juli 2001 (secretariaat). 

10 Directeur, inhoudelijk medewerker en uitvoerend medewerker. 
11 Met name vice-eersteminister D. Reynders voor de bevoegdheid ‘institutionele hervormingen’, vice-

eersteminister F. Van Den Bossche voor de bevoegdheden ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘wetgeving 
telecom’, minister K. De Gucht voor de bevoegdheid ‘confl ictbeheersing’, minister C. Dupont voor 
de bevoegdheid ‘gelijke kansen’ en minister R. Landuyt voor de bevoegdheid ‘institutionele hervor-
mingen’. 

12 Volgens het antwoord van de voorzitter van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister op het ont-
werpverslag (brief van 4 oktober 2006) moet het begrip ‘beperkte kern’ echter in die zin worden 
gelezen dat het toelaat het onderscheid te maken tussen kernen van verschillende omvang, vast-
gesteld door de regering bij het begin van de regeerperiode krachtens de artikelen 7 en 8 van het 
koninklijk besluit van 7 november 2000. 
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De ministers en staatssecretarissen kunnen altijd de eerste minister om een 
afwijking op de omvang en de verdeling per niveau verzoeken (artikel 18bis, 5e lid, 
van het koninklijk besluit van 19 juli 2001). Krachtens de ministerraad van 19 sep-
tember 2003, staat de eerste minister dergelijke afwijkingen op de omvang en de 
verdeling per niveau binnen de cellen en secretariaten altijd toe zolang de budget-
taire personeelsenveloppe van het betrokken beleidsorgaan wordt gerespecteerd 
en het maximale totale personeelsaantal over deze beleidsorganen samen per 
minister niet wordt overschreden. 

2.3 Bezoldiging van de medewerkers 

Ook om de wedden en toelagen van de verschillende medewerkers vast te stel-
len, beschikt de minister of staatssecretaris krachtens het koninklijk besluit van 
19 juli 2001 over een vrij grote autonomie. 

Zo bepaalt artikel 10 dat de minister of staatssecretaris bij de vaststelling van de 
wedden, toelagen (voor personeel dat vanuit een andere openbare dienst wordt 
gedetacheerd) en zitpenningen (voor de vaste experten van de beleidsraden) 
enkel binnen de daartoe toegekende budgettaire middelen moet blijven. 

Enkel voor de autobestuurders legt het koninklijk besluit van 19 juli 2001 vaste 
bedragen13 vast, maar ook die kunnen worden verhoogd binnen de perken van de 
budgettaire middelen die hiertoe worden toegekend. 

Het vademecum van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister legt echter voor 
het overgrote deel van de medewerkers van de beleidsorganen wél maximale jaar-
kosten per functie vast. Zo wordt voor de functie van directeur, afhankelijk van het 
tewerkstellend beleidsorgaan, één maximaal jaarloon vastgelegd (van 100.000 tot 
120.000 euro). Voor de functies van inhoudelijk medewerker en uitvoerend mede-
werker worden verschillende maxima vastgelegd, telkens gekoppeld aan een maxi-
maal aantal (zo kan men bijvoorbeeld binnen een beleidscel aan twee uitvoerende 
medewerkers jaarlijks 45.000 euro toekennen en voor de resterende dertien 
35.000 euro). Ook hier variëren de bedragen (en het maximale aantal) naargelang 
van het tewerkstellend beleidsorgaan. 

Belangrijk om te weten is dat de bedragen in het vademecum de totale jaarkosten 
van een personeelslid voor het beleidsorgaan weergeven, werkgeversbijdragen, 
vakantiegeld en eindejaarspremie inbegrepen. De wedden van gedetacheerde 
personeelsleden die niet hoeven te worden terugbetaald, vallen dus niet onder 
deze begrenzing14. 

De bedragen zijn niet geïndexeerd, maar vermeld tegen 100 % (spilindex 138,01). 
Dit betekent bijvoorbeeld dat op datum van 1 juni 2006 deze bedragen moeten 
worden vermenigvuldigd met de indexcoëffi ciënt 1,3728. 

13 Cf. artikel 10, § 3: een maandelijkse forfaitaire toelage van 272,22 euro met een bijkomende forfai-
taire vergoeding met een maximumbedrag van 2.478,2 euro per jaar. 

14 Of de oorspronkelijk wedde van de gedetacheerde personeelsleden wordt terugbetaald of niet, 
wordt geregeld in artikel 11 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001: wanneer zij behoren tot een 
FOD of een wetenschappelijke instelling van de Staat blijft hun oorspronkelijke werkgever hun 
wedde verder betalen zonder enige terugbetaling door de minister; wanneer zij tot een andere 
werkgever behoren, wordt de wedde enkel terugbetaald wanneer deze werkgever hierom verzoekt. 
De problematiek van de niet-terugbetaling van de wedde in het kader van het beginsel van de 
specialiteit van de begroting wordt verder besproken in 3.3.
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Als men het maximale aantal leden van een beleidsorgaan vermenigvuldigt met 
de overeenstemmende maximumwedden, komt men tot een personeelsenveloppe 
per beleidsorgaan. Bij de installatie van de regering-Verhofstadt II werd afgespro-
ken dat slechts 75 % van deze enveloppe beschikbaar zou worden gemaakt in de 
begrotingskredieten en dat de kredieten ook zouden variëren naargelang van het 
aantal gedetacheerde personeelsleden. 

Tegelijk hoeven deze maximumbedragen niet beschouwd te worden als een strikt 
keurslijf. Zo bepaalt het vademecum dat er altijd van de maximale jaarkosten per 
persoon kan worden afgeweken voor 10 % van de personeelsenveloppe van het 
betrokken beleidsorgaan, zolang men maar voor het geheel binnen de enveloppe 
blijft. 

Voor de bezoldiging van de experten van de beleidsraden, de cel algemene 
beleidscoördinatie en de cellen algemeen beleid voorziet het vademecum enkel in 
een globale enveloppe15 (per beleidsorgaan) die de minister kan besteden aan 
een zelf te bepalen aantal experten.

15 Ook in de begroting wordt hiervoor een aparte basisallocatie opgenomen (11.19) (cf. infra). 
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Hoofdstuk 3
Naleving van de norm van de begrotingsspecialiteit

3.1  Indeling van de algemene uitgavenbegroting conform 
de opdeling van de beleidsorganen 

Zoals al aangegeven, verschaft het koninklijk besluit van 19 juli 2001 een vrij 
grote autonomie aan de minister of staatssecretaris. 

Zo is doorgaans de enige reglementaire norm voor de samenstelling van de 
beleidsorganen en de vaststelling van de wedden en toelagen, het daarvoor 
beschikbare budget. De artikelen van het koninklijk besluit hanteren dan ook voor 
elk beleidsorgaan afzonderlijk – én voor elk soort van uitgave16 – als enige beper-
king de hiertoe toegekende middelen. 

Bijgevolg mag worden verwacht dat ook in de algemene uitgavenbegroting de 
kredieten voor de beleidsorganen minstens opgesplitst worden tussen elk van 
deze organen. 

Toch werd een dergelijke opsplitsing van de kredieten, waarbij een programma per 
beleidsorgaan wordt opgemaakt, enkel toegepast voor het begrotingsjaar 2002. 
Sindsdien worden de kredieten voor alle beleidsorganen samen per minister of 
staatssecretaris gegroepeerd in één begrotingsprogramma, zonder enige verdere 
uitsplitsing naar de soort van uitgaven17. 

Die begrotingsopmaak doet afbreuk aan de bedoeling van het koninklijk besluit 
van 19 juli 2001 om per beleidsorgaan afzonderlijk een budget vast te stellen. 
Bovendien is ze in strijd met de logica van de organisatiestructuur vastgelegd in 
de artikelen 1 en 10 van het koninklijk besluit van 7 november 2000. Volgens die 
artikelen vormt de beleidscel immers een onderdeel van een FOD of POD zelf. 
De kredieten ervoor zouden dan ook rechtstreeks moeten worden ingedeeld bij de 
diensten van de overheidsdienst waaraan zijn toegewezen, en niet bij de bevoegde 
minister of staatssecretaris.

Bovendien hebben momenteel ministers en staatssecretarissen bevoegdheden 
over meerdere FOD’s en POD’s en zijn er voor bepaalde POD’s geen afzonder-
lijke secties in de begroting opgenomen. Dat heeft tot gevolg dat in de huidige 
begrotingsindeling de wedden van de medewerkers van een beleidscel behorend 
tot (de bevoegdheden van) een bepaalde FOD of POD, aangerekend worden op 
de kredieten van een sectie van een andere overheidsdienst. 

Enkele voorbeelden:

De lonen van het personeel van de cellen Wetenschapsbeleid en Telecom wor-
den aangerekend op de kredieten van de FOD Economie, KMO, Midden stand 
en Energie (in plaats van op de kredieten van de POD Wetenschapsbeleid).

De lonen van het personeel van de cel Sociale Economie worden aange-
rekend op de kredieten van de FOD Budget en Beheerscontrole (in plaats 
van op de kredieten van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoede-
bestrijding en Sociale Economie).

•

•

16 Bijvoorbeeld de bezoldiging van de inhoudelijke leden van de beleidscel (artikel 2, § 1), de bezol-
diging van de uitvoerende leden van de beleidscel (artikel 4), de bezoldiging van de secretariaats-
medewerkers (artikel 9), de bezoldiging van de experten van de beleidsraad (artikel 10, § 2) en de 
toelagen wegens ontslag of beëindiging van de functie (artikel 18). 

17 Met uitzondering van de aparte basisallocatie 11.19 voor de experten. 
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De lonen van het personeel van de cel Duurzame Ontwikkeling worden aan-
gerekend op de kredieten van de FOD Budget en Beheerscontrole, hoe-
wel dit beleidsdomein ressorteert onder de POD Duurzame Ontwikkeling, 
waarvoor geen afzonderlijke rubriek in de begroting werd opgenomen.

De lonen van het personeel van de cel Consumentenzaken worden aange-
rekend op de kredieten van de FOD Budget en Beheercontrole, hoewel dit 
beleidsdomein ressorteert onder de POD Consumentenzaken, waarvoor 
geen afzonderlijke rubriek in de begroting werd opgenomen.

Tenslotte bevat de algemene uitgavenbegroting 2006 ook een aantal eigen afwij-
kingen ten opzichte van de administratieve organisatie. Zo werd onder sectie 03 
– FOD Budget en Beheerscontrole naast de afdeling van de beleidsorganen van 
de vice-eersteminister F. Van den Bossche ook de afdeling van de beleids organen 
van de minister van Werk, P. Vanvelthoven, ingevoegd, hoewel die eigenlijk thuis-
hoort onder sectie 23 – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Dit 
kan wellicht (gedeeltelijk) worden verklaard doordat de minister van Werk tot 
september 2005 als staatssecretaris bevoegd voor ICT toegevoegd was aan de 
minister van Begroting (en zijn beleidsorganen dus binnen dezelfde sectie onder-
gebracht werden). Toen staatssecretaris P. Vanvelthoven in oktober 2005 minister 
van Werk werd, was de begrotingsopmaak voor het jaar 2006 al te ver gevorderd 
was om de kredieten voor zijn beleidsorganen nog naar een andere sectie te ver-
plaatsen. Toch zou volgens het betrokken kabinet deze situatie ook ingegeven 
zijn door rationalisering: aangezien de beleidsorganen van deze regeringsleden 
(F. Van den Bossche, P. Vanvelthoven en B. Tuybens) zich in eenzelfde gebouw 
bevinden, worden de ondersteunende diensten (catering, personeelsdienst) door 
de drie samen gedeeld. Deze gedeelde uitgaven kunnen uiteraard makkelijker 
over verschillende basisallocaties worden aangerekend als die zich binnen een-
zelfde sectie bevinden.18 

3.2  Aanrekening van de personeelsuitgaven op de daartoe 
bestemde kredieten 

De personeelskredieten voor de beleidsorganen worden verdeeld onder de basis-
allocaties 11.01 (wedde en representatiekosten van de minister), 11.02 (bezoldi-
gingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen) en (enkel voor de 
ministers) 11.19 (bezoldigingen en vergoedingen van de experten). 

Op basisallocatie 11.19 is voor elke minister een krediet ingeschreven, variërend 
van 228.000 euro tot 707.000 euro. Deze bedragen zijn volgens de omschrijving 
van de basisallocatie bestemd voor de bezoldigingen en vergoedingen van de 
experten, die volgens de koninklijke besluiten van 7 november 2000 en 19 juli 2001 
enkel deel uitmaken van de beleidsraden, de cel beleidscoördinatie en de cellen 
algemeen beleid. 

•

•

18 Deze kostendeling hangt samen met het feit dat een aantal personeelsleden, hoewel hun wedde 
ten laste valt van de kredieten op een basisallocatie ondergebracht bij de beleidsorganen van één 
bepaalde minister of staatssecretaris, voor de drie regeringsleden samen werken. Dit is bijvoor-
beeld het geval voor de functies van kabinetssecretaris, vertaler en informaticaverantwoordelijke. 
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Toch werd vastgesteld dat deze expertenkredieten ook aangewend werden om 
inhoudelijke medewerkers van de beleidscel en het secretariaat te bezoldigen19. 
Overigens gaven enkele kabinetssecretarissen toe dat de enige beweegreden hier-
voor van budgettaire aard was (d.w.z. dat de kredieten op de basisallocatie 11.02 
uitgeput waren). 

Andere ministers gebruiken deze kredieten voor de lonen van experten in de 
beleidscel20, hoewel de regelgeving voor dat orgaan geen experten vermeldt. 

Zelfs de aanwending van deze kredieten voor de wedden van experten in de 
beleidsraad, conform de regelgeving, kan worden betwist, aangezien het meren-
deel van deze beleidsraden ofwel niet opgericht ofwel niet operationeel zijn. Dit 
erkent ook de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Groot-
stedenbeleid en Gelijke Kansen, die op een parlementaire vraag van 24 janu-
ari 2005 (cf. voetnoot 24) antwoordde dat slechts twee federale overheidsdien-
sten21 effectief een beleidsraad hebben opgericht. Op papier blijken wel meer 
beleidsraden te bestaan. 

Weliswaar suggereert de minister in hetzelfde antwoord dat ook de beleidscel exper-
ten kan tewerkstellen22, maar bij deze stelling dienen toch vraagtekens te worden 
geplaatst. Niet alleen strookt ze niet met het koninklijk besluit van 19 juli 2001, ook is 
de toepassing ervan strikt gezien niet nodig: als een minister behoefte heeft aan een 
bepaalde expertise, belet niets hem een inhoudelijk medewerker voor zijn secretariaat 
of beleidscel in dienst te nemen en die aan te rekenen op de basisallocatie 11.02.

Overigens delen enkele ministers de zienswijze dat de kredieten op de basisallo-
catie 11.19 enkel kunnen worden aangewend voor de experten van een operatio-
nele beleidsraad. Zo maken de ministers K. De Gucht en A. De Decker geen 
gebruik van deze expertenkredieten en motiveren zij dit door het ontbreken van 
een beleidsraad binnen hun overheidsdiensten (zie 4.3 en 7.1). 

3.3 Gedetacheerd personeel 

Een groot gedeelte van het personeel van de beleidsorganen wordt ter beschik-
king gesteld door andere overheidsdiensten. Hoewel het beginsel van de specia-
liteit van de begroting impliceert dat de wedden van deze gedetacheerde perso-
neelsleden volledig ten laste worden genomen door de dienst die van hen gebruik 
maakt (d.i. de beleidsorganen), wijkt de regelgeving aanzienlijk van dit principe af. 
Zo bepaalt artikel 11, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 dat de 
detacherende werkgever de wedde van gedetacheerde personeelsleden die beho-
ren tot een federale (programmatorische) overheidsdienst of een wetenschappe-
lijke instelling van de Staat verder uitbetaalt, zonder dat de betrokken minister of 
staatssecretaris dit compenseert. 

19 Dit is het geval voor de aanvullende toelage van de directeur van het secretariaat van minister 
S. Laruelle (tot 30 september 2006), de kabinetstoelagen van twee inhoudelijke medewerkers in 
de beleidscel Werk van minister Van Velthoven en de wedden en kabinetstoelagen van vijf respec-
tievelijk zes inhoudelijke medewerkers binnen de beleidscel en het secretariaat van de ministers 
M. Verwilghen en P. Dewael. 

20 Dit is het geval bij minister F. Van Den Bossche en P. Dewael. 
21 De FOD Financiën en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. 
22 In zijn antwoord stelt de minister dat de opdrachten van een beleidsraad even goed kunnen worden 

waargenomen door de minister zelf: “wanneer voor bepaalde specifi eke problemen behoefte blijkt 
te bestaan aan expertise extern aan de betrokken federale overheidsdienst staat het de minister 
vrij om beroep te doen op experten ad hoc.” 
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Gedetacheerde personeelsleden van wie de wedde niet wordt terugbetaald, 
maken ruim 30 % uit van alle personeelsleden van de beleidsorganen en secreta-
riaten van de ministers en staatssecretarissen samen (284 op 931). De grootste 
concentraties zijn te vinden bij minister D. Reynders (63 %) en staatssecretaris 
H. Jamar (78 %). 

In zijn afwijking op het specialiteitsbeginsel belemmert voormeld artikel 11 niet 
alleen een correcte berekening van de werkelijke personeelskosten van de beleids-
organen. Het zorgt er ook voor dat gemakkelijker kan worden voldaan aan de 
norm dat de omvang van de beleidsorganen en de individuele wedden wordt afge-
bakend op basis van de beschikbare budgettaire enveloppe, aangezien hierbij 
geen rekening wordt gehouden met de wedde die de detacherende werkgever 
uitbetaalt. 

3.4 Experten in dienst via dienstencontracten

Binnen de beleidsorganen is er één persoon die op permanente basis werkt in 
uitvoering van een dienstencontract, met name in de beleidsorganen van de eerste 
minister.

De reden ligt bij de eerste werkgever van die persoon, die de opdracht plaatst 
binnen het decreet van 22 februari 1995 betreffende de wetenschappelijke of 
maatschappelijke dienstverlening door de universiteiten of hogescholen. 
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Hoofdstuk 4
Opdeling in verschillende beleidsorganen

4.1 Beleidscel als onderdeel van een FOD of POD 

Zoals al vermeld in 2.1, zou de beleidsondersteunende taak waargenomen worden 
door de beleidscel, op te richten binnen elke federale of programmatorische over-
heidsdienst (artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 november 2000). 

Uit de antwoorden op de vragenlijsten en interviews blijkt echter dat de beleids-
cel in de dagelijkse werking aan de minister of staatssecretaris is gerelateerd en 
geen onderdeel vormt van de federale of programmatorische overheidsdienst. 

Deze feitelijke integratie van de beleidscel in de eigen diensten van de minister of 
staatssecretaris komt niet alleen tot uiting in de dagelijkse werking van de beleids-
cellen zelf, maar blijkt ook uit een aantal bijkomende vaststellingen. 

Allereerst blijkt, zoals al opgemerkt werd in 3.1, dat de kredieten in de begroting 
voor de werking van de beleidsorganen – inclusief de beleidscellen – ingedeeld 
worden op basis van de bevoegde minister of staatssecretaris en niet op basis 
van de overheidsdienst waar ze geacht worden deel van uit te maken. 

Ook in het vademecum wordt de omvang van de beleidsorganen, met inbegrip 
dus van de beleidscellen, vastgelegd per minister of staatssecretaris. 

Uiteraard heeft de integratie van de beleidscel in de diensten van de minister of 
staatssecretaris vaak ook te maken met het ontbreken van een eenduidige relatie 
tussen de bevoegdheden van een minister of staatssecretaris en die van een 
federale of programmatorische overheidsdienst. Zo kan bijvoorbeeld de beleids-
cel van de minister van Pensioenen enkel gerelateerd worden aan de bevoegdhe-
den van twee openbare instellingen (Rijksdienst voor Pensioenen en Pensioen-
dienst voor de Overheidssector), en is bijvoorbeeld niet onmiddellijk duidelijk 
welke federale overheidsdienst bevoegd is voor het bevoegdheidsdomein ‘over-
heidsbedrijven’. 

De verdeling van de beleidscellen per minister leidt tenslotte ook tot enkele 
scheeftrekkingen. Zo heeft de FOD Financiën, met 32.000 personeelsleden, 
23 medewerkers binnen de beleidscel Financiën (minister D. Reynders), terwijl de 
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, met 
140 personeelsleden, 19 medewerkers telt: 9 in de beleidscel Sociale Economie 
(staatssecretaris E. Van Weert) en 10 in de beleidscel Maatschappelijke Integra-
tie (minister C. Dupont). 

4.2 Opsplitsing tussen beleidscel(len) en secretariaat 

Het koninklijk besluit van 19 juli 2001 onderscheidt het secretariaat, dat de minis-
ter politiek en persoonlijk ondersteunt, van de beleidscel, die als onderdeel van 
de federale of programmatorische overheidsdienst een beleidsondersteunende rol 
speelt. 

Onder meer omdat de verschillende beleidscellen in de praktijk deel uitmaken van 
de diensten van de minister of staatssecretaris en zij dus op hetzelfde adres 
gevestigd zijn als het secretariaat, wordt in de dagelijkse werking de opsplitsing 
tussen beide organen niet altijd gerespecteerd. 
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Dat is zeker het geval voor de uitvoerende (chauffeurs, keukenpersoneel) en 
algemene ondersteunende taken (boekhouders, vertalers). Overigens zou het 
weinig zin hebben deze taken exclusief aan één van beide organen toe te wijzen 
als die op hetzelfde adres gevestigd zijn, aangezien de meeste van deze taken 
zelf niet als ‘beleidsondersteuning’ dan wel ‘politieke en persoonlijke onder-
steuning’ gekwalifi ceerd kunnen worden.

Voor de inhoudelijke medewerkers wordt de splitsing tussen beleidsvoorberei-
dende (beleidscel) en politiek ondersteunende (secretariaat) taken wel over-
wegend gerespecteerd. Als de opsplitsing niet werd gerespecteerd, was dit vol-
gens de antwoorden op de vragenlijsten veelal te wijten aan de moeilijkheid om 
een duidelijke grens te trekken tussen beleidsvoorbereidende taken en politieke 
taken. Zo werd het voorbeeld gegeven van een debatavond over een bepaald 
wetsontwerp, die op het eerste gezicht onder beleidsvoorbereiding viel, maar 
omdat de activiteit georganiseerd werd in het kiesarrondissement van de minister 
dan weer eerder als een politieke activiteit kon worden bestempeld (en dus een 
taak voor het secretariaat). 

Een andere reden die werd vermeld is het feit dat bepaalde beleidsmateries zich 
minder lenen tot politiek ondersteunende activiteiten (bijvoorbeeld internationale 
betrekkingen), waardoor de secretariaten te ruim begroot zouden zijn en de 
inhoudelijke secretariaatsmedewerkers ingeschakeld worden in het beleidsvoor-
bereidende werk. Dit probleem geldt even goed in de andere richting, waardoor 
de medewerkers van de beleidscel(len) ingeschakeld worden in het secretariaat. 

4.3 Oprichting van de beleidsraad

Zoals vermeld in 3.2, zijn de beleidsraden, die als verbindingsorgaan tussen de 
politieke overheid en de administratie zouden moeten fungeren, ofwel niet opge-
richt ofwel niet operationeel23. 

Volgens de minister van Ambtenarenzaken zouden in de huidige regeerperiode 
slechts twee federale overheidsdiensten een beleidsraad hebben opgericht: de 
FOD Financiën en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Hierbij 
geeft hij de volgende verklaring: 

“Dit wijst er mijns inziens op dat de betrokken beschikking die in 2000 werd 
genomen bij de start van de hervorming van het openbaar ambt bij het merendeel 
van mijn collega’s niet wordt beschouwd als een onontbeerlijk onderdeel van die 
hervorming. Zo was het voorzien dat de beleidsraad ondermeer zou optreden als 
verbindingsorgaan tussen de politieke overheid en de administratie en ook zou 
instaan voor het vaststellen en evalueren van de strategie van de FOD. Het komt 
mij voor dat deze opdrachten in wezen even goed kunnen worden opgenomen 
door de minister zelf in samenspraak met zijn administratie.”24

Nochtans blijken, behalve voor de ministers K. De Gucht en A. De Decker, de op 
de basisallocatie 11.19 ingeschreven kredieten wel degelijk te worden aangewend 
voor de betaling van experten in de beleidsraad (zie 3.2 en 7.1). 

23 Zie ook het 162e Boek van het Rekenhof, titel IX – Hervorming van de federale overheidsdiensten. 
24 Antwoord van de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en 

Gelijke Kansen van 25 februari 2005, op de vraag nr. 48 van 24 januari 2005, QRVA 51 067, 
p. 11027.
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Bijkomend werd vastgesteld dat vijf medewerkers die bij minister R. Demotte 
formeel als expert in de beleidsraad aangesteld werden, in de praktijk de functie 
van restaurantbediende of bode uitoefenen. Deze tewerkstellingen beantwoorden 
niet aan de kwalifi caties die men van een expertenfunctie verwacht25. 

In zijn antwoord op het ontwerpverslag van het Rekenhof (brief van 4 oktober 2006) 
erkent de voorzitter van de FOD Kanselarij alleen dat deze medewerkers betaald 
worden vanuit de kredieten bestemd voor de experten in de beleidsraad. 

Met deze nuancering kan het Rekenhof niet instemmen. De betrokken personen 
werden immers wel degelijk via ministeriële aanstellingsbesluiten formeel als 
expert in de beleidsraad aangesteld. De onregelmatigheid gaat dus verder dan 
een aanrekening van de wedde op de verkeerde kredieten.

25 Volgens het vademecum van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister kan de expertenfunctie 
alleen maar betrekking hebben op het beleidsdomein van de minister, en dient de graad van 
expertise – zo blijkt uit de opsomming van de voorbeelden (“professoren, consultants, bedrijfs-
leiders, …”) – vrij hoog te zijn. 
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Hoofdstuk 5
Personeelsbezettingen

5.1 Omvang van de beleidsorganen 

Het vademecum van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister van 23 juli 2003 
legt de maximale omvang van de verschillende beleidsorganen van de regering 
vast, met een verdeling per niveau en functie (directeur, inhoudelijke medewerker, 
uitvoerende medewerker).

De ministers en staatssecretarissen kunnen wel steeds de eerste minister om 
een afwijking verzoeken. Hiervan maakten twee regeringsleden gebruik: staats-
secretaris G. Mandaila Malamba26 en staatssecretaris E. Van Weert27.

Hoewel het vademecum of de regelgeving hierover geen duidelijkheid bieden, 
interpreteren alle kabinetssecretarissen de maximale personeelsaantallen als 
voltijdse eenheden. 

Uitgaande van deze interpretatie respecteert elke minister of staatssecretaris het 
maximale personeelsaantal voor alle beleidsorganen samen. Wel zijn er hier en 
daar overschrijdingen voor één bepaald beleidsorgaan vastgesteld28.

Hoewel het vademecum voor de omvang van de beleidsorganen een onderscheid 
maakt tussen inhoudelijke en uitvoerende medewerkers, blijkt het verschil tussen 
beide categorieën in de praktijk niet zo duidelijk te zijn. Zo wordt bijvoorbeeld de 
functie van kabinetssecretaris bij de meeste ministers gecatalogiseerd als inhou-
delijk medewerker terwijl hij bij staatssecretaris E. Van Weert als uitvoerend 
medewerker wordt beschouwd, en wordt de functie van woordvoerder bij de ene 
minister als inhoudelijk bestempeld (bijvoorbeeld minister B. Tobback) en bij de 
andere dan weer als uitvoerend (bijvoorbeeld minister M. Verwilghen). Het onder-
scheid tussen beide soorten functies is nochtans belangrijk, niet alleen voor het 
maximale personeelsaantal (dat steeds hoger ligt voor de uitvoerende mede-
werkers) maar ook voor de maximale loonkosten (cf. 7.2).

5.2  Terbeschikkingstelling van medewerkers aan aftredende 
ministers

Artikel 8, 3e lid, van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 bepaalt dat op het einde 
van de regeerperiode of bij ontslag van de regering elke nieuwe minister en 
staatssecretaris twee medewerkers ter beschikking stelt van zijn aftredende 
voorganger die geen ministeriële functie meer uitoefent, en dit voor de duur van 
de nieuwe regering. 

26 Brief van eerste minister G. Verhofstadt van 20 juli 2004 waarbij de uitbreiding van de formatie 
met één inhoudelijk medewerker (maximale jaarbudgetkost van 80.000 euro) en één uitvoerend 
medewerker (maximale jaarbudgetkost van 45.000 euro) wordt toegestaan. 

27 Brief van eerste minister G. Verhofstadt van 20 juli 2004 waarbij de uitbreiding van de formatie 
met één inhoudelijk medewerker (maximale jaarbudgetkost van 80.000 euro) en twee uitvoerende 
medewerkers (respectievelijk met een maximale jaarbudgetkost van 45.000 euro en 35.000 euro). 

28 Zo telt de kern Duurzame Ontwikkeling (minister F. Van Den Bossche) 8,8 voltijdse eenheden 
(norm: 7) en de cel algemeen beleid van minister P. Dewael 24 voltijdse eenheden (norm: 22). 
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Volgens dit artikel is een dergelijke terbeschikkingstelling dus uitgesloten bij een 
individueel ontslag van een regeringslid. Dat bevestigt overigens ook de minister 
van Ambtenarenzaken in zijn antwoord op een parlementaire vraag van 
4 maart 2004 waarin werd gesteld29: “de lezing van dit artikel laat maar één inter-
pretatie toe: enkel het einde van de legislatuur of het ontslag van de regering 
kan aanleiding geven tot de terbeschikkingstelling ten aanzien van personen die 
geen ministeriële functie meer bekleden.” Bovendien voegt de minister eraan toe 
dat deze bepaling wel degelijk in die zin werd toegepast sinds ze op 12 juli 2003 
in werking trad. 

Toch werd vastgesteld dat aan twee ministers die individueel ontslag namen 
(L. Michel en J. Vande Lanotte, respectievelijk op 18 juli 2004 en 17 okto-
ber 2005) één inhoudelijke en één uitvoerende medewerker (voltijdse eenheden) 
ter beschikking werden gesteld. 

Bovendien vermelden de aanstellingsbesluiten van deze personeelsleden – in tegen-
stelling tot andere aanstellingsbesluiten voor terbeschikkingstelling – geen bestem-
ming van hun aanstelling. Hierdoor kan de interne controle door de FOD Kanselarij 
van de Eerste Minister, die op basis van de voorgelegde stukken gebeurt, niet naar 
behoren worden uitgevoerd (zie hoofdstuk 8). 

29 Vraag nr. 57 van de heer Servais Verherstraeten van 4 maart 2004 aan de minister van Amb-
tenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijk Kansen, QRVA 51 026, 
29 maart 2004, p. 4065-4066.
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Hoofdstuk 6
Aanwerving van de leden van de beleidscellen

Overeenkomstig artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 moeten 
de leden (d.i. inhoudelijke medewerkers) van de beleidscellen worden aangewor-
ven op basis van een functiebeschrijving en een competentieprofi el. Als richtlijn 
hiervoor bevat het vademecum van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister een 
model van functiebeschrijving (met bijhorend competentieprofi el). 

Daarnaast schrijft artikel 3, § 2, voor dat de kandidaten moeten voldoen aan de 
voorwaarden in artikel 16, eerste lid, 2°, 3° en 4°, van het koninklijk besluit van 
2 oktober 1937 houdende statuut van het Rijkspersoneel (gedrag in overeenstem-
ming met de eisen van de beoogde betrekking, genot van burgerlijke en politieke 
rechten, voldaan aan dienstplichtwetten) en dat zij een functie van niveau A of B 
moeten bekleden of een diploma moeten kunnen voorleggen waarmee ze kunnen 
deelnemen aan een vergelijkende selectie voor een functie van niveau A of B. 

Voor de uitvoerende personeelsleden van de beleidscellen en voor de personeels-
leden van de overige beleidsorganen gelden geen aanstellingsvoorwaarden. Enkel 
voor de experten van de beleidsraden schrijft artikel 2 van het koninklijk besluit van 
7 november 2000 voor dat zij geen deel mogen uitmaken van een FOD of POD. 

6.1  Opmaak van een functiebeschrijving en een competentieprofi el 

Slechts twee regeringsleden blijken het personeel van hun beleidscel(len) te 
hebben aangeworven op basis van een functiebeschrijving: minister P. Dewael 
(Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris E. Van Weert (Duurzame Ontwikkeling 
en Sociale Economie). 

De functiebeschrijvingen voor de beleidscel van minister P. Dewael30 vermelden 
telkens, conform het model van het vademecum, het doel van de functie en de 
kernresultaatgebieden. Wel worden geen competentieprofi elen opgenomen, hoe-
wel artikel 3, § 1 dat vereist. 

De functiebeschrijvingen van de beleidscellen van staatssecretaris E. Van Weert 
omvatten wel competentieprofi elen, maar die vermelden enkel generieke compe-
tenties (‘vlot kunnen samenwerken’, ‘conceptueel denken’) en geen specifi eke erva-
ringsdomeinen31. Nochtans schrijft het model van het vademecum dit voor. 

6.2 Diplomavereisten 

Artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 legt op dat de inhoudelijke 
medewerkers van de beleidscellen ofwel als gedetacheerd ambtenaar een functie 
van niveau A of B moeten uitoefenen, ofwel als niet-gedetacheerd personeelslid 
over een diploma van het niveau A of B moeten beschikken.

30 De functiebeschrijvingen werden overigens opgemaakt voor elk lid van de beleidscel, d.w.z. ook 
voor de uitvoerende medewerkers. 

31 Zo wordt voor de functie van directeur enkel een ‘ervaring met het politieke beslissingsproces’ 
vereist. 
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Om de naleving ervan te controleren, ging het Rekenhof na of de personeelsdos-
siers (van de niet-gedetacheerde personeelsleden) een kopie van het diploma 
bevatten. Op enkele uitzonderingen na32 bleek dit nergens het geval te zijn. Het 
Rekenhof kan zich dus niet uitspreken over de naleving van deze regels.

6.3 Gedetacheerden uit een FOD of POD 

In strijd met artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 november 2000 werken bij 
de beleidsraad van de FOD Justitie (minister L. Onkelinx) zeven experten, bij de 
beleidsraad Sociale Zekerheid (minister R. Demotte) drie experten en bij de 
beleidsraad Financiën (minister D. Reynders) één expert als gedetacheerd perso-
neelslid van een federale overheidsdienst. 

32 Minister K. De Gucht en staatssecretaris E. Van Weert. 
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Hoofdstuk 7
Loonpolitiek

Zoals besproken in hoofdstuk 3, is de enige reglementaire norm voor de vaststel-
ling van de lonen het beschikbare budget. Daarnaast bepaalt het vademecum van 
de FOD Kanselarij van de Eerste Minister maximale jaarkosten per functie. 

Een strikte toepassing van deze regelgeving – die voor elk beleidsorgaan en voor 
elke soort uitgave afzonderlijk naar een budgettaire ruimte verwijst – zou ertoe 
moeten leiden dat de kredieten in de algemene uitgavenbegroting opgesplitst 
worden per beleidsorgaan. Niettemin worden de kredieten voor alle beleidsorga-
nen samen per minister of staatssecretaris gegroepeerd in één begrotings-
programma, zonder uitsplitsing naar de soort van uitgave. Enkel voor de experten 
bestaat een aparte basisallocatie (11.19). 

7.1 Naleving van de budgettaire enveloppe 

Aangezien de beschikbare begrotingskredieten de enige reglementaire norm uit-
maken, werd onderzocht in welke mate de begrotingskredieten van de algemene 
uitgavenbegroting 2005 werden aangewend. 

Onderstaande tabel geeft voor de basisallocaties 11.02 en 11.19 de verhouding weer 
van de aangewende begrotingskredieten ten opzichte van de uitgetrokken kredieten 
van de (aangepaste) algemene uitgavenbegroting 2005 (situatie op 19 mei 2006)33: 

Tabel 1 – Benutting begrotingskredieten beleidsorganen

Minister Basisallocatie Uitgetrokken
kredieten 

Gebruikte 
kredieten 

%

VERHOFSTADT 11.02 2.404.000,00 2.078.660,58 86 %

11.19 459.000,00 161.020,82 35 %

VAN QUICKENBORNE 11.02 894.000,00 864.735,18 97 %

VAN DEN BOSSCHE 11.02 3.654.000,00 3.056.236,60 84 %

11.19 221.000,00 29.147,20 13 %

VAN WEERT 11.02 1.280.000,00 1.151.633,75 90 %

DUPONT 11.02 2.093.000,00 1.874.096,41 90 %

11.19 342.000,00 220.202,96 64 %

ONKELINX 11.02 2.712.000,00 2.666.218,08 98 %

11.19 1.209.000,00 1.206.874,30 99 %

DEWAEL 11.02 2.661.000,00 2.314.902,57 87 %

11.19 273.000,00 238.672,15 87 %

DE GUCHT 11.02 1.743.000,00 1.640.007,32 94 %

11.19 194.000,00 0,00 0 %

33 Omdat staatssecretaris B. Tuybens pas in de loop van oktober 2005 aantrad en de uitgetrokken 
begrotingskredieten amper werden aangewend, werden deze begrotingsgegevens niet in de tabel 
opgenomen.
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Minister Basisallocatie Uitgetrokken
kredieten 

Gebruikte 
kredieten 

%

DE DECKER 11.02 1.444.000,00 1.204.767,87 83 %

11.19 228.000,00 2.329,03 1 %

DONFUT 11.02 735.000,00 584.828,69 80 %

REYNDERS 11.02 3.563.000,00 1.792.868,90 50 %

11.19 460.000,00 121.730,93 26 %

JAMAR 11.02 734.000,00 280.289,49 38 %

VANVELTHOVEN 11.02 2.102.000,00 2.263.584,54 108 %

11.19 345.000,00 151.199,56 44 %

DEMOTTE 11.02 2.450.000,00 2.206.581,29 90 %

11.19 459.000,00 387.365,02 84 %

MANDAILA MALAMBA 11.02 816.000,00 734.627,94 90 %

TOBBACK 11.02 1.495.000,00 1.056.170,82 71 %

11.19 39.000,00 37.577,92 96 %

VERWILGHEN 11.02 2.265.000,00 1.907.788,19 84 %

11.19 459.000,00 238.572,18 52 %

LARUELLE 11.02 1.838.000,00 1.671.945,66 91 %

11.19 338.000,00 286.446,75 85 %

LANDUYT 11.02 1.622.000,00 1.546.403,18 95 %

11.19 133.000,00 83.660,74 63 %

Op één uitzondering34 (P. Vanvelthoven) na werden geen overschrijdingen van de 
personeelskredieten vastgesteld. 

De benutting van de expertenkredieten op de basisallocatie 11.19 is zeer verschil-
lend. Zoals al vermeld in 3.2, gebruiken de ministers K. De Gucht en A. De Decker 
die expertenkredieten bijna niet. Ook een aantal andere ministers maken van deze 
kredieten zeer weinig gebruik: Van den Bossche (13,19 %), Reynders (26,46 %), 
Verhofstadt (35,08 %), Vanvelthoven (43,83 %) en Verwilghen (51,98%). Enkel de 
ministers L. Onkelinx (99,82 %) en B. Tobback (96,35 %) benutten ze bijna volledig. 

Bovendien blijken twee regeringsleden ook de personeelskredieten op de basisal-
locatie 11.02 weinig te benutten: minister D. Reynders (50,32 %) en staatssecre-
taris H. Jamar (38,19 %). 

De onderbenutting van de expertenkredieten kan wellicht worden verklaard door 
de onduidelijkheid over het gebruik ervan (zie 3.2 en 4.3). Aangezien de beleids-
raden meestal ontbreken, hadden die kredieten bij de opmaak van de begroting 
dienovereenkomstig moeten worden aangepast. 

34 Deze (lichte) overschrijding was te wijten aan het feit dat de uitgavenbegroting 2005 nog niet vol-
ledig aangepast werd aan de herschikkingen van de ministerportefeuilles in oktober 2005.
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De onderbenutting van de personeelskredieten op de basisallocatie 11.02 kan 
voor een groot deel verklaard worden door het grote aandeel van gedetacheerde 
personeelsleden van wie de wedde niet wordt terugbetaald (zie 3.3). Zo maakt 
deze groep bij minister D. Reynders 63 % uit en bij staatssecretaris H. Jamar 
78 %. Bij deze regeringsleden verklaart dit wellicht ook de onderbenutting van de 
expertenkredieten. 

Nochtans vermeldt het vademecum van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister 
hierover dat de kredieten in de begroting steeds worden aangepast aan het aantal 
gedetacheerden. Deze aanpassing wordt evenwel niet toegepast.

7.2  Naleving van het vademecum van de FOD Kanselarij van 
de Eerste Minister

Zoals uiteengezet in 2.3, legt het vademecum van de FOD Kanselarij van de Eerste 
Minister voor de medewerkers van de beleidsorganen, met uitzondering van de 
experten, maximale jaarkosten per functie (directeur, inhoudelijk medewerker, uit-
voerend medewerker) vast, telkens gekoppeld aan een maximaal aantal. Van deze 
maximale jaarkosten mag voor 10 % van de personeelsenveloppe van het betrokken 
beleidsorgaan worden afgeweken, zolang het geheel binnen de enveloppe blijft. 

Bij de toekenning van de lonen werd slechts één geval van overschrijding vast-
gesteld; het werd intussen geregulariseerd.

7.3 Vergelijkingen tussen de gevoerde loonpolitiek

Hoewel elke minister en staatssecretaris binnen de grenzen van de vastgelegde 
maximale jaarkosten autonoom de lonen van het personeel van zijn beleidsorganen 
kan vaststellen, blijken de meesten hun loonpolitiek toch in een bezoldigings-
regeling te passen. Wel wordt een dergelijke regeling nergens als een strikt kader 
gehanteerd en blijft de mogelijkheid tot individuele loononderhandelingen steeds 
voorhanden. 

Meestal worden de weddenschalen voor de ambtenaren van de federale over-
heidssector gebruikt. Binnen die schalen wordt de geldelijke anciënniteit (meestal 
aan de hand van de leeftijd) wel soepeler toegekend dan bij de ambtenaren. Met 
uitzondering van de beleidsorganen van minister C. Dupont en van staatssecreta-
ris G. Mandaila Malamba worden binnen deze schalen geen verdere (jaarlijkse of 
tweejaarlijkse) tussentijdse verhogingen toegekend. 

De toelagen aan de gedetacheerde personeelsleden worden meestal toegekend 
op basis van de vroegere kabinetstoelagen vervat in het koninklijk besluit van 
4 mei 199935. 

Minister R. Landuyt vertrekt niet van de federale ambtenarenschalen, maar han-
teert op basis van een vergelijking van de verschillende functies binnen zijn kabi-
net een functiewegingssysteem.

35 Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende de samenstelling en de werking van de federale 
ministeriële kabinetten en betreffende het personeel van de ministeries aangewezen om deel uit te 
maken van het kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of 
een Gewest. 
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Minister M. Verwilghen kent de wedden toe via individuele loononderhandelingen. 
Wel wordt hierbij een intern referentiekader gehanteerd waarbij rekening wordt 
gehouden met de bijzondere kwalifi caties en de leeftijd van de betrokkenen. Ook 
staatssecretaris D. Donfut maakt vooral gebruik van individuele loononderhande-
lingen, maar houdt hierbij ook rekening met de federale ambtenarenschalen. 

Om de verschillende jaarlonen die de ministers en staatssecretarissen toekennen, 
te vergelijken, werd telkens de verhouding berekend tussen een toegekend jaar-
loon en de voor die functie maximale jaarkosten (d.w.z. zonder rekening te hou-
den met de toegestane afwijking van 10 % van de personeelsenveloppe). Als men 
de percentages oplopend rangschikt, kan per schijf van 10 % het aantal perso-
neelsleden dat zich in de schijf bevindt worden weergegeven.

De lonen van de experten werden niet meegerekend, aangezien voor hen geen 
maximale jaarkosten gelden. Evenmin werden de toelagen van de (niet terugbe-
taalde) gedetacheerde personeelsleden meegeteld, aangezien die personeelsle-
den bijkomend nog een (door de oorspronkelijke werkgever betaalde) wedde 
genieten en het bedrag van de toelage dus geen correct beeld geeft van de wer-
kelijk genoten bezoldiging. De wedden van deeltijdse medewerkers werden omge-
rekend naar 100 %.

Tabel 2 – Verhouding toegekend jaarloon t.o.v. maximaal toegelaten jaarkosten

percentageschijf aantal personeelsleden 

1 % tot 10 % 0

10 % tot 20 % 1

20 % tot 30 % 2

30 % tot 40 % 19

40 % tot 50 % 39

50 % tot 60 % 69

60 % tot 70 % 121

70 % tot 80 % 97

80 % tot 90 % 80

90 % tot 100 % 55

>100 % 53

TOTAAL 536

De percentageschijf met de meeste personeelsleden is die tussen 60 % en 70 % 
(121). De percentageschijf die de maximale jaarkosten het dichtst nadert telt 
slechts 55 personeelsleden. 

De toegekende lonen liggen dus vaak lager dan de maximumwedden. Dat kan 
gedeeltelijk worden verklaard doordat de personeelsenveloppe voor elk beleids-
orgaan, op basis waarvan de begrotingskredieten worden vastgelegd, overeen-
komstig het vademecum slechts 75 % bedraagt van het maximumbedrag (d.i. het 
maximaal aantal leden van het orgaan vermenigvuldigd met de overeenstemmende 
maximumwedden). Met andere woorden, als elk personeelslid de maximale wedde 
zou ontvangen, zou de personeelsenveloppe – en dus ook de begrotingskredieten 
– worden overschreden. 
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Toch verdienen 53 personeelsleden, d.i. 10 % van het totaal, meer dan de maxima. 
Wel werken er hiervan 23 deeltijds en komt de overschrijding pas tot uiting door 
de omzetting van hun wedde naar 100 %. Overigens mag er voor 10 % van de 
totale personeelsenveloppe van de vermelde maxima worden afgeweken. 

Tot slot werden de jaarlonen36 van de directeurs van de secretariaten en de 
beleidscellen met elkaar vergeleken. Ook hier worden de toelagen voor de (niet 
terugbetaalde) gedetacheerden buiten beschouwing gelaten.

Tabel 3 – Vergelijkingen van de jaarlonen van de directeurs van 
de secretariaten en de beleidscellen (in euro)

Jaarwedde Aantal

tussen 40.000 en 50.000 1

tussen 50.000 en 60.000 3

tussen 60.000 en 70.000 5

tussen 70.000 en 80.000 7

tussen 80.000 en 90.000 7 

tussen 90.000 en 100.000 3 

tussen 100.000 en 130.000 3 

TOTAAL 29

De laagst toegekende wedde bedraagt 42.634,77 euro, de hoogste 128.049,60 euro. 
De mediaanwedde bedraagt 76.780,47 euro. 

36 Niet geïndexeerd, maar wel met inbegrip van werkgeversbijdragen, vakantiegeld en eindejaars-
toelage. 
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Hoofdstuk 8
Interne controle

Tot slot werd onderzocht in welke mate de FOD Kanselarij van de Eerste Minister 
controle uitoefent op de samenstelling van de beleidsorganen.

In dit verband bepaalt artikel 18bis van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 dat 
de federale overheidsdiensten die de cellen en secretariaten administratief en 
budgettair beheren, een afschrift van ieder besluit betreffende het personeel aan 
de FOD Kanselarij van de Eerste Minister zenden. Die viseert de besluiten en 
stuurt ze door naar de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven, die slechts na ont-
vangst van de geviseerde besluiten de wedden mag uitbetalen. 

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister is de enige instantie die de interne con-
trolefunctie bij de beleidsorganen uitoefent, in de mate zoals hieronder beschreven. 

8.1 Beschrijving van het controlesysteem

Binnen de FOD Kanselarij van de Eerste Minister controleert de stafdienst Secre-
tariaat en Logistiek de samenstelling van de secretariaten en beleidscellen van de 
federale regering. Drie personeelsleden (twee van niveau C, één van niveau D) 
en een diensthoofd voeren deze taak uit, maar die is in arbeidsduur bijkomstig ten 
opzichte van de rest van het takenpakket: enkel bij de installatie van een nieuwe 
regering maakt ze een voltijdse bezigheid uit. 

De personeelsdiensten van de diverse federale en programmatorische overheids-
diensten sturen de besluiten betreffende het personeel van de beleidsorganen 
(aanstelling, ontslag, ….) naar de FOD Kanselarij door. De belangrijkste gege-
vens (naam, datum aanstelling of ontslag, functie, tewerkstellingspercentage) 
worden elektronisch geregistreerd. 

De eigenlijke controle bestaat uit de toetsing van deze besluiten aan de bepalin-
gen van het vademecum inzake de maximale omvang van de beleidsorganen. Zo 
wordt voor elke nieuwe aanstelling nagekeken of er een betrekking vacant is. 

De maximumaantallen die het vademecum binnen elk beleidsorgaan per functie 
(inhoudelijk tegenover uitvoerend medewerker) vastlegt, worden echter buiten 
beschouwing gelaten: ook omdat het onderscheid tussen beide functies in de 
praktijk niet altijd even duidelijk is, wordt enkel de globale formatie per beleidsor-
gaan getoetst. 

Het visum wordt enkel geweigerd als de formatie voor het geheel van de beleids-
organen per minister of staatssecretaris wordt overschreden. De FOD Kanselarij 
is er zich immers van bewust dat in de dagelijkse praktijk de beleidsorganen niet 
altijd even strikt gescheiden werken. Als de formatie van één beleidsorgaan over-
schreden is, zal ze er enkel bij de betrokken minister of staatssecretaris op aan-
dringen het betrokken personeelslid binnen één van de andere beleidsorganen 
aan te stellen. 

Als ze het visum heeft verleend, stuurt de Kanselarij het aanstellingsbesluit door 
naar de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven die tot de uitbetaling zal overgaan. 
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8.2 Risicobeoordeling 

De reglementering zelf bevat enkele risico’s die een degelijke interne controle 
kunnen bemoeilijken. 

Een eerste risico is de beperkte visumbevoegdheid van de FOD Kanselarij. Zoals 
bepaald door artikel 18bis, controleert die enkel de samenstelling van de beleids-
organen, en niet de wedden van de medewerkers, noch hun aanstellingsvoor-
waarden. 

Dit betekent dat geen enkele horizontale controle-instantie binnen de federale 
overheid toezicht houdt op de betaalde wedden. Zolang de minister of staats-
secretaris binnen de begrotingskredieten blijft, kan dus geen enkele instantie optre-
den wanneer hij afwijkt van de maximale jaarkosten die het vademecum vastlegt. 

Een tweede risico zit in de defi niëring van de beleidsorganen waarop de controle 
slaat: volgens artikel 18bis is die beperkt tot de beleidscellen, de cellen algemeen 
beleid37 en de secretariaten, en zijn dus de beleidsraden hieraan onttrokken. 

Aangezien het vademecum voor de beleidsraden geen maximale personeels-
aantallen vastlegt, controleert de Kanselarij de samenstelling ervan niet. Zoals 
echter al toegelicht werd in 3.2, bestaat deze beleidsraad in de meeste gevallen 
enkel op papier. De experten die hiervoor worden aangesteld, werken in de prak-
tijk enkel voor de minister en meestal binnen dezelfde voorwaarden en domeinen 
als de inhoudelijke medewerkers van de beleidscellen en secretariaten38. Hierdoor 
ontstaat het risico dat de aanstelling van bepaalde medewerkers binnen de beleids-
raad het mogelijk maakt de controle door de FOD Kanselarij te vermijden. 

De summiere wijze waarop de Kanselarij haar controletaken uitoefent en de 
beperkte controlemiddelen waarover ze beschikt, zijn niet zonder gevolgen. 

Ten eerste hangt de visumverlening enkel af van het feit of het kader van het 
geheel van de beleidsorganen per minister of staatssecretaris gerespecteerd wordt 
of niet. Als het kader van individuele beleidsorganen wordt overschreden, dringt 
de Kanselarij hoogstens aan op een correctie, zonder het visum te weigeren. 

Bovendien beschikt de FOD Kanselarij over beperkte controlemiddelen, aange-
zien ze enkel het aanstellingsbesluit ontvangt, waardoor ze niet kan nagaan of 
een personeelslid terecht als inhoudelijk dan wel als uitvoerend medewerker 
wordt bestempeld en of de uitgeoefende taken binnen de beleidsondersteuning 
dan wel de politieke ondersteuning passen. 

37 Volgens het diensthoofd bij de FOD Kanselarij valt ook de cel beleidscoördinatie bij de FOD Kan-
selarij hieronder. Dit orgaan werd wellicht niet expliciet opgenomen in artikel 18bis omdat de FOD 
Kanselarij niet verondersteld wordt een eigen orgaan te controleren. In de praktijk wordt echter 
ook de samenstelling van dit orgaan onderworpen aan de visumplicht. 

38 In sommige gevallen werd zelfs vastgesteld dat medewerkers die formeel als expert in de beleids-
raad werden aangesteld, in de praktijk belast werden met uitvoerende taken (zie 4.3).
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Hoofdstuk 9
Besluit 

Het onderzoek naar het personeelsbeheer van de federale beleidsorganen en de 
ministeriële secretariaten leidt tot de volgende conclusies: 

Wat de naleving van de begrotingsspecialiteit betreft, brengen diverse 
vaststellingen een gebrek aan begrotingstransparantie aan het licht.

Zo bleek ten eerste dat in de algemene uitgavenbegroting de kredieten voor alle 
beleidsorganen per minister of staatssecretaris gegroepeerd worden in één begro-
tingsprogramma. Dat doet afbreuk aan de bedoelingen van het koninklijk besluit 
van 19 juli 2001 waarbij per soort van beleidsorgaan naar een aparte budgettaire 
ruimte wordt verwezen. Bovendien is het strijdig met het koninklijk besluit van 
7 november 2000: aangezien elke beleidscel een onderdeel zou moeten vormen 
van een federale of programmatorische overheidsdienst, zouden ook de kredieten 
daarvoor rechtstreeks ingedeeld moeten worden bij de overheidsdienst waaraan 
ze zijn toegewezen. 

De bevoegdheden van de ministers en staatssecretarissen zijn vaak verspreid zijn 
over meerdere overheidsdiensten en voor bepaalde programmatorische over-
heidsdiensten zijn geen afzonderlijke secties in de begroting opgenomen. Die toe-
stand leidt er vaak toe dat de lonen van het personeel van een beleidscel binnen 
het bevoegdheidsdomein van een bepaalde federale overheidsdienst, aange-
rekend worden op de kredieten (toegewezen aan de betrokken minister of staats-
secretaris) van een sectie van een andere overheidsdienst. 

Een aantal ministers gebruikt de kredieten voor experten op de basisallocatie 11.19 
ook voor de bezoldigingen van de inhoudelijke medewerkers van de beleidscellen 
en secretariaten. Andere ministers gebruiken deze expertenkredieten om experten 
in de beleidscellen te betalen, hoewel de regelgeving voor dit beleidsorgaan niet in 
experten voorziet. De aanwending van deze kredieten voor de wedden van exper-
ten in de beleidsraad kan eveneens in vraag worden gesteld, aangezien het meren-
deel van deze raden nog niet opgericht of operationeel is. 

Tot slot schrijft artikel 11, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 voor 
dat bij detachering de detacherende werkgever de wedde van personeelsleden 
die tot een federale (programmatorische) overheidsdienst of een wetenschappe-
lijke instelling van de Staat behoren, verder uitbetaalt, zonder dat de gebruiker ze 
hoeft terug te betalen. Dit artikel wijkt af van het specialiteitsbeginsel van de 
begroting en verhindert een correcte berekening van de werkelijke personeels-
kosten van de beleidsorganen.

Wat de opdeling van de beleidsorganen betreft, blijkt de beleidscel in wer-
kelijkheid aan de minister of staatssecretaris te zijn gerelateerd en geen onder-
deel te vormen van de federale of programmatorische overheidsdienst. Ook in het 
vademecum wordt de omvang van de beleidscellen vastgelegd per minister of 
staatssecretaris, en niet per federale of programmatorische overheidsdienst. 

Dit leidt er ook toe dat de beleidscellen telkens op hetzelfde adres zijn gevestigd 
als de secretariaten, waardoor in de dagelijkse werking het onderscheid in het 
takenpakket van beide organen niet altijd wordt gerespecteerd. Dit geldt zeker 
voor de uitvoerende en generieke taken. Toch werd bij een aantal ministers en 
staatssecretarissen vastgesteld dat ook voor de inhoudelijke medewerkers het 
beleidsvoorbereidend werk (beleidscel) en het politiek ondersteunend werk 
(secretariaat) niet altijd worden gescheiden. 
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Tot slot wordt opgemerkt dat de beleidsraad, die als verbindingsorgaan tussen de 
politieke overheid en de administratie zou moeten functioneren, slechts bij twee 
federale overheidsdiensten formeel werd opgericht.

Uit de controle van de personeelsbezetting blijkt dat, althans in voltijdse een-
heden, elke minister en staatssecretaris het maximumaantal personeelsleden 
vastgelegd in het vademecum van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister voor 
al zijn of haar beleidsorganen samen respecteert. Niettemin werden bij enkele 
wel overschrijdingen binnen één bepaald beleidsorgaan vastgesteld.

De termen ‘inhoudelijk medewerker’ en ‘uitvoerend medewerker’ worden nergens 
gedefi nieerd, zodat medewerkers met dezelfde taken nu eens worden gekwalifi -
ceerd als ‘inhoudelijk’ en dan weer als ‘uitvoerend’. 

Bovendien kregen twee ministers die individueel ontslag genomen hebben, mede-
werkers ter beschikking, hoewel artikel 8, 3e lid, van het koninklijk besluit van 
19 juli 2001 dit enkel voorziet bij het ontslag van de voltallige regering. 

Wat de aanstellingsvoorwaarden voor de inhoudelijke medewerkers 
van de beleidscellen betreft, blijken de personeelsleden van de beleidscellen, 
op die van twee regeringsleden na, nergens te zijn aangeworven op basis van een 
functiebeschrijving en een competentieprofi el, hoewel artikel 3, § 1, van het 
koninklijk besluit van 19 juli 2001 dit uitdrukkelijk voorschrijft. Nochtans kunnen 
dergelijke beheersinstrumenten ervoor zorgen dat de aanwervingen maximaal 
worden afgestemd op de werkelijke personeelsbehoeften van de beleidscel. 

Ook het bezit van het vereiste diploma wordt binnen de beleidscellen zelden 
gecontroleerd. 

Tot slot blijken een aantal experten van de beleidsraden bij drie ministers gede-
tacheerd te zijn vanuit een federale overheidsdienst, hoewel artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 7 november 2000 dat verbiedt. 

De controle van de loonpolitiek toont dat die binnen de grenzen blijft van de 
begrotingskredieten en de maximale jaarkosten vastgelegd in het vademecum; 
slechts één overschrijding werd vastgesteld. 

Verder blijken de kredieten op de basisallocaties 11.02 en vooral 11.19 onderbe-
nut te worden. De onderbenutting van de kredieten op de basisallocatie 11.02 bij 
enkele ministers en staatssecretarissen kan voor een groot deel worden verklaard 
door het grote aandeel aan gedetacheerde personeelsleden van wie de wedde 
niet wordt terugbetaald. 

Dat de kredieten op de basisallocaties 11.19 weinig of niet worden gebruikt, heeft 
te maken met de onduidelijkheid over de beleidsraden en wijst op een foutieve 
inschatting van de begrotingsuitgaven. 

Tot slot blijkt de uitoefening van de interne controle door de FOD Kanse-
larij van de Eerste Minister onderhevig aan een aantal risico’s die zowel voort-
vloeien uit tekortkomingen in de regelgeving als uit de concrete uitvoering van de 
controle. 

Wat de regelgeving betreft, heeft de FOD Kanselarij van de Eerste Minister enkel 
visumbevoegdheid over de samenstelling van de beleidsorganen, wat impliceert 
dat geen enkele horizontale controle-instantie binnen de federale overheid toe-
zicht houdt op de lonen die binnen de beleidsorganen worden toegekend. Verder 
zijn ook de beleidsraden onttrokken aan de interne controle. Aangezien die raden 
in de meeste gevallen enkel op papier bestaan en de experten die eraan worden 
verbonden in de praktijk onder dezelfde voorwaarden voor de minister werken als 
de inhoudelijke medewerkers van de beleidscellen en secretariaten, ontstaat het 
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risico dat er aanstellingen binnen de beleidsraad gebeuren enkel om de interne 
controle door de FOD Kanselarij te vermijden.

Daarnaast houdt ook de summiere uitvoering van de interne controle bepaalde 
risico’s in. Zo wordt enkel de maximale personeelsbezetting voor het geheel van 
de beleidsorganen per minister of staatssecretaris gecontroleerd. Deze summiere 
controle hangt gedeeltelijk samen met de beperkte controlemiddelen waarover de 
FOD Kanselarij beschikt. Zo is het aanstellingsbesluit het enige document dat 
haar wordt voorgelegd. 
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Hoofdstuk 10
Aanbevelingen

Allereerst is het van belang dat de indeling van de algemene uitgavenbe-
groting de krachtlijnen van de koninklijke besluiten van 7 november 2000 en 
19 juli 2001 respecteert. Daartoe zouden de kredieten van de beleidsorganen 
minstens per orgaan afzonderlijk moeten worden ingedeeld in een afzonderlijk 
begrotingsprogramma. Vanuit dezelfde optiek moeten de kredieten voor de 
beleidscellen ondergebracht worden onder de begrotingssectie van de federale of 
programmatorische overheidsdienst waarvan ze deel uitmaken. 

Om zowel de werkbaarheid van het budgettaire enveloppensysteem als de nale-
ving van het specialiteitsbeginsel van de begroting te vrijwaren, verdient 
het aanbeveling dat de wedden van alle gedetacheerde personeelsleden volledig 
ten laste worden genomen door de beleidsorganen die van hen gebruik maken. 

Daarnaast wordt gewezen op de noodzaak van een correcte begrotingsaan-
rekening. Gelet op de anomalieën die op dit vlak werden vastgesteld, moet aan 
de ministers en staatssecretarissen worden verduidelijkt waartoe de kredieten 
van de basisallocatie 11.19 kunnen worden aangewend. In ieder geval moet wor-
den vermeden dat deze kredieten worden gebruikt voor medewerkers die niet als 
expert kunnen worden geclassifi ceerd. 

Aangezien de opsplitsing van het takenpakket tussen het secretari-
aat en de beleidscel een wezenlijk onderdeel van de regelgeving vormt, dringt 
het Rekenhof erop aan dat deze opsplitsing zowel in de taakverdeling als in de 
organisatorische inpassing van deze cellen minstens voor de inhoudelijke mede-
werkers wordt gerespecteerd. In die zin is het ook logisch dat het aantal mede-
werkers van een beleidscel wordt vastgelegd per federale of programmatorische 
overheidsdienst, en niet per minister of staatssecretaris. Hiermee verband hou-
dend moeten de maximale personeelsbezettingen die het vademecum van 
de FOD Kanselarij van de Eerste Minister vastlegt, steeds per beleidsorgaan 
afzonderlijk worden gerespecteerd. 

Verder wordt erop gewezen dat overeenkomstig de regelgeving elke federale en 
programmatorische overheidsdienst over een beleidsraad moet beschikken. 

Indien er functionele redenen zouden zijn om ook aan afgetreden ministers 
die individueel ontslag hebben genomen medewerkers ter beschikking te stellen, 
moet artikel 8, 3e lid, van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 dienovereenkom-
stig worden aangepast. 

Ook verdient het aanbeveling in de reglementering of het vademecum van de 
FOD Kanselarij de termen ‘inhoudelijke medewerker’ en ‘uitvoerende medewer-
ker’ nader te defi niëren. 

Wat de aanstellingsvoorwaarden van de inhoudelijke medewerkers 
van de beleidscellen betreft, dringt het Rekenhof erop aan de aanstelling op 
basis van een functiebeschrijving en een competentieprofi el strikt na te leven. In 
dezelfde optiek moeten de beleidscellen er ook op toe zien dat hun medewerkers 
over het vereiste diploma of niveau beschikken. 

Onderbenuttingen van de kredieten op de basisallocaties 11.02 en 11.19 
moeten zo veel mogelijk worden vermeden, door bij de opmaak van de begroting 
uit te gaan van werkelijke en geactualiseerde personeelskosten. 
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Wat betreft de controlefunctie van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, 
pleit het Rekenhof ervoor alle beleidsorganen hieraan te onderwerpen. Ook ver-
dient het aanbeveling de controleopdracht uit te breiden tot de toegekende lonen 
en de aanstellingsvoorwaarden van de inhoudelijke medewerkers. 

Het Rekenhof onderkent dat een correcte uitvoering van een aantal reglementaire 
bepalingen wordt bemoeilijkt doordat een aantal randvoorwaarden binnen de 
bestuurlijke context ontbreken. Een werkelijke integratie van de beleidscel binnen 
de federale overheidsdienst en een optimale werking van een beleidsraad is 
slechts mogelijk in geval van een één-op-één relatie tussen de bevoegdheden van 
de minister en die van de federale (programmatorische) overheidsdienst. De ver-
spreiding van ministeriële bevoegdheden over meerdere overheidsdiensten maakt 
ook een volledige naleving van de begrotingsspecialiteit, waarbij de wedden van 
de medewerkers van een beleidscel behorend tot de bevoegdheden van een 
bepaalde overheidsdienst steeds aangerekend zouden moeten worden op de kre-
dieten van deze overheidsdienst, quasi onmogelijk. 

Indien binnen de huidige bestuurlijke context de vermelde randvoorwaarden niet 
kunnen worden vervuld, kan de vraag worden gesteld of de regelgeving niet eerder 
in overeenstemming moet worden gebracht met de vastgestelde praktijken.
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