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COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, 
DE LA SÉCURITÉ, DE LA 

MIGRATION ET DES MATIÈRES 
ADMINISTRATIVES 

COMMISSIE VOOR 
BINNENLANDSE ZAKEN, 

VEILIGHEID, MIGRATIE EN 
BESTUURSZAKEN 

 

du 

 

MERCREDI 2 JUIN 2021 

 

Matin 

 

______ 

 

 

van 

 

WOENSDAG 2 JUNI 2021 

 

Voormiddag 

 

______ 

 

 

De behandeling van de vragen vangt aan om 10.23 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer 

Ortwin Depoortere. 

Le développement des questions commence à 10 h 23. La réunion est présidée par M. Ortwin Depoortere. 

 

01 Vraag van Sigrid Goethals aan Mathieu Michel (Digitalisering, Administratieve Vereenvoudiging, 

Privacy en Regie der Gebouwen) over "De taalproblemen bij de e-Procurement-applicaties" 

(55016226C) 

01 Question de Sigrid Goethals à Mathieu Michel (Digitalisation, Simplification administrative, 

Protection de la vie privée et Régie des Bâtiments) sur "Les problèmes de langue dans les 

applications e-Procurement" (55016226C) 

 

01.01  Sigrid Goethals (N-VA): Mevrouw de minister, met behulp van 

de e-Procurement-applicaties kunnen procedures en transacties met 

betrekking tot overheidsopdrachten online verricht worden. De 

toepassing e-Notification, die hier deel van uitmaakt, laat aan-

bestedende overheden toe om overheidsopdrachten te publiceren. 

Ondernemingen kunnen de overheidsopdrachten hier elektronisch 

raadplegen. Die applicaties zijn, zoals het hoort, beschikbaar in onze 

drie landstalen en in het Engels. Er stellen zich echter problemen met 

de zoektermen, waar alvast één afkorting enkel in het Frans kan 

worden teruggevonden. Dit vernamen we van een aannemer die 

daardoor een openbare aanbesteding zou zijn misgelopen. 

 

In dit specifieke voorbeeld was de Nederlandstalige klager geabon-

neerd op aanbestedingen waarin de afkorting 'MIVB' voorkomt. De 

aanbestedingen waarin deze persoon geïnteresseerd was, werden 

echter enkel gecommuniceerd met de Franstalige afkorting 'STIB'. Na 

een gesprek met de helpdesk van e-Procurement ontdekte deze 

persoon het taalprobleem. De mogelijkheid tot deelname aan de 

aanbesteding in kwestie was intussen echter verlopen. 

 

Het probleem bestaat nog steeds. Mevrouw de minister, bent u op de 

hoogte van die taalproblemen die zich specifiek voordoen bij het 

gebruik van de zoekmachines? Kunnen die problemen worden 

opgespoord en verholpen? 

 

Op welke manier zult u ervoor zorgen dat er niet louter door taal-

verschillen aanbestedingen worden misgelopen? 

 

Zijn er bij uw diensten of bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht 

reeds gelijkaardige klachten binnengelopen? Zo ja, hoeveel? Hebt u 

01.01  Sigrid Goethals (N-VA): 

L'application e-Notification, un 

volet de e-Procurement permet 

aux entreprises de consulter les 

marchés publics. Si l'application 

est disponible dans les trois 

langues nationales et en anglais, 

des problèmes de langue se 

posent néanmoins avec les mots-

clés. Un entrepreneur a, par 

exemple, raté un marché public 

parce que seul le mot-clé français 

"STIB" apparaissait dans la 

communication relative à l'adju-

dication, alors que l'entrepreneur 

s'était abonné aux adjudications 

comportant le mot-clé "MIVB". 

 

La ministre est-elle informée de 

ces problèmes linguistiques? 

Comment les détecter et y 

remédier? Comment éviter que 

des entrepreneurs passent à côté 

d'un marché public en raison de 

simples problèmes linguistiques? 

Des plaintes analogues ont-elles 

été enregistrées par les services 

de la ministre ou par la Com-

mission permanente de Contrôle 

linguistique? Combien de mots-
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een idee bij hoeveel zoektermen dit taalprobleem zich stelt? 

 

clés seraient-ils concernés par le 

problème?  

 

 

01.02 Minister Petra De Sutter: Mevrouw Goethals, bij ons zijn er 

geen gevallen bekend van taalgerelateerde problemen in de 

zoekmotor van e-Procurement of in de toepassing e-Notification. 

 

Wij hebben het door u aangehaalde voorbeeld laten onderzoeken. 

 

Daaruit blijkt dat het gestelde probleem zou voortkomen uit een foutief 

gebruik van de zoekmotor. Het zoekcriterium vergelijkt de ingevoerde 

trefwoorden met de teksten die de aanbesteders opnemen in de titel 

en de omschrijving van de door hen gepubliceerde opdrachten. Dit 

zijn vrije tekstvelden, die zelf worden ingevuld. Deze verantwoordelijk-

heid berust uitsluitend bij de aanbesteder. Het systeem zelf werkt 

zoals het werkt, maar als de MIBV bij een aanbesteding als zoekterm 

STIB invult, krijgt men te maken met problemen waaraan u refereert. 

De goede werking van de zoekmotor en de betrouwbaarheid van de 

zoekresultaten zijn dus afhankelijk van de informatie die de aan-

besteders in hun aankondigingen opnemen. Het is hun verantwoor-

delijkheid om ervoor te zorgen dat deze tekstvelden inhoudelijk 

correct zijn en correct worden vertaald. De applicatie doet niets 

anders dan dit faciliteren en een tool aanreiken om tijdens het invullen 

van een aankondiging bij elk te vertalen tekstveld ook de eerder 

ingevulde tekst in de brontaal te tonen. Ik kan me voorstellen dat de 

zoekmotor het woord STIB niet kent, terwijl hij een ander Frans woord 

misschien wel herkent. Daar zie ik een mogelijke verklaring voor dit 

ene geval. Precies omdat het zoeken op trefwoord hierdoor tot 

wisselvallige zoekresultaten kan leiden, voorziet e-Notification in 

verschillende andere zoekcriteria die wel gebaseerd zijn op 

gestructureerde en dus taalonafhankelijke data. Deze zoekcriteria 

bieden aan de gebruiker wel veel flexibiliteit en laat toe om op 

gedetailleerde wijze te zoeken naar relevante opdrachten. Zo had de 

gebruiker waarschijnlijk wel het beoogde resultaat verkregen, indien 

hij bijvoorbeeld gebruik had gemaakt van het zoekcriterium 

"organisatie". Dan kan men immers MIVB aanduiden. Dat is een 

andere manier. Ten slotte, aan alle eindgebruikers in het systeem 

wordt ondersteuning aangeboden zodat ze zich vertrouwd kunnen 

maken met de mogelijkheden van het platform. Dit gebeurt via vrij 

beschikbare handleidingen of via de helpdesk. Gebruikers kunnen 

door een klik op een vraagteken bij de zoekmotor bovendien ook altijd 

extra uitleg krijgen over de meest efficiënte manier om opdrachten te 

zoeken, om problemen te vermijden. 

 

De FOD BOSA laat mij weten dat ze geen weet hebben van 

taalgerelateerde of andere problemen met de zoekmotor, noch dat 

dergelijke problemen zouden gemeld zijn via de helpdesk of via de 

Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Desalniettemin zal in het 

ticketingsysteem van de helpdesk een specifieke categorie worden 

voorzien voor taalgerelateerde problemen. Ook zal er bij de 

implementatie van het nieuwe e-Procurement extra aandacht gaan 

naar het aanbieden van een performante zoekmotor. Daarmee bedoel 

ik dat we gaan proberen om dit soort problemen in de toekomst te 

vermijden. 

 

Ondernemingen die willen deelnemen aan overheidsopdrachten, 

zullen we ondersteunen met communicatiecampagnes over het 

01.02  Petra De Sutter, ministre: 

Nos services n'ont été informés 

d'aucun problème linguistique lié 

au moteur de recherche d'e-

Notification. 

 

Dans l'exemple cité par 

Mme Goethals, l'adjudicateur a 

commis des erreurs en remplis-

sant les champs de texte et dans 

la description de son adjudication. 

Ces erreurs relèvent de sa respon-

sabilité exclusive.  

 

Si "MIVB" et "STIB" sont deux 

mots clés différents, le problème 

décrit ci-dessus se pose effective-

ment. L'application n'offre qu'un 

outil qui, pour chaque texte à 

traduire, affiche également le texte 

saisi précédemment dans la 

langue source. L'application e-

Notification fournit également 

d'autres champs de recherche qui 

permettent aux utilisateurs de 

sélectionner les marchés 

pertinents de manière détaillée. Si 

l'utilisateur avait utilisé le critère de 

recherche "organisation" dans ce 

cas, il aurait pu cocher "MIVB" et 

peut-être aurait-il bel et bien trouvé 

l'appel d'offres. Les utilisateurs 

peuvent également obtenir de 

l'aide grâce aux manuels 

disponibles gratuitement ou au 

helpdesk. Le moteur de recherche 

comprend également un manuel 

qui explique comment effectuer 

une recherche de marché la plus 

efficace possible.  

 

Le SPF BOSA n'a pas connais-

sance de problèmes d'ordre lin-

guistique similaires. Toutefois, le 

helpdesk introduira une section 

spécifique pour les problèmes 

d'ordre linguistique. Nous accor-

derons une attention particulière à 

la performance du moteur de 

recherche lors du déploiement du 

nouvel e-Procurement. 

 

Nous organiserons également des 

campagnes de communication 
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nieuwe platform. U zult het immers met mij eens zijn dat we slechts 

één bedoeling hebben, namelijk zoveel mogelijk ondernemingen de 

kans geven om aan de aanbestedingen deel te nemen. Ik hoop dat er 

op die manier geen problemen van die aard meer zullen voorkomen. 

 

afin que le plus grand nombre 

d'entreprises aient la possibilité de 

participer aux procédures d'adjudi-

cation. 

 

01.03  Sigrid Goethals (N-VA): Mevrouw de minister, laat het 

duidelijk zijn. Mijn vraag was gericht aan de staatssecretaris voor 

Digitalisering omdat dit veeleer een digitaal probleem is dan een 

probleem van Ambtenarenzaken. 

 

Het is goed dat dit wordt aangekaart, want dan kan er een oplossing 

worden gezocht. Waarschijnlijk zijn er al meerdere gevallen geweest, 

zonder dat die werden gemeld. Mensen hebben daar niet altijd zin in 

of weten niet dat het helpdeskvenster bestaat. Het is goed dat hieraan 

wordt gewerkt, maar misschien kan er iets gebeuren met het eerste 

zoekveld, het basisveld. Uiteindelijk gaat het om overheids-

opdrachten. Soms zijn er specifieke termen die anders zijn in het 

Nederlands dan het Frans, zoals bijvoorbeeld STIB/MIVB. Zoveel zijn 

er niet. Men kan gewoon vragen om bij het uitschrijven van overheids-

opdrachten die twee kernwoorden te vermelden, MIVB/STIB 

bijvoorbeeld. Dat zou al heel wat helpen. Het is goed dat in het 

helpdeskvenster effectief hulp zal kunnen worden gezocht en dat het 

euvel in de toekomst verholpen zal zijn. 

 

01.03  Sigrid Goethals (N-VA): 

Le problème s'est probablement 

déjà posé plus souvent mais il 

n'est pas toujours signalé. Il est 

peut-être possible d'adapter le 

premier champ de recherche ou 

de demander que lors de la 

rédaction de marchés publics, les 

termes en français et en néer-

landais – en l'occurrence 

"STIB/MIVB" – soient mentionnés. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

02 Vraag van Sigrid Goethals aan Petra De Sutter (VEM Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven) 

over "Het federale aankoopmodel" (55017804C) 

02 Question de Sigrid Goethals à Petra De Sutter (VPM Fonction publique et Entreprises publiques) 

sur "Le modèle d'achat fédéral" (55017804C) 

 

02.01  Sigrid Goethals (N-VA): Mevrouw de minister, op initiatief van 

toenmalig minister van Ambtenarenzaken, de heer Vandeput, werd 

het koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal 

gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal 

aankoopbeleid uitgeschreven. Dat koninklijk besluit had verschillende 

doelstellingen, zoals het efficiënter maken van de federale 

gemeenschappelijke aankoopvormen van overheidsopdrachten voor 

diensten en leveringen. In mijn schriftelijke vraag bevroeg ik u al over 

een stand van zaken in de uitwerking van het federaal aankoopmodel 

en uw toekomstvisie op een eventuele uitbouw hiervan. 

 

Reeds van bij aanvang beoogde het koninklijk besluit om de 

perimeter voor bepaalde aankopen uit te breiden tot alle overheids-

instellingen. Het verheugde me te lezen dat u voorstander bent van 

een verdere uitbouw van de voorziening tot de passieve deelnemers, 

zijnde de parastatale organisaties of ION's. U stelt echter dat u de 

parastatale instellingen niet kunt verplichten tot actieve deelname 

wegens hun rechtspersoonlijkheid. 

 

Mevrouw de minister, kunt u uw stelling dat het niet mogelijk is alle 

overheidsinstellingen de verplichting tot gemeenschappelijke aan-

kopen en overeenkomsten op te leggen, nader toelichten? Betekent 

het volgens u dat geen enkele overkoepelende samenwerking dan 

mogelijk is bij de overheid buiten de perimeter van de FOD's? 

 

Welke initiatieven wenst u te nemen om de passieve deelnemers 

02.01  Sigrid Goethals (N-VA): 

L'arrêté royal du 22 décembre 

2017 relatif aux marchés publics 

visait notamment à accroître 

l'efficacité. L'objectif était d'étendre 

le périmètre pour certains achats à 

toutes les institutions publiques. 

Selon la ministre, les organismes 

d'intérêt public (OIP) ne peuvent 

toutefois pas être obligés de 

participer à des achats et contrats 

communs, au motif qu'ils pos-

sèdent une personnalité juridique 

propre.  

 

Peut-elle clarifier son propos? 

Cela signifie-t-il qu'une collabora-

tion plus large n'est pas envisa-

geable en dehors du SPF? 

Comment compte-t-elle associer 

au maximum ces participants 

passifs? Quel est le résultat de la 

première concertation avec les 

OIP et les institutions publiques de 

sécurité sociale (IPSS)? Où en est 

la note sur la politique fédérale 
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maximaal te betrekken? Wat kwam reeds voort uit de eerste overleg-

momenten met de ION's en de OISZ's? Wat waren de bekom-

mernissen en verwachtingen inzake de uitbreiding van het koninklijk 

besluit? 

 

U stelt dat een nota federaal aankoopbeleid in voorbereiding is. Kunt 

u mij een stand van zaken meedelen? 

 

d'achats? 

 

 

02.02 Minister Petra De Sutter: Mevrouw Goethals, op grond van het 

koninklijk besluit van 22 december 2017 is het op het moment 

inderdaad niet mogelijk om alle openbare instellingen verplicht te laten 

deelnemen aan gemeenschappelijke overheidsopdrachten. We 

kunnen alleen maar zoveel mogelijk op basis van consensus werken. 

 

In de geldende reglementering kunnen dus alleen de federale 

overheidsdiensten, de FOD's, het ministerie van Defensie en de 

programmatorische overheidsdiensten, de POD's, verplicht worden. 

De Raad van State heeft dat op 15 september 2017 bevestigd. 

 

Een ruimere samenwerking, waarbij de instellingen van openbaar nut 

en de openbare instellingen van de sociale zekerheid een actievere 

rol zouden spelen, is mogelijk, maar dan moet het samenwerkings-

model voor federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten worden 

aangepast. 

 

Wij zijn van plan in 2022 het huidige model te herzien, zodat het beter 

aangepast is aan de eventuele deelname van die overheids-

organisaties of soortgelijke instellingen met een van de federale Staat 

onderscheiden rechtspersoonlijkheid. Bij de verdere uitbouw van het 

samenwerkingsmodel voor federaal gecentraliseerde overheids-

opdrachten zal meer rekening kunnen worden gehouden met de 

verwachtingen, de behoeften en het aankooppotentieel van de 

deelnemers. 

 

Uit overleg met de organisaties en de instellingen met een eigen 

rechtspersoonlijkheid, dat al heeft plaatsgevonden, blijkt namelijk dat 

zij die evolutie van het model toejuichen en vooral vragende partij zijn 

voor meer gemeenschappelijke overeenkomsten in de transversale 

aankoopsegmenten, met name op het gebied van de ondersteunende 

logistiek of recurrente goederen en diensten met ingekorte 

plaatsingstermijnen. Op die manier zouden zij minder worden belast 

met administratieve rompslomp, die bij de plaatsing van de 

overeenkomsten komt kijken. Tot slot, gaven zij ook mee dat ook zij 

de kans moeten krijgen hun behoeften en bekommernissen inzake 

overheidsaankopen door te geven. Het huidige samenwerkingsmodel 

lijkt voor hen immers te veel afgestemd op de actieve deelnemers. 

 

Op het moment wordt een nota inzake het federale aankoopbeleid 

opgesteld met toepassing van het koninklijk besluit van 22 december 

2017. De hoogste administratieve verantwoordelijken moeten die nota 

inzake het federale aankoopbeleid valideren. De ministerraad moet 

uiterlijk tegen september 2021 zijn goedkeuring geven. 

 

In overleg met mijn collega's worden in de nota inzake het federale 

aankoopbeleid meerjarige actiepunten opgenomen opdat de federale 

overheidsaankopen nog milieuvriendelijker, duurzamer, ethischer en 

meer maatschappelijk verantwoord worden. Ook zal er aandacht gaan 

naar de toegankelijkheid van de overheidsopdrachten voor kmo's en 

02.02  Petra De Sutter, ministre: 

En vertu de l'arrêté royal actuel, 

seuls les SPF, le ministère de la 

Défense et les SPP peuvent être 

obligés de participer à des mar-

chés publics communs. Une colla-

boration plus large avec les OIP et 

les IPSS nécessite une modi-

fication du modèle de coopération 

pour les marchés publics fédéraux 

centralisés. Une révision de ce 

modèle est prévue en 2022. Les 

attentes, les besoins et le potentiel 

d'achat des participants pourront 

davantage être pris en compte.  

 

Il est ressorti de la concertation 

que ces institutions attendent une 

évolution du modèle de coopé-

ration en matière d'adjudications 

publiques et sont demandeuses 

de plus de conventions communes 

dans les segments d'achat 

transversaux. Leurs formalités 

administratives seraient ainsi 

réduites. Elles demandent, enfin, 

une prise en considération accrue 

des besoins des participants 

passifs. 

 

La note relative à la politique 

d'achat fédérale dans le respect 

de l'arrêté royal est en cours de 

rédaction et devra être adoptée au 

plus tard en septembre 2021 par 

le Conseil des ministres. Le texte 

inclura des points d'action 

pluriannuels, visant à rendre les 

achats fédéraux encore plus 

respectueux de l'environnement, 

plus durables, plus éthiques et 

plus socialement responsables. 

Afin de stimuler pleinement le 

potentiel innovant de notre pays, 

les marchés publics doivent, en 

outre, devenir plus accessibles 

aux PME et aux start-up.  
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start-ups om het innovatievermogen van ons land maximaal te 

stimuleren. 

 

02.03  Sigrid Goethals (N-VA): Mevrouw de minister, ik kan alleen 

maar heel blij zijn met uw antwoord. Ik kan er geen negatieve 

commentaar op geven. Dat is onmogelijk. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

03 Vraag van Sigrid Goethals aan Petra De Sutter (VEM Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven) 

over "Een slanke overheid" (55017965C) 

03 Question de Sigrid Goethals à Petra De Sutter (VPM Fonction publique et Entreprises publiques) 

sur "Des pouvoirs publics aux effectifs réduits" (55017965C) 

 

03.01  Sigrid Goethals (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de 

minister, in opvolging van mijn schriftelijke vraag over de financiële 

evolutie van het ambtenarenapparaat heb ik enkele vragen over uw 

visie en ambitie inzake een slanke overheid. 

 

Uit de verkregen cijfers blijkt dat in het algemeen een lineaire 

besparing van 2 % op de personeelskredieten van 2016 tot 2019 werd 

gerealiseerd. Voor de FOD’s en de POD’s zouden de personeels-

bestanden de afgelopen vijf jaar zelfs verminderd zijn met meer dan 

5 %, maar stegen de personeelskredieten blijkbaar met 2,7 %. 

Misschien heb ik dat verkeerd voor, mevrouw de minister. In tijden 

van digitalisering blijven verdere inspanningen om af te slanken, 

samen met een voldoende kwalitatieve dienstverlening, zeker nodig. 

 

De Vlaamse regering spreekt de duidelijke ambitie uit om het tegen 

het einde van de legislatuur met slechts 1.440 ambtenaren te doen. 

Hiermee wil men een jaarlijkse besparing van 75 miljoen euro 

bekomen. De Vlaamse regering is op de goede weg en ligt zelfs voor 

op schema. Deze besparingen om tot een slanke overheid te komen 

zullen niet met naakte ontslagen gepaard gaan. Men zal de 

pensionering bekijken om na te gaan of vervanging al dan niet nodig 

is. 

 

Mevrouw de minister, ik ontving reeds de cijfers over de personeels-

kredieten en personeelsbestanden bij de federale overheid. Kunt u 

verduidelijken waar de grootste personeelsverschuivingen zich 

concreet situeren binnen de FOD’s en POD’s? Wat zijn de tendensen 

van de afgelopen jaren? Ziet u verschillen in frontoffice en backoffice? 

 

In Vlaanderen werd besloten dat de overheidsdiensten in vijf jaar 

ongeveer 5 % zouden afslanken. Op welke manier wil u inzetten op 

een slanke maar vooral kwalitatief sterke overheid? Welke acties 

wenst u te nemen? Wat zijn uw ambities en doelstellingen? 

 

Welke besparingsdoelstellingen ziet u tegen het einde van de 

legislatuur mogelijk op het vlak van de personeelskredieten en perso-

neelsbestanden, uiteraard zonder te moeten overgaan tot naakte 

ontslagen en het inboeten van een kwalitatieve dienstverlening? 

 

Kunt u eventueel dezelfde analyse maken, zoals de Vlaamse regering 

reeds deed? 

 

03.01  Sigrid Goethals (N-VA): 

Bien que les effectifs des SPF et 

SPP aient diminué de plus de 5 % 

ces cinq dernières années, les 

crédits de personnel ont augmenté 

de 2,7 %. À l'ère du numérique, 

des efforts restent nécessaires 

pour parvenir à des services 

publics allégés. Les autorités fla-

mandes souhaitent assurer leurs 

missions avec seulement 1 440 

fonctionnaires d'ici la fin de cette 

législature, ce qui correspond à 

une économie annuelle de 

75 millions d'euros.  

 

Où en est-on au niveau des 

autorités fédérales? Auprès de 

quels SPF et SPP observe-t-on les 

plus importants mouvements de 

personnel? Quelles sont les ten-

dances ces dernières années? 

Quelles sont les ambitions et les 

objectifs de la ministre pour alléger 

la fonction publique tout en 

améliorant la qualité? Quelles 

économies de personnel sont-elles 

possibles sans devoir passer par 

des licenciements secs?  

 

 

03.02 Minister Petra De Sutter: Mijnheer de voorzitter, mevrouw 03.02  Petra De Sutter, ministre: 



 02/06/2021 CRIV 55 COM 496 

 

CHAMBRE-3E SESSION DE LA  55E LEGISLATURE 2020 2021 KAMER-3E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

6 

Goethals, voor ik het antwoord op uw vragen geef, wil ik zeggen dat ik 

toch verwonderd ben over de stijging van 2,7 % in de personeels-

kredieten, net omdat wij de doelstelling van 150 miljoen euro 

besparing per jaar, dus 600 miljoen euro op vier jaar, aan het 

uitvoeren zijn zoals in het regeerakkoord staat. Kunt u de bron vinden 

waarin dat cijfer van 2,7 % vermeld staat? Dit is immers niet te 

verklaren in het licht van de besparingsinspanningen die wij op het 

vlak van de personeels- en werkingskredieten moeten realiseren. Er 

is natuurlijk een provisie voor nieuw beleid, maar het zou mij verbazen 

als er daardoor een stijging is met 2,7 %, zeker als we het aantal 

ambtenaren jaar na jaar zien dalen. 

 

Wat uw specifieke vragen betreft, de federale overheid beheert de 

evolutie van haar personeelsbestand niet door het vastleggen van 

normen met betrekking tot het aantal ambtenaren of het profiel van 

die ambtenaren. Misschien is dat anders bij de Vlaamse overheid. Ze 

legt wel een budgettaire limiet vast die twee keer per jaar gecontro-

leerd wordt, tijdens de monitoring van het risico van overschrijding van 

de personeelskredieten, waarvoor de staatssecretaris van Begroting 

en ik verantwoordelijk zijn. Ik zal u dus antwoorden met bedragen 

terwijl u misschien percentages en aantallen voor ogen hebt, wat het 

verschil zou kunnen verklaren. Dat moeten we uitzoeken. 

 

Dit systeem laat het management toe te oordelen over de kwalitatieve 

normen inzake profielen en functies, voor zowel backoffice als 

frontoffice. Zij oefenen hun bevoegdheid autonoom uit, uiteraard 

telkens in goede verstandhouding met hun voogdijminister en de 

inspecteur van Financiën. Elke federale overheidsdienst kan dus zijn 

eigen strategische planning uitwerken. Verder kunnen enkel de 

federale overheidsdiensten vragen over de kwalitatieve evolutie van 

hun personeelsbestand beantwoorden. 

 

Samen met onze leidende ambtenaren en voogdijministers gaan wij 

voor een moderne, efficiënte en klantvriendelijke, groene en duur-

zame federale overheid die kwaliteitsvolle dienstverlening levert. Om 

te komen tot een slanke overheid focussen we op verschillende 

acties. Er zijn acties die vooral gericht zijn op de verbetering van onze 

interne werking, door te bouwen aan een vereenvoudigde structuur, 

met een rationalisering op het vlak van horizontale processen en 

facilitaire diensten. 

 

Daarnaast trachten we via spending reviews mogelijke minder-

uitgaven in kaart te brengen. Momenteel lopen er drie pilootprojecten 

die we na evaluatie verder zullen uitrollen. Andere acties zetten dan 

weer in op de vereenvoudiging van de administratieve processen en 

de digitalisering die hiermee gepaard gaat. 

 

Een niet onbelangrijke actie is het implementeren van structurele 

maatregelen voor preventie en behandeling van stressgerelateerde 

aandoeningen. Hoe meer mensen we aan boord kunnen houden, hoe 

meer besparingen dit kan opvangen, hoewel dat uiteraard niet de 

hoofdreden voor deze maatregel is. 

 

Tot slot, zal mijn beleidscel haar medewerking verlenen aan de 

plannen die de staatssecretaris voor Begroting heeft geformuleerd 

voor de vereenvoudiging en het herbekijken van de begrotingsregels.  

 

Op het federaal niveau is de context en de methodiek niet dezelfde 

L'augmentation de 2,7 % dont 

parle Mme Goethals me surprend. 

Ce pourcentage est en contra-

diction totale avec de notre objectif 

d'économiser 150 millions d'euros 

par an. De quelle source ce 

pourcentage provient-il? 

 

Les pouvoirs publics ne gèrent pas 

l'évolution de leurs effectifs en 

fixant des normes relatives au 

nombre de fonctionnaires ou au 

profil de ceux-ci. Un plafond 

budgétaire est en revanche fixé et 

contrôlé deux fois par an. Grâce à 

ce système, les gestionnaires 

peuvent juger des normes qualita-

tives en matière de profils et de 

fonctions, tant pour le back-office 

que pour le front-office. Les 

services publics fédéraux éla-

borent eux-mêmes leur plan 

stratégique. Ils sont les seuls à 

pouvoir répondre à des questions 

portant sur l'évolution qualitative 

de leurs effectifs. 

 

Notre objectif consiste à déve-

lopper des pouvoirs publics effi-

caces, à l'écoute des usagers, 

écologiques et durables, offrant un 

service de qualité. Pour dégraisser 

les effectifs des pouvoirs publics, 

nous concentrons notre action sur 

une amélioration du fonctionne-

ment interne, par le biais d'une 

simplification de la structure et 

d'une rationalisation des pro-

cessus horizontaux ainsi que des 

services facilitaires. Un réexamen 

des dépenses devrait nous per-

mettre d'identifier de possibles 

réductions de dépenses. Trois 

projets pilotes sont actuellement 

en cours. Nous travaillons, en 

outre, à la simplification des pro-

cessus administratifs et à la 

numérisation. La mise en place de 

mesures structurelles visant à 

prévenir et à soigner les affections 

liées au stress est également 

importante.  
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als op het Vlaams niveau. Bij haar aantreden heeft de federale 

regering een dynamisch begrotingsbeleid vooropgesteld waarbij de 

federale diensten ook een aandeel voor hun rekening nemen. Het 

gaat hierbij om een jaarlijkse besparing van 150 miljoen euro op 

personeel en werkingskredieten tot 2024. Dat is in totaal 600 miljoen 

euro. Naast de reeds vermelde initiatieven in antwoord op uw tweede 

vraag geef ik ook nog mee dat de rationalisering van ons overheids-

apparaat niet gepaard gaat met naakte ontslagen. We bekijken wel 

elke keer als iemand op pensioen gaat of een vervanging 

noodzakelijk is. Dat heb ik daarnet ook al gezegd. We komen zeker 

nog terug op die 2,7%. 

 

03.03  Sigrid Goethals (N-VA): Mevrouw de minister, de vraag is al 

even ingediend en ik weet ook niet meer precies waar ik die 2,7% heb 

gehaald. Ik zal dat ook navragen. We zullen elkaar zeker nog zien en 

dan overleggen we. 

 

Een aantal stappen kunnen of zullen zeker resulteren in een 

afgeslankte overheid. Ik ben blij dat u deze keer heel specifiek bent, 

waar u in het verleden altijd heel algemeen was. Ik leer veel bij. 

 

03.03  Sigrid Goethals (N-VA): 

Je ne sais plus où j'ai trouvé ce 

pourcentage de 2,7 %. Je vais 

vérifier. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

De voorzitter: Vraag nr. 55018167C van mevrouw Rohonyi vervalt, aangezien zij niet aanwezig is.  

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 10.44 uur. 

La réunion publique de commission est levée à 10 h 44. 

 

  

 


