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Inleiding 
Op basis van zijn ervaring met de monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten, gebruikte het team Sepp Workforce planning zijn 
analysehulpmiddelen om de ontwikkeling van de federale overheid in de periode 2015-2019 te onderzoeken en op die manier een nieuwe kijk op het fenomeen van 
federale personeelsbewegingen te geven. Een doorgedreven analyse van de betaalgegevens maakt het immers mogelijk om interessante conclusies te trekken met 
betrekking tot de in- en uitstroom van het personeel. 

Het rapport heeft voornamelijk betrekking op enerzijds de Klassieke enveloppen, namelijk de FODs/PODs, de Administratieve Openbare Instellingen en de Federale 
Wetenschappelijke Instellingen, en anderzijds op het Bijzondere korpsen, d.w.z. de Raad van State, de Inspectie van Financiën en de Rechterlijke Orde. Deze twee 
groepen entiteiten maken deel uit van de federale entiteiten zoals gedefinieerd in de Omzendbrief 6691 met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid, Defensie 
en de Federale politie. Het is echter alleen voor de Klassieke enveloppen en de Bijzondere korpsen dat we gegevens hebben die de analyse van personeelsbewegingen 
mogelijk maken. 

De analyse resulteerde in de creatie van 44 themafiches die elk een bepaalde informatie over de evolutie van het personeel van de Enveloppen en de Bijzondere korpsen 
belichten. 

Een eerste set fiches presenteert de basisgegevens die worden gebruikt om deze populatie te beschrijven:  Hoe worden de VTE verdeeld over de entiteiten? Wat is het 
gewicht van de bijzondere korpsen in vergelijking met klassieke ambtenaren? Heeft de evolutie van het personeelsbestand invloed gehad op de gemiddelde leeftijd van 
het personeel? Is de verhouding man/vrouw evenwichtig? Is het aandeel van de statutairen toegenomen of afgenomen? Hoe evolueert de populatie van de 
mandaathouders? ... 

Een tweede set fiches gaat in het bijzonder over het vraagstuk van de bewegingen: zijn de vertrekken te wijten aan de leeftijd van het pensioen? Naar waar worden de 
personeelsleden overgeplaatst? Wat is de leeftijd van de personen die in dienst treden? Zijn het voornamelijk statutairen of contractuelen die in dienst treden? Op welk 
niveau vinden we de jonge rekruten? Blijven deze jonge rekruten in dienst, eens ze bij de federale overheid aangenomen zijn? .... 

Deze fiches zijn bedoeld voor alle federale besluitvormers (Regering, Voorzitters, Directeurs P&O, Directeurs-generaal, Inspecteurs van Financiën, ...) die nieuwsgierig 
zijn naar een globale visie over de evolutie van federaal personeel in de afgelopen vijf jaar. Ze zullen in deze fiches elementen vinden voor reflectie en vergelijking met 
de meer specifieke situaties die hen aanbelangen. De informatie in deze fiches is inzonderheid bedoeld om hun strategisch denkproces te ondersteunen. 

De scope van de geanalyseerde gegevens heeft betrekking op de jaren 2015 tot 2019 die overeenkomen met de laatste regeringsperiode. Sommige fiches hebben 
echter om methodologische redenen een tijdsinterval tot eind 2018. De detectie van in- en uitgaande bewegingen vereist immers een periode van 12 maanden na hun 
observatie om tijdelijke bewegingen die geen deel uitmaken van de analyse uit te sluiten. 
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De presentatie van de informatie is gestandaardiseerd om het lezen en het gebruik ervan te vergemakkelijken. Alle fiches hebben een gemeenschappelijke structuur 
met behalve het thema: 

• een grafiek met de resultaten van de analyse, 
• functionele informatie met relevante opmerkingen over de resultaten, 
• technische informatie die de belangrijkste elementen van methode en verwerking synthetiseert om de constructie van het resultaat te begrijpen. 

Bovendien is elke fiche ontworpen om individueel gebruikt te kunnen worden volgens de thema's die relevant zijn voor de lezer. Om de presentatie van de grafieken te 
vereenvoudigen, worden de Klassieke enveloppen "Scope A" en de Bijzondere korpsen “Scope B" genoemd. 

Aandacht: 

De hierna voorgelegde gegevens en analyses werden geproduceerd in continuïteit met de rapporten die sedert 5 jaar ter validering aan de Regering worden voorgelegd.  
Zij verschillen van andere statistische bronnen om volgende redenen: 

• ze volgen strikt de definities van de diensten en de entiteiten in overeenstemming met de omzendbrieven van de Ministers van Begroting en van 
Ambtenarenzaken, en in het bijzonder met de omzendbrief nr. 669 ; 

• ze passen de methodologie toe zoals die is beschreven in de omzendbrief nr. 670 van de Ministers van Begroting en van Ambtenarenzaken en in het bijzonder 
de definitie van de voltijdsequivalenten (verder in dit document aangegeven als VTE) en de telling van de contracten. 
 

Om de soorten geobserveerde personeelsbewegingen te beschrijven, hebben we definities aangenomen die soms verschillen van de algemeen aanvaarde, met name 
deze in het Ambtenarenstatuut. Waar dit het geval is, werden de gebruikte definities expliciet gespecificeerd in de technische informatie. 

In deze eerste verkennende benadering gaven we de voorkeur aan een helikoptervisie door het federaal personeel op het niveau van deze twee globale eenheden te 
beschouwen en zo een verschillend perspectief te bieden aan de actoren die nadenken over de kenmerken en de evolutie ervan. Tevens ook om aan elke besluitvormer 
een spectrum aan te bieden dat verder reikt dan het striktere kader van zijn specifieke organisatie, en aan iedereen een kader die een reflectie op langere termijn 
bevordert. 

We wensen u veel leesplezier.  

 

Het team Sepp Workforce Planning 

26 mei 2020 
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Perimeter van het Rapport 
 

Enveloppen en Bijzonder korpsen 

 Functionele informatie  

De grafiek toont de verdeling in betaalde VTE 
(betaalde voltijdsequivalenten) van de Klassieke 
enveloppen en de Bijzondere korpsen, entiteiten 
waarvoor we nauwkeurige gegevens hebben. 

In december 2019 bedraagt het totaal 
personeelsbestand van deze 2 groepen 58.196 
VTE: 47.216 voor de Klassieke enveloppen en 
10.980 voor de enveloppen van de Bijzondere 
korpsen. 

 

 Technische informatie 

De in de omzendbrief 6702 beschreven Sepp-
methodologie geeft de wijze van berekenen van 
een betaalde VTE.  

Grafiek 1: Klassieke enveloppen (Scope A) en Bijzondere korpsen (Scope B) 2019: 58.196 VTE (FEU-01) 

 

  



  7      

Perimeter van het Rapport 
 

   

Enveloppen en Bijzonder korpsen: 
verdeling en evolutie  

 Functionele informatie  

Enveloppen FODs, WI, ION 

Eind 2015 bedroeg het aantal VTE voor deze 
groep 50.667. Op 3 jaar tijd is het aantal VTE dus 
met 6% afgenomen. Deze daling is mede het 
gevolg van een beleid van vermindering van de 
federale personeelskredieten.   

Bijzondere korpsen 

Eind 2015 bedroeg het aantal VTE voor deze 
groep 11.452. Op 3 jaar tijd is het aantal VTE dus 
met 4% afgenomen. Deze daling is mede het 
gevolg van een beleid van vermindering van de 
federale personeelskredieten.   

 

 Technische informatie 

Voor alle entiteiten van deze groep hebben we 
nauwkeurige betaalgegevens van Persopoint, via 
zijn mainframe SLR4. 

 

Grafiek 2: Verdeling van de VTE in 2019 van de Klassieke enveloppen (Scope A) en de Bijzondere korpsen 
(Scope B) (FEU-02) 
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Federale overheid: 114.000 betaalde VTE 

 Functionele informatie  

De grafiek toont, per grote eenheid, de verdeling in 
betaalde VTE (betaalde voltijdsequivalenten) van 
al het federale personeel. 

In totaal vertegenwoordigen de 58.196 VTE van 
de Klassieke enveloppen en de Bijzondere 
korpsen iets meer dan de helft van het totale 
personeelsbestand van de federale administratie 
(113.520 VTE in december 2019). 

 Technische informatie 

De omzendbrief 669 over de monitoring van het 
risico voor alle federale entiteiten in 2019 biedt de 
globale context voor het definiëren van de 
perimeter van deze studie.  

De bronnen van deze gegevens zijn enerzijds het 
Sepp-platform voor monitoring van het risico voor 
de Enveloppen en de Bijzondere korpsen en 
anderzijds de meest recente rapporten die zijn 
ingediend door de andere groepen van entiteiten. 

 

 

 

 

Grafiek 3: 2019 – Federale scope omz. 669: 113.520 VTE (FEU-03) 
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Een enveloppe van 7.300.000.000 

 Functionele informatie  

De grafiek toont, per grote eenheid, de  
procentuele verdeling van het totale krediet van 
7.253 miljoen euro. 

Het personeel van Defensie vertegenwoordigt 
24% van het federale personeelseffectief maar 
20% van het budget. Het personeel van de Politie 
vertegenwoordigt 13% van het effectief maar 14% 
van het budget. Het personeel van de OISZ 
vertegenwoordigt 8% van het effectief maar 10% 
van het budget. 

 Technische informatie 

De bijlage van omzendbrief 669 definieert voor 
elke entiteit de budgettaire perimeter van zijn 
personeelskredieten. 

De referentiewaarde voor het totale budget van de 
federale enveloppe in 2019 is de aangepaste 
begroting 2019 zoals gekend begin 2020. 

Ze omvat dus de waarde van de kredieten die 
daadwerkelijk aan elk van de federale entiteiten 
zijn toegewezen. 

 

Grafiek 4: 2019 – Federale scope omz. 669: 7.252.702.702 Euro (FEU-04) 
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Beschrijvende basisgegevens: leeftijd en geslacht 
 

Evolutie van de enveloppen FODs 2015-
2019 

 Functionele informatie  

Voor de klassieke enveloppen is er, zelfs bij een 
daling van het personeelsbestand met 3.000 VTE, 
een zeer stabiele gemiddelde leeftijd over 5 jaar. 

De verhouding vrouw/man is redelijk in evenwicht, 
het aandeel vrouwen neemt licht, maar op een 
continue wijze, toe over 5 jaar. Er zijn meer 
vrouwen in niveau D en meer mannen in de 
klassen vanaf A3.  

 

 Technische informatie 

De leeftijd wordt geteld in jaren, op basis van de 
maand december. 

 

 

 

Grafiek 5 Scope A Verdeling (VTE) per leeftijd en geslacht. 2015, 2017, 2019 (FEA-01) 
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Enveloppen FODs 2016-2019: structuur 
per leeftijdsklasse 

 Functionele informatie  

Het aandeel + 60's neemt gestaag toe, zowel bij 
de mannen als bij de vrouwen. 

Het aandeel 20-24-jarigen neemt in 2019 
significant toe bij de mannen en bij de vrouwen. 

 Technische informatie 

De leeftijd wordt geteld in jaren, op basis van de 
maand december. 

Grafiek 6 Scope A Verdeling (%) per leeftijd en geslacht. 2016-2019 (FEA-02)  
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Evolutie van de enveloppen van de 
Bijzondere korpsen 2015-2019  

 Functionele informatie  

Bij de Bijzondere korpsen zien we een daling van 
het personeel van 4% over 5 jaar en een verhoging 
van de gemiddelde leeftijd. 

Er zijn meer vrouwen dan mannen in bijna alle 
niveaus/klassen behalve aan de top van de schaal 
(A5 en mandaathouders). Dit geldt niet voor het 
Korps van de Inspectie van financiën. 

 Technische informatie 

De leeftijd wordt geteld in jaren, op basis van de 
maand december 

. 

 

 

 

Grafiek 7 Scope B Verdeling (VTE) per leeftijd en geslacht. 2015, 2017, 2019 (FEA-03) 
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Enveloppen van de Bijzondere korpsen 
2016-2019: structuur per leeftijdsklasse 

 Functionele informatie  

Terwijl bij de +60’s de mannen in de meerderheid 
zijn, neemt het aantal vrouwen van +60 gestaag 
toe. We gaan van 34% naar 43% vrouwen in 4 jaar. 

Het aantal 20-24-jarigen is in 2017 significant 
afgenomen en vervolgens in 2018 en 2019 
geleidelijk toegenomen.  

 Technische informatie 

De leeftijd wordt geteld in jaren, op basis van de 
maand december. 

 

 

Grafiek 8 Scope B Verdeling (%) per leeftijd en geslacht. 2016-2019 (FEA-04) 
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Beschrijvende basisgegevens: statuut

Enveloppen FODs  2015-2019: verdeling 
statutairen - contractuelen 

 Functionele informatie  

De statutairen vertegenwoordigen de 
meerderheid van het personeel (83,6% in 2019). 
Dit aandeel is sinds 2015 gestegen.  

Col 2015 2016 2017 2018 2019 

C 17,9% 17,2% 16,9% 16,0% 16,2% 

M 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 

S 81,8% 82,6% 82,9% 83,7% 83,6% 
 
De gemiddelde leeftijd is lager bij de 
contractuelen. De categorie -26 jaar is goed 
vertegenwoordigd, maar er zijn contractuelen in 
alle leeftijdscategorieën. 

We zien meer vrouwen bij de contractuelen en 
meer mannen bij de statutairen.  

 Technische informatie 

Het onderscheid statutair/contractueel werd 
gemaakt voor alle geobserveerde entiteiten, 
ongeacht de verschillen tussen de statutaire 
regelgevingen en de verschillende types van 
loopbaan.  

Grafiek 9 Scope A Verdeling (VTE) per leeftijd, geslacht en statuut 2019 (FEA-05) 
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Enveloppen van de Bijzondere korpsen 
2015-2019: verdeling statutair - 
contractueel 

 Functionele informatie  

De statutairen vertegenwoordigen de 
meerderheid van het personeel (78,2% in 2019). 
Dit aandeel is sinds 2015 gestegen.  

 2015 2016 2017 2018 2019 

C 24,2% 24,9% 21,6% 22,0% 21,8% 

M 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

S 75,8% 75,1% 78,4% 78,0% 78,2% 
 

De gemiddelde leeftijd is lager bij de 
contractuelen. Er zijn contractuelen in alle 
leeftijdscategorieën. 

We zien meer vrouwen bij zowel de contractuelen 
als de statutairen, maar het aandeel vrouwen is 
nog groter bij de contractuelen.  

 Technische informatie 

Het onderscheid statutair/contractueel werd 
gemaakt voor alle geobserveerde entiteiten, 
ongeacht de verschillen tussen de statutaire 
regelgevingen en de verschillende types van 
loopbaan. 

Grafiek 10 Scope B Verdeling (VTE) per leeftijd, geslacht en statuut 2019 (FEA-06) 
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Enveloppen FODs 2015-2019: managers 

 Functionele informatie  

Het aantal personen betaald in een weddenschaal 
van mandaathouder neemt sinds 2015 
voortdurend af.  

De diensten die mandaathouders verloren 
hebben: 

Colonne1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6 MB7 Totaal 

FIN -1 -4 -2 -1 -1  -9 

BOSA   -3 -1  -2 -6 

WASO  -2 -3 -1   -6 

VOLKSGZ  -4 -2   1 -5 

BELSPO -3 -2    -5 

SOC.ZEK./MI -1 -1 -2 1 -1 -4 

IBZ  -0,2 1 -1  -1 -1 

KAN   -1    -1 

De diensten die mandaathouders gewonnen 
hebben:  

Colonne1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6 MB7 Totaal 

BUZA 1 -1 -1 3   2 

REGIE   2    2 

FAVV  2     2 

FAGG  1     1 

JUST    1   1 
 
 Technische informatie 

De managementfuncties behoren tot een 
specifieke loopbaan, onderverdeeld in 7 
salarisbanden. Band MB7 komt overeen met 
niveau N of Voorzitter van het directiecomité.

 

Grafiek 11 Scope A : Managementfuncties :  Evolutie 2016-2019 per managementband (VTE) (FEM-18) 
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Analyse van de federale bewegingen 
Enveloppen FODs  2016-2018: 
bewegingen  

 Functionele informatie  

Op 3 jaar tijd is het aantal VTE afgenomen met 6%. 
De daling van het effectief is echter niet uitsluitend 
te wijten aan natuurlijke vertrekken. 

Als we kijken naar de intredes en vertrekken van 
de groep, observeren we 9.757 OUT in 3 jaar 
waarvan 1.325 als gevolg van transfers. Er zijn 
6.623 IN in 3 jaar, waarvan 313 als gevolg van 
transfers. Als we rekening houden met de netto 
intredes en netto vertrekken exclusief transfers, 
zien we een evolutie van -4%.  

 

 Technische informatie 

De federale bewegingen die in deze studie worden 
beschreven, houden rekening met alle in- en 
outbewegingen die in de betalingen zijn 
geïdentificeerd: d.w.z. een nieuwe betaling of een 
onderbreking van de betaling binnen de federale 
overheid (niet mobiliteit binnen de groep).  

De transfers zijn overdrachten van personeel die 
gepaard gaan met overdrachten van 
bevoegdheden. De paren intrede + vertrek van 
dezelfde persoon in dezelfde dienst binnen een 
interval van minder dan 12 maanden worden 
genegeerd omdat ze worden beschouwd als 
tijdelijke betalingsonderbrekingen. 

 

Grafiek 12 Scope A - Enveloppen: Geobserveerde bewegingen 2016-2018 – Evolutie van -3.117 Fte (-6%) 
(FEG-01) 

 

De bewegingen worden geregistreerd in aantal geobserveerde evenementen: 
Colonne1 2016 2017 2018 Totaal 
IN 2646 2209 2191 7046 
OUT -4133 -3337 -3745 -11215 

Om ze te vergelijken met de totale ressources uitgedrukt in VTE gebruiken we de volgende gemiddelde 
waarden:  

Ramer waarden 
Aantal contracten          225.733  
FTE          195.997  
Gemiddelde Fte/Ct 87% 
FTE Intrede 94% 
FTE Vertrek 87% 
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Enveloppen FODs  2016-2018: inter- en 
extra-federale transfers 

 Functionele informatie  

De meeste geïdentificeerde transfers zijn 
overdrachten van bevoegdheden aan andere 
federale instellingen (inter-federale overdrachten). 

Een deel van het federale personeel is 
overgedragen aan de gewesten (extra-federale 
transfers). Het merendeel van de transfers in het 
kader van de regionalisering vond echter plaats 
vóór de in deze studie onderzochte periode (2014-
2015). 

 Technische informatie 

Het schema toont de belangrijkste overdrachten 
die buiten de perimeter zijn geïdentificeerd. Niet 
alle transferts zijn hier geïdentificeerd.  

Bij de reorganisatie van Belspo werd een deel van 
het personeel overgedragen naar de Federale 
Wetenschappelijke Instellingen (FWI) met dotatie, 
die deel uitmaken van de perimeter van de FOD-
enveloppen. Het is het andere deel, overgedragen 
naar FWI gefinancierd met eigen fondsen, dat 
worden weergegeven in het schema hiernaast.  

 

 

Grafiek 13 Federale scope: Inter- en extra-federalen transfers in VTE 2016-2018 (FEG-02) 
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Enveloppen Bijzondere korpsen: 2016-
2018: bewegingen  

 Functionele informatie  

Op 3 jaar tijd is het aantal VTE gedaald met 4%. 
Bekijken we de intredes en vertrekken van de 
groep dan observeren we 1.935 OUT en 1.608 IN.  

 Technische informatie 

De federale bewegingen die in deze studie worden 
beschreven, houden rekening met alle in- en 
outbewegingen die in de betalingen zijn 
geïdentificeerd: d.w.z. een nieuwe betaling of een 
onderbreking van de betaling binnen de federale 
overheid (niet mobiliteit binnen de groep).  

De paren intrede + vertrek van dezelfde persoon in 
dezelfde dienst binnen een interval van minder 
dan 12 maanden worden genegeerd omdat ze 
worden beschouwd als tijdelijke 
betalingsonderbrekingen. 

Voor de Bijzondere korpsen hebben we geen intra- 
of extra-federale transfers geïdentificeerd. 

De bewegingen worden geregistreerd in aantal 
geobserveerde evenementen: 

I/O 2016 2017 2018 
In 723 274 678 
Out 790 744 640 

 

 

 

 

Grafiek 14 Scope B – Bijzondere korpsen: Geobserveerde bewegingen 2016-2018 - Evolutie van -439 VTE (-
4%) (FEG-03) 

 

Om ze te vergelijken met de totale ressources uitgedrukt in VTE gebruiken we de volgende gemiddelde 
waarden:  

Ramer waarden 
Aantal contracten          50.252 
FTE          44.728 
Gemiddelde Fte/Ct 89% 
FTE Intrede 96% 
FTE Vertrek 89% 

 

 

Scope B -  2016-2018 - Evolution de -439 Fte (-4%)
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Analyse van de federale bewegingen 
 

   

Enveloppen FODs  2016-2018: 
chronologische evolutie  

 Functionele informatie  

Maandelijks kantelt het IN-OUT-saldo meer naar 
de vertrekzijde, in het bijzonder midden 2016 en 
midden 2018, wat leidt tot een vrij aanzienlijke 
personeelsvermindering in deze 2 periodes. 

Het aantal IN is in 2016 hoger, maar dat komt 
vooral door de transfers. De IN exclusief de 
transfers zijn van jaar tot jaar redelijk stabiel, wat 
verschilt is de spreiding over het jaar. In 2016 zijn 
de IN geconcentreerd in het begin en op het einde 
van het jaar, terwijl voor de jaren 2017 en 2018 de 
IN beter zijn verdeeld.  

 Technische informatie 

De bewegingen worden geregistreerd in aantal 
geobserveerde evenementen: 

Colonne1 2016 2017 2018 Totaal 
IN 2646 2209 2191 7046 
OUT -4133 -3337 -3745 -11215 

 

Om ze te vergelijken met de totale ressources 
uitgedrukt in VTE gebruiken we de volgende 
gemiddelde waarden:  

Ramer waarden 
FTE Intrede 94% 
FTE Vertrek 87% 

 

 

Grafiek 15 Enveloppen FODs: evolutie 2016-2018. Intredes, vertrekken en transfers per maand. VTE en 
gecumuleerde evolutie (FEM-01) 
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Analyse van de federale bewegingen 
 

   

Intredes – vertrekken per jaar en per 
statuut 

 Functionele informatie  

Per jaar zien we ongeveer 2 intredes voor 3 
vertrekken. De intredes vertonen een licht dalende 
trend, terwijl de vertrekken gedaald zijn in 2017 
maar in 2018 weer zijn beginnen stijgen. 

De proportie van de statutaire intredes is altijd 
groter dan die van de contractuele intredes. In 
2016, het jaar waarin de KPI3-marges voor 
verschillende diensten laag of onbestaande 
waren, stellen we echter vast dat er zowel minder 
statutaire aanwervingen als meer contractuele 
aanwervingen waren als in andere jaren. 

 Technische informatie 

In het onderstaande onderscheid tussen 
statutairen en contractuelen hebben we de netto 
intredes-vertrekken geanalyseerd (zonder de 
statuutwijzigingen) en we hebben geen rekening 
gehouden met de mandaathouders. 

De bewegingen worden geregistreerd in aantal 
geobserveerde evenementen: 

Colonne1 2016 2017 2018 Totaal  
IN 2.316 2.204 2.179 6.699 
OUT 3.226 3.056 3.381 9.663 

  

 

Grafiek 16 Scope A: evolutie 2016-2018. Statutairen - contractuelen: Intredes, vertrekken per jaar. 
Gecumuleerde evolutie (-2109 VTE) (FEM-02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om ze te vergelijken met de totale ressources die uitgedrukt zijn in VTE gebruiken we de volgende 
gemiddelde waarden:  

Ramer waarden 
FTE Intrede 94% 
FTE Vertrek 87% 
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Analyse van de federale bewegingen 
 

   

Evolutie van de managementfuncties 

 Functionele informatie  

Het aantal VTE mandaathouders is in 3 jaar tijd 
met 15 eenheden afgenomen, maar er zijn IN en 
OUT: 24 IN en 40 OUT. Het IN/OUT-saldo is vooral 
negatief in 2018: we observeren 20 OUT voor 
slechts 9 IN. 

De helft van de intredes komt uit de federale 
overheid (intrede via mobiliteit), waarvan de 
meeste al mandaathouder zijn. Van de 40 
vertrekken zijn er 28 netto vertrekken en 12 
vertrekken naar een andere federale dienst 
(vertrek via mobiliteit). Slechts 3 vertrekken via 
mobiliteit worden terug statutair, de andere 9 
vinden elders op federaal niveau een mandaat. 

 Technische informatie 

We houden hier rekening met een nieuw type 
beweging: de intra-federale mobiliteit. Als we ons 
beperken tot de netto intredes en vertrekken zoals 
bij de statutairen en de contractuelen, missen we 
namelijk een aanzienlijk aantal bewegingen. De 
intredes via mobiliteit zijn het begin van de 
betaling als mandaathouder voor wie men in de 
afgelopen 12 maanden een betaling in een andere 
dienst observeert (ongeacht het statuut, hier 
dekken we de overgang  
statutair/mandaathouder of opeenvolgende 
mandaatopnames binnen de perimeter van de 
FODs). De vertrekken via mobiliteit zijn de 
stopzetting van de betaling als mandaathouder 
voor wie men binnen een periode van 12 maanden 
een betaling in een andere dienst observeert.  

 

Grafiek 17 Enveloppen FODs 2016-2018. Managers: Intredes - vertrekken, intra-federale mobiliteit en totaal 
per maand. (FEM-03) 
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Analyse van de federale bewegingen 
 

   

Verdeling van de statutaire intredes en 
vertrekken per maand van het jaar 

 

 Functionele informatie  

Het aantal statutaire intredes fluctueert nogal van 
maand tot maand. Er zijn pieken van statutaire 
intredes in januari, september en oktober. 

In januari en mei observeren we pieken van 
statutaire vertrekken. 

 Technische informatie 

De statutaire intredes en vertrekken worden 
geïdentificeerd dankzij de betalingen: een 
statutaire intrede is een nieuwe betaling, een 
statutair vertrek is een betalingsonderbreking 
binnen de federale overheid (geen mobiliteit 
binnen de groep). 

De paren intrede + vertrek van dezelfde persoon in 
dezelfde dienst binnen een interval van minder 
dan 12 maanden worden genegeerd omdat ze 
worden beschouwd als tijdelijke 
betalingsonderbrekingen. 

 

Grafiek 18 Enveloppen FODs 2016-2018: Aantal statutaire intredes/vertrekken per maand van het jaar (VTE) 
(FEM-04) 
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Analyse van de federale bewegingen 
 

   

Verdeling van de contractuele intredes 
en vertrekken per maand van het jaar 

 Functionele informatie  

Het aantal contractuele intredes fluctueert nogal 
van maand tot maand.  

In januari observeren we een duidelijke piek van 
contractuele vertrekken.  

 

 Technische informatie 

De contractuele intredes en vertrekken worden 
geïdentificeerd dankzij de betalingen: een 
contractuele intrede is een nieuwe betaling, een 
contractueel vertrek is een betalingsonderbreking 
binnen de federale overheid (geen mobiliteit 
binnen de groep). 

De paren intrede + vertrek van dezelfde persoon in 
dezelfde dienst binnen een interval van minder 
dan 12 maanden worden genegeerd omdat ze 
worden beschouwd als tijdelijke 
betalingsonderbrekingen. 

 

Grafiek 19 Enveloppen FODs 2016-2018: Aantal contractuele intredes/vertrekken per maand van het jaar. 
(VTE)(FEM-05) 
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Analyse van de vertrekken met pensioen 
 

   

Analyse van de vertrekken met pensioen
Enveloppen FODs  2016-2018: statutaire 
intredes – vertrekken per leeftijdsklasse 

 Functionele informatie  

Logischerwijs vinden de meeste 
uitdiensttredingen plaats op de pensioenleeftijd. 
Het vertrek gebeurt echter op alle leeftijden en 
34% van de statutaire vertrekken vindt plaats op 
een leeftijd buiten pensioen. 

De vertrekken buiten pensioen verhogen in de 3 
leeftijdsklassen 20-29, 30-39 en 40-49 jaar. 

43% van de intredes vindt plaats in de 
leeftijdsklasse van 20-29 jaar, maar er zijn 
intredes in alle leeftijdsklassen.  

 Technische informatie 

Dit zijn netto intredes en netto vertrekken d.w.z. 
federale intredes/vertrekken. Mobiliteit vanuit of 
naar een andere federale dienst wordt niet in 
aanmerking genomen, behalve eventueel vanuit 
of naar Politie, Defensie, OISZ. 

De intredes van het personeel dat al contractueel 
was (statutariseringen) worden niet in 
aanmerking genomen als intrede. 

Met de managers wordt hier geen rekening 
gehouden. 

Grafiek 20 Scope A 2016-2018 Analyse van de statutaire intredes - vertrekken per leeftijdsklasse (VTE) (FEM-
06) 
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Analyse van de vertrekken met pensioen 
 

   

Statutaire pensioenen: analyse per 
leeftijdsklasse 

 Functionele informatie  

Het aantal pensioenen daalt licht in 2017 waarna 
ze in 2018 weer hervatten. 

Het aantal vertrekkers buiten pensioen 
vertegenwoordigt 34% van de vertrekken en 
neemt voortdurend toe. 

Het percentage vertrekken op de totale statutaire 
populatie is in 2018 gestegen.  

 Technische informatie 

Dit zijn netto vertrekken, d.w.z. federale 
vertrekken. Mobiliteit van of naar een andere 
federale dienst wordt niet in aanmerking 
genomen, behalve eventueel van of naar Politie, 
Defensie, OISZ. 

De geobserveerde netto vertrekken vanaf 60 jaar 
worden geïnterpreteerd als vertrekken wegens 
pensioen. 

 

 

Grafiek 21 Scope A: Statutaire vertrekken 2016-2018 per leeftijdsklasse (5.997 VTE) (FEM-07) 
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Analyse van de vertrekken met pensioen 
 

   

Statutaire pensioenen: analyse per 
leeftijd 60-65 jaar 

 Functionele informatie  

50% van de pensioneringen vindt plaats op 60- of 
61-jarige leeftijd. 

Er is een verschuiving van de pensioenleeftijd van 
60 naar 61 jaar, wat overeenkomt met de wijziging 
in de regelgeving. 

Tegelijkertijd neemt het aantal pensioenen op 65-
jarige leeftijd af.  

 Technische informatie 

We kennen de reden van vertrek niet, maar al het 
netto vertrek geobserveerd vanaf 60 jaar wordt 
geïnterpreteerd als pensionering 

 

 

Grafiek 22 Scope A Statutaire vertrekken met pensioen 2016-2018.  Analyse per leeftijd en jaar (3.898 VTE) 
(FEM-08). 
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Analyse van de vertrekken met pensioen 
 

   

Enveloppen FODs  2016-2018: 
contractuele intredes – vertrekken per 
leeftijdsklasse 

 Functionele informatie  

71% van de contractuele intredes situeert zich in 
de leeftijdsgroep 20-29. 

Contractuele vertrekken komen op alle leeftijden 
voor, maar er zijn meer vertrekken onder de 20-29-
jarigen (35% van de vertrekken) dan onder de 60+ 
(23%). 

De uitstroom van contractuelen in de schijf van 
20-29 jaar neemt toe. 

 Technische informatie 

Dit zijn netto intredes en netto vertrekken, d.w.z. 
federale intredes/vertrekken. Vertrekken of 
intredes naar/vanuit een andere federale dienst 
worden niet in aanmerking genomen, behalve 
eventueel naar/vanuit Politie, Defensie, OISZ. 

Het vertrek van contractueel personeel dat 
statutair wordt (statutarisering) wordt niet in 
aanmerking genomen.  

Grafiek 23 Scope A 2016-2018 Analyse van de contractuele intredes - vertrekken per leeftijdsklasse (VTE) 
(FEM-09) 
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Analyse van de vertrekken met pensioen 
 

   

Contractuele pensioenen: analyse per 
leeftijdsklasse  

 Functionele informatie  

77% van de contractuele vertrekken heeft 
betrekking op personeel dat geen pensioenleeftijd 
heeft. Dit aantal vertrekken buiten pensioen stijgt 
in 2018.  

Zoals ook te zien is bij de statutairen, is het 
percentage contractuele vertrekken op de totale 
populatie in 2018 gestegen. We kunnen stellen dat 
de federale overheid in 2018 te maken kreeg met 
een aantal contractuele vertrekken ten belope van 
meer dan 10 % van zijn contractueel personeel.  

 Technische informatie 

Dit zijn netto intredes en netto vertrekken, d.w.z. 
federale intredes/vertrekken. Vertrekken naar een 
andere federale dienst worden niet in aanmerking 
genomen, behalve eventueel richting Politie, 
Defensie, OISZ. Het vertrek van contractueel 
personeel dat statutair wordt (statutarisering) 
wordt niet in aanmerking genomen.  

De geobserveerde netto vertrekken vanaf 60 jaar 
worden geïnterpreteerd als pensionering. 

 

Grafiek 24 Scope A: Contractuele vertrekken 2016-2018 per leeftijdsklasse (5.997 VTE) (FEM-10) 

 

 

  



  31      

Analyse van de vertrekken met pensioen 
 

   

 

Contractuele pensioenen: analyse per 
leeftijd 60-65 jaar 

 Functionele informatie  

Net als bij de statutairen vindt 50% van de 
pensioneringen plaats op de leeftijd van 60 of 61 
jaar. 

Er is geen verschuiving in de leeftijd van het 
pensioen zoals we bij de statutairen gezien 
hebben (vertrek op 60-jarige leeftijd daalt in 2017 
maar stijgt in 2018). We zien een lichte daling van 
de pensioenen op 65-jarige leeftijd. 

 Technische informatie 

De geobserveerde netto vertrekken vanaf 60 jaar 
worden geïnterpreteerd als pensionering. 

 

 

Grafiek 25 Scope A Contractuelen: vertrekken met pensioen 2016-2018.  Analyse per leeftijd en jaar         (533 
VTE) (FEM-11). 

 

 

 



  32      

Analyse van de vertrekken met pensioen: Bijzondere korpsen 
 

   

Analyse van de vertrekken met pensioen: Bijzondere korpsen 
Bijzondere korpsen: statutaire intredes – 
vertrekken per leeftijdsklasse 

 Functionele informatie  

Logischerwijs vinden de meeste vertrekken plaats 
op de pensioenleeftijd. 24% van de vertrekken 
vindt plaats op een leeftijd buiten pensioen. 

De intredes zijn redelijk goed verdeeld per 
leeftijdsklasse, de leeftijdsklasse 30-39 is het best 
vertegenwoordigd en er zijn minder intredes in de 
leeftijdsklasse 20-29 dan in de andere federale 
organisaties. 

 Technische informatie 

Dit zijn netto intredes en netto vertrekken, d.w.z. 
federale intredes/vertrekken. Er wordt geen 
rekening gehouden met mobiliteit naar een 
andere federale dienst, behalve eventueel naar 
Politie, Defensie en OISZ. 

Intredes van personeel dat al een contract had 
(statutariseringen), worden niet in aanmerking 
genomen als intrede. 

Met de managers wordt hier geen rekening 
gehouden. 

Grafiek 26 Scope B 2016-2018 Analyse van de statutaire intredes - vertrekken per leeftijdsklasse (VTE) (FEM-
12) 
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Analyse van de vertrekken met pensioen: Bijzondere korpsen 
 

   

Statutaire vertrekken: analyse per 
leeftijdsklasse 

 Functionele informatie  

Het aantal vertrekken is in 2017 licht gedaald en 
heeft zich vervolgens in 2018 hervat. 

Het aantal vertrekken buiten pensioen 
vertegenwoordigt 24% van de vertrekken en blijft 
stabiel. Het is minimaal bij de 25-jarigen en jonger. 

Het percentage vertrekken op de totale statutaire 
populatie is laag in vergelijking met andere 
federale entiteiten (scope A). 

 Technische informatie 

Dit zijn netto vertrekken, d.w.z. federale 
vertrekken. Er wordt geen rekening gehouden met 
mobiliteit naar een andere federale dienst, behalve 
eventueel naar Politie, Defensie en OISZ. 

De geobserveerde netto vertrekken vanaf 60 jaar 
worden geïnterpreteerd als pensionering. 

 

 

Grafiek 27 Scope B: Statutaire vertrekken 2016-2018 per leeftijdsklasse (1.122 VTE) (FEM-13) 
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Analyse van de vertrekken met pensioen: Bijzondere korpsen 
 

   

Statutaire pensioenen: analyse per 
leeftijd 60-65 jaar 

 Functionele informatie  

55% van de pensioneringen vindt plaats op de 
leeftijd van 60 of 61 jaar. 

Er is een kleine verschuiving van de 
pensioenleeftijd van 60 naar 61 jaar. 

In tegenstelling tot Scope A zien we een lichte 
toename van het vertrek op 65-jarige leeftijd. 

 

 Technische informatie 

De geobserveerde netto vertrekken vanaf 60 jaar 
worden geïnterpreteerd als pensionering. 

 

 

 
Grafiek 28 Scope B Statutairen: vertrekken met pensioen 2016-2018.  Analyse per leeftijd en jaar (680 VTE) 

(FEM-14). 
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Analyse van de vertrekken met pensioen: Bijzondere korpsen 
 

   

Bijzondere korpsen: contractuele 
intredes – vertrekken per leeftijdsklasse 

 Functionele informatie  

Het aantal contractuele intredes schommelt sterk 
van jaar tot jaar, in alle leeftijdsklassen. 

Het aantal contractuele vertrekken is in 2018 fors 
gedaald voor de leeftijdsgroep 20-29 jaar, terwijl 
het stabiel bleef in de andere leeftijdsgroepen. 

Aantal IN-OUT in VTE per jaar: 

Colonne1 2016 2017 2018 
IN 513 78 389 
OUT -315 -342 -167 

 

 Technische informatie 

Dit zijn netto intredes en netto vertrekken, d.w.z. 
federale intredes/vertrekken. Vertrekken of 
intredes naar/vanuit een andere federale dienst 
worden niet in aanmerking genomen, behalve 
eventueel naar/vanuit Politie, Defensie en OISZ. 

Het vertrek van contractuele personeelsleden die 
statutair worden (statutarisering) wordt niet in 
aanmerking genomen. 

 

Grafiek 29 Scope B 2016-2018 Analyse van de contractuele intredes - vertrekken per leeftijdsklasse (VTE) 
(FEM-15) 
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Analyse van de vertrekken met pensioen: Bijzondere korpsen 
 

   

Contractuele vertrekken: analyse per 
leeftijdsklasse 

 Functionele informatie  

87% van de contractuele vertrekken heeft 
betrekking op personeel dat niet de 
pensioenleeftijd heeft. 

Het aantal vertrekken is in 2018 fors gedaald: 
terwijl het aantal vertrekken in 2017 14% van de 
het contractueel personeel bereikte evolueert het 
in 2018 naar 7%.  

 Technische informatie 

Dit zijn netto intredes en netto vertrekken, d.w.z. 
federale intredes/vertrekken. Vertrekken naar een 
andere federale dienst worden niet in aanmerking 
genomen, behalve eventueel naar Politie, Defensie 
en OISZ.  

Het vertrek van contractuele personeelsleden die 
statutair worden (statutarisering) wordt niet in 
aanmerking genomen. 

De geobserveerde netto vertrekken vanaf 60 jaar 
worden geïnterpreteerd als pensionering. 

 

 

Grafiek 30 Scope B: Contractuele vertrekken 2016-2018 per leeftijdsklasse (806 VTE) (FEM-16) 
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Analyse van de vertrekken met pensioen: Bijzondere korpsen 
 

   

Contractuele pensioenen: analyse per 
leeftijd 60-65 jaar 

 Functionele informatie  

50% van de pensioneringen vindt plaats op 60- of 
61-jaar. 

Het aantal contractuele pensioneringen is te klein 
om een evolutie per jaar waar te nemen.  

 Technische informatie 

De geobserveerde netto vertrekken vanaf 60 jaar 
worden geïnterpreteerd als pensionering. 

 

 

 

 

Grafiek 31 Scope B Contractuelen: vertrekken met pensioen 2016-2018.  Analyse per leeftijd en jaar (104 
VTE) (FEM-17). 
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Jonge werknemers: analyse van het effectief en van de intredes/vertrekken. 
 

   

Jonge werknemers: analyse van het effectief en van de intredes/vertrekken.
Evolutie van het effectief 2015-2019 

 Functionele informatie  

Het aantal jonge werknemers is sinds 2015 
aanzienlijk toegenomen. Vooral het aantal 
contractuelen is toegenomen, tussen eind 2015 
en eind 2019 is dit aantal met 2,5 
vermenigvuldigd. Het aantal jonge statutairen 
blijft redelijk constant, afgezien van een stijging in 
2019. 

Het niveau dat het meest onder de jongeren is 
vertegenwoordigd, is niveau C, zowel bij de 
statutairen als bij de contractuelen.  

  Technische informatie 

Personen van 25 jaar en jonger worden 
gedefinieerd als "jonge werknemers". 

Contractuelen van 25 jaar en jonger worden 
geïnterpreteerd als een Rosetta-contract. 

Grafiek 32 Scope A Evolutie 2015 -2019 van het effectief van de jonge werknemers (25 jaar en -) (VTE). 
Verdeling per statuut en niveau. (FEJ-01) 
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Jonge werknemers: analyse van het effectief en van de intredes/vertrekken. 
 

   

Intredes - vertrekken per maand 2016-
2018 

 Functionele informatie  

In 3 jaar tijd zien we ongeveer tweemaal zoveel 
jonge contractuelen (Rosetta) in dienst treden als 
jonge statutairen. Er zijn echter ook veel 
vertrekken onder de Rosetta. Er is ongeveer 1 
netto vertrek voor 2 intredes. Pieken van vertrek 
worden in januari waargenomen. 

Het niveau dat het meest vertegenwoordigd is 
onder de jonge aanwervingen is niveau C, zowel 
bij de statutairen als bij de contractuelen. Bij de 
statutairen komt dit vooral door aanwervingen in 
de strafinrichtingen. 

 Technische informatie 

Personen van 25 jaar en jonger worden 
gedefinieerd als "jonge werknemers". 

Contractuelen van 25 jaar en jonger worden 
geïnterpreteerd als een Rosetta-contract. 

Dit zijn netto intredes en netto vertrekken, d.w.z. 
federale intredes/vertrekken.  

Contractuelen die statutair worden 
(statutarisering) worden niet in aanmerking 
genomen als intrede/vertrek. Vertrekken of 
intredes naar/vanuit een andere federale dienst 
worden evenmin in aanmerking genomen, 
behalve eventueel naar/vanuit Politie, Defensie en 
OISZ. 

 

Grafiek 33 Scope A 2016-2018. Intredes - vertrekken van jonge werknemers (25 jaar en -) per maand. 
Verdeling per statuut en niveau (VTE) (FEJ-02) 
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Jonge werknemers: analyse van het effectief en van de intredes/vertrekken. 
 

   

Studenten: intredes - vertrekken per 
maand 2016-2018 

 Functionele informatie  

In 2016 rekruteerde de federale overheid 
ongeveer 450 studenten. Dit aantal is daarna 
aanzienlijk gedaald, vooral in 2017.  

 Technische informatie 

Contractuele intredes van 25 jaar en jonger 
worden geïnterpreteerd als intredes van 
studenten wanneer de tewerkstelling van zeer 
korte duur is (1 of 2 maanden in de zomer). 

 

Grafiek 34 Scope A 2016-2018 Jobstudenten. Aantal intredes - vertrekken per maand en verdeling per niveau. 
(FEJ-03) 
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Jonge werknemers: analyse van het effectief en van de intredes/vertrekken. 
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Analyse van de vervroegde vertrekken 
 

   

Analyse van de vervroegde 
vertrekken 
Enveloppen FODs: vervroegde vertrekken 
bij de statutairen 

 Functionele informatie  

9% van de statutaire intredes verlaat de dienst 
binnen de 12 maanden. 1,5% van deze vroege 
vertrekken is een vertrek naar een andere federale 
dienst (heroriëntatie).  

In niveau C zien we de meeste ontslagen (het 
aantal aanwervingen niveau D is erg laag). De 
meeste heroriëntaties zien we in niveau A. 

Niveau Herorient. Ontslag Rest Tot. In 
A 29 95 1.146 1.270 
B 22 57 1.023 1.102 
C 10 115 1.377 1.502 
D 1 12 89 102 

Totaal 62 279 3.635 3.976 
 
 Technische informatie 

Vroegtijdige vertrekken zijn vastgestelde netto-
vertrekken als ze zich voordoen binnen de 12 
maanden volgend op de intrede.  

Ontslagen zijn vroegtijdige vertrekken waarvoor 
we federaal geen betaling meer zien (behalve 
eventueel Politie, Defensie en OISZ). 
Heroriëntaties zijn vervroegde vertrekken 
waarvoor een indiensttreding bij een andere 
federale organisatie wordt waargenomen.  

 

 

Grafiek 35 Scope A 2016-2018 Statutairen-Analyse van 3.976 VTE IN: Aantal vertrekken binnen de 12 
maanden.% vertrekken en verdeling per niveau.(FER-01) 
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Analyse van de vervroegde vertrekken 
 

   

Enveloppen FODs: vervroegde vertrekken 
bij de contractuelen 

 Functionele informatie  

Het aantal vervroegde vertrekken van 
contractuelen is zeer hoog: 40% verlaat de dienst 
in de loop van het jaar. Dit percentage van 
vroegtijdig vertrek daalt in 2018 (tot 28%).  

Bij de functies van niveau B is het percentage 
vroegtijdig vertrek van contractuelen het laagst en 
bij de functies van niveau D het hoogst.  

Het heroriëntatiepercentage is hoger onder 
contractuelen (6%) dan onder statutairen (2%). Dit 
kan worden verklaard omdat een deel van de 
contractuele intreders hun dienst vroegtijdig 
verlaten om statutair te worden in een andere 
dienst. 

 Technische informatie 

Vroegtijdige vertrekken zijn vastgestelde netto-
vertrekken als ze zich voordoen binnen de 12 
maanden volgend op de intrede.  

De "Exits” zijn vroegtijdige vertrekken waarvoor we 
federaal geen betaling meer zien (behalve 
eventueel Politie, Defensie en OISZ). 
Heroriëntaties zijn vertrekken waarvoor een 
intrede bij een andere federale organisatie wordt 
waargenomen.  

 

 

 

Grafiek 36 Scope A 2016-2018 Contractuelen -Analyse van 2.318 VTE IN: Aantal vertrekken binnen de 12 
maanden.% van de vertrekken en verdeling per niveau.(FER-02) 
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Analyse van de vervroegde vertrekken 
 

   

Enveloppen FODs: analyse van de 
vervroegde vertrekken per leeftijdsklasse 

 Functionele informatie  

De curven van vroegtijdig vertrek naar leeftijd 
volgen de curven van aanwerving naar leeftijd. 

Het merendeel van de statutaire vervroegde 
vertrekken vindt plaats tussen de leeftijd van 25 
en 35 jaar, maar vervroegde vertrekken zie je op 
elke leeftijd. 

Het overgrote deel van de vervroegde 
contractuele vertrekken (71%) vindt plaats tussen 
de 20 en 29 jaar. 

 Technische informatie 

De vastgestelde netto vertrekken, definitieve 
vertrekken buiten de federale scope of 
heroriëntatie naar een verschillende betrekking 
binnen een andere federale organisatie, worden 
beschouwd als vroegtijdig als ze zich voordoen 
binnen de 12 maanden volgend op de intrede. 

 

 

Grafiek 37 Scope A 2016-2018: Analyse van het % van vertrekken binnen de 12 maanden (ontslagen, exits en 
heroriëntaties) per leeftijdsklasse. Diagram van Pareto per statuut. (FER-03) 
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Analyse van de vervroegde vertrekken 
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Analyse van het statutair effectief per niveau 
 

   

Analyse van het statutair effectief per niveau

Enveloppen FODs: effectief per niveau 

 Functionele informatie  

Niveau C is het meest vertegenwoordigde niveau 
onder het federaal statutair personeel, maar het 
aantal niveaus C neemt af. Terwijl eind 2015 het 
aantal niveaus C 4.000 VTE hoger lag dan het 
aantal niveaus A, was het verschil tussen beide 
niveaus eind 2019 slechts 750 VTE. 

Het aantal niveaus B blijft zeer stabiel. 

Het aantal niveaus D is in 4 jaar tijd met 36% 
afgenomen. 

 Technische informatie 

De evolutie van het statutair personeelseffectief 
(totaal getelde VTE) per niveau is direct beïnvloed 
door de netto intredes en de netto vertrekken, 
maar ook door specifieke interne bewegingen: 
overgangen naar hoger niveau en statutarisering. 
 

Grafiek 38 Scope A 2015-2019. Statutair personeel: Evolutie van het totaal effectief per niveau (VTE) (FEN-
01) 
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Analyse van het statutair effectief per niveau 
 

   

Enveloppen FODs: analyse van de 
niveau-overgangen 

 

 Functionele informatie  

Het totale aantal overgangen is in 3 jaar met 2,5 
vermenigvuldigd.  

Colonne1 2016 2017 2018 2019 
Overgangen (alle 
niveaus) 303 581 703 771 

 
Er is een piek van overgangen naar niveau B in 
2018 en van overgangen naar niveau C in 2019. 

Overgangen naar niveau A vertegenwoordigen 
50% van de overgangen.   

 Technische informatie 

De hier in aanmerking genomen definitie van 
overgang is "elke wijziging van niveau die wordt 
waargenomen in de statutaire betalingen voor 
dezelfde persoon". De hier in aanmerking 
genomen overgangen zijn dus niet alleen 
overgangen via het "klassieke" circuit maar ook 
overgangen door deelname aan een externe 
selectie, met mogelijk ook een wijziging van 
dienst. 

 

Grafiek 39 Scope A 2016-2019 Geobserveerde niveau-overgangen per jaar. (2.357 VTE ) (FEN-02) 

 

  



  48      

Analyse van het statutair effectief per niveau 
 

   

Enveloppen FODs: analyse van de 
statutariseringen 

 Functionele informatie  

Jaarlijks zijn er ongeveer 350 statutariseringen. 
Ze komen voor op alle niveaus behalve in niveau 
D, waar het aantal gevallen zeer laag is. 

82% van de statutariseringen vindt plaats binnen 
dezelfde dienst.  

  Technische informatie 

De definitie van "statutarisering" die hier in 
aanmerking wordt genomen, is "elke wijziging van 
het C- naar S-statuut die wordt waargenomen in 
de betalingen voor dezelfde persoon". Bij de 
statutariseringen zijn er dus ook veranderingen 
van dienst als gevolg van de wijziging van het 
statuut. 

De bewegingen worden geregistreerd in aantal 
geobserveerde evenementen.  

Colonne1 2016 2017 2018 Total 

Aantal statutariseringen  409 319 381 1109 
 
Om ze te vergelijken met de totale ressources 
uitgedrukt in VTE, gebruiken we volgende 
gemiddelde waarde:  

Ramer Waarde 

FTE Intrede 94% 
 

 

Grafiek 40  Scope A 2016-2018 Analyse van de geobserveerde statutariseringen. (1.042 VTE) (FEN-03) 
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Analyse van het statutair effectief per niveau 
 

   

Enveloppen FODs: analyse van de 
evolutiefactoren van het statutair niveau 
A 

 Functionele informatie  

In 3 jaar tijd is het aantal statutairen van niveau A 
gestegen terwijl het totaal aantal statutaire 
ambtenaren is afgenomen. Deze stijging was niet 
alleen het gevolg van aanwervingen, maar ook van 
overgangen en statutariseringen. Deze 3 soorten 
bewegingen samen overstijgen het aantal 
statutaire vertrekken in niveau A.  

 Technische informatie 

De hier in aanmerking genomen definitie van 
overgang is "elke wijziging van niveau die wordt 
waargenomen in de statutaire betalingen voor 
dezelfde persoon". De hier in aanmerking 
genomen overgangen zijn dus niet alleen 
overgangen via het "klassieke" circuit maar ook 
overgangen door deelname aan een externe 
selectie, met mogelijk ook een wijziging van 
dienst. 

De definitie van "statutarisering" die hier in 
aanmerking wordt genomen, is "elke wijziging van 
het C (contractueel) naar S (statutair) statuut die 
wordt waargenomen in de betalingen voor 
dezelfde persoon". Bij de statutariseringen zijn er 
dus ook veranderingen van dienst als gevolg van 
de wijziging van het statuut. 

 

Grafiek 41 Scope A 2016-2018: Evolutie van het statutair effectief niveau A: intredes/vertrekken  (inclusief 
transfers), overgangen en statutariseringen (FEN-04) 
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Analyse van het statutair effectief per niveau 
 

   

Enveloppen FODs: analyse van de 
evolutiefactoren van het statutair niveau 
B 

 Functionele informatie  

Het aantal statutairen van niveau B is in 3 jaar tijd 
zeer licht gedaald. Dit evenwicht wordt bereikt 
doordat de rekruteringen, overgangen en 
statutariseringen de netto uitstroom en de 
uitstroom als gevolg van overgangen naar niveau 
A compenseren.  

 Technische informatie 

De hier in aanmerking genomen definitie van 
overgang is "elke wijziging van niveau die wordt 
waargenomen in de statutaire betalingen voor 
dezelfde persoon". De hier in aanmerking 
genomen overgangen zijn dus niet alleen 
overgangen via het "klassieke" circuit maar ook 
overgangen door deelname aan een externe 
selectie, met mogelijk ook een wijziging van 
dienst. 

De definitie van "statutarisering" die hier in 
aanmerking wordt genomen, is "elke wijziging van 
het C (contractueel) naar S (statutair) statuut die 
wordt waargenomen in de betalingen voor 
dezelfde persoon". Bij de statutariseringen zijn er 
dus ook veranderingen van dienst als gevolg van 
de wijziging van het statuut. 

 

 

 

Grafiek 42 Scope A 2016-2018: Evolutie van het statutair effectief niveau B: intredes/vertrekken (inclusief 
transfers), overgangen en statutariseringen. (FEN-05) 
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Analyse van het statutair effectief per niveau 
 

   

Enveloppen FODs: analyse van de 
evolutiefactoren van het statutair niveau 
C 

 Functionele informatie  

In 3 jaar tijd is het aantal statutairen van niveau C 
met 6% afgenomen. Externe aanwervingen 
vormen de meerderheid van de intredes. Deze 
intredes compenseren het aantal statutaire 
vertrekken in niveau C evenwel niet. 

 Technische informatie 

De hier in aanmerking genomen definitie van 
overgang is "elke wijziging van niveau die wordt 
waargenomen in de statutaire betalingen voor 
dezelfde persoon". De hier in aanmerking 
genomen overgangen zijn dus niet alleen 
overgangen via het "klassieke" circuit maar ook 
overgangen door deelname aan een externe 
selectie, met mogelijk ook een wijziging van 
dienst. 

De definitie van "statutarisering" die hier in 
aanmerking wordt genomen, is "elke wijziging van 
het C (contractueel) naar S (statutair) statuut die 
wordt waargenomen in de betalingen voor 
dezelfde persoon". Bij de statutariseringen zijn er 
dus ook veranderingen van dienst als gevolg van 
de wijziging van het statuut. 

 

 

Grafiek 43 Scope A 2016-2018: Evolutie van het statutair effectief niveau C: intredes/vertrekken (inclusief 
transfers), overgangen en statutariseringen. (FEN-06) 

 

 

  



  52      

Analyse van het statutair effectief per niveau 
 

   

Enveloppen FODs: analyse van de 
evolutiefactoren van het statutair niveau 
D 

 Functionele informatie  

In 3 jaar tijd is het aantal statutairen in niveau D 
met 16% afgenomen. Het aantal intredes in niveau 
D is gering en neemt verder af in 2017 en 2018. 
Deze intredes compenseren het aantal statutaire 
vertrekken in niveau D niet. 

 Technische informatie 

De hier in aanmerking genomen definitie van 
overgang is "elke wijziging van niveau die wordt 
waargenomen in de statutaire betalingen voor 
dezelfde persoon". De hier in aanmerking 
genomen overgangen zijn dus niet alleen 
overgangen via het "klassieke" circuit maar ook 
overgangen door deelname aan een externe 
selectie, met mogelijk ook een wijziging van 
dienst. 

De definitie van "statutarisering" die hier in 
aanmerking wordt genomen, is "elke wijziging van 
het C (contractueel) naar S (statutair) statuut die 
wordt waargenomen in de betalingen voor 
dezelfde persoon". Bij de statutariseringen zijn er 
dus ook veranderingen van dienst als gevolg van 
de wijziging van het statuut. 

 

 

 

Grafiek 44 Scope A 2016-2018: Evolutie van het statutair effectief niveau D: intredes/vertrekken (inclusief 
transfers), overgangen en statutariseringen. (FEN-07) 
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Analyse van het statutair effectief per niveau 
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Analyse van de intra-federale mobiliteit 
 

   

Analyse van de intra-federale mobiliteit 
 

Evolutie van de mobiliteit per niveau en 
jaren 

 Functionele informatie  

Er zijn ongeveer 400 gevallen van "intra-federale 
mobiliteit" per jaar.  De meeste mobiliteit zien we 
in niveau A, maar de trend in dit niveau is eerder 
neerwaarts. De mobiliteit in de niveaus B en C 
neemt daarentegen toe.  

 Technische informatie 

De intra-federale mobiliteit is een paar intrede - 
vertrek van de ene federale dienst naar de andere 
die wordt waargenomen in de betalingen. Elk type 
procedure wordt in aanmerking genomen voor 
deze “mobiliteit” (federale mobiliteit, 
terbeschikkingstelling, externe werving, Talent 
exchange, ...) op voorwaarde dat de persoon, als 
gevolg van zijn mobiliteit, wordt betaald in een 
andere federale dienst van de scope. Deze intra-
federale mobiliteit betreft zowel de statutairen als 
de contractuelen en omvat ook de mobiliteit met 
statuutwijziging, zoals beschreven op de 
volgende pagina. 

Transfers (verandering van dienst gepaard met 
een overdracht van opdrachten) worden hier niet 
in aanmerking genomen. 

 

Grafiek 45 Intra-federale mobiliteit: 2016-2018: Evolutie per jaar en per niveau van 1.225 mobiliteiten naar de 
verschillende diensten (Omz. 669) FODs en Bijzondere korpsen. (FET-01) 
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Analyse van de intra-federale mobiliteit 
 

        

Statutarisering via mobiliteit 

 Functionele informatie  

Per jaar verlaten ongeveer 100 contractuelen hun 
dienst om statutair te worden bij een andere 
federale overheidsdienst. Dit fenomeen is op alle 
niveaus aanwezig.  

 Technische informatie 

De intra-federale mobiliteit is een paar intrede - 
vertrek van de ene federale dienst naar de andere 
dat wordt waargenomen in de betalingen. Elk type 
procedure wordt in aanmerking genomen voor 
deze “mobiliteit” (federale mobiliteit, 
terbeschikkingstelling, externe werving, Talent 
exchange, ...) op voorwaarde dat de persoon, als 
gevolg van zijn mobiliteit, wordt betaald in een 
andere federale dienst van de scope. Deze intra-
federale mobiliteit omvat dus ook gevallen waarin 
een contractueel van dienst verandert en statutair 
wordt in een andere dienst. Dit zijn de gevallen die 
hier worden beoogd.  

 

Grafiek 46 Intra-federale mobiliteit: 2016-2018: Mobiliteit met statutarisering: Analyse per jaar en per niveau 
van de 290 mobiliteiten (FET-02) 
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Analyse van de intra-federale mobiliteit 
 

        

Mobiliteit tussen groepen van diensten 

 Functionele informatie  

Intra-federale mobiliteit komt sommige diensten 
meer ten goede dan andere. Sommigen verliezen 
personeel door mobiliteit en anderen krijgen 
personeel. 

 Technische informatie 

De intra-federale mobiliteit is een paar intrede - 
vertrek van de ene federale dienst naar de andere 
die wordt waargenomen in de betalingen. Elk type 
procedure wordt in aanmerking genomen voor 
deze “mobiliteit” (federale mobiliteit, 
terbeschikkingstelling, externe werving, Talent 
exchange, ...) op voorwaarde dat de persoon, als 
gevolg van zijn mobiliteit, wordt betaald in een 
andere federale dienst van de scope. 

De in totaal 1.225 geobserveerde mobiliteiten 
worden hier niet getoond. Voor de leesbaarheid 
van de grafiek hebben we inderdaad de diensten 
gegroepeerd en de mobiliteit geëlimineerd die 
plaatsvindt binnen dezelfde groepering van 
diensten (bijv. OIP naar OIP, Bosa naar Kanselarij, 
enz.). 

De vertrekken “buiten scope” zijn vertrekken vanuit 
federale organisaties waarmee in dit onderzoek 
geen rekening is gehouden en die door mobiliteit 
in dienst treden in een organisatie die binnen de 
scope van het onderzoek valt.  

 

Grafiek 47 Intra-federale mobiliteit 2016-2018: verdeling van de 986 intredes en vertrekken per groep van 
enveloppen. FODs en Bijzondere korpsen (RO, RvS, IF). (FET-03) 
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Analyse van de intra-federale mobiliteit 
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Besluit 
 

   

Besluit 
Uit de 44 fiches die in dit document worden gepresenteerd kunnen een aantal besluiten getrokken worden. 

Uit de verdeling van het personeel van de federale overheid blijkt dat eind 2018 het personeel van de klassieke enveloppen (FOD/POD, Administratieve openbare 
instellingen, Wetenschappelijke Instellingen) en van de Bijzondere korpsen (Rechterlijke Orde, Raad van State en Inspectie van Financiën) meer dan de helft van het 
totalel personeelsbestand (111.529 VTE hetzij 55,7%) vertegenwoordigen. In de periode 2015-2018 is het aantal VTE afgenomen met 6%. Deze daling wordt met 
name verklaard door het beleid om de federale personeelskredieten in dezelfde periode jaarlijks met 2% te verminderen. 

De analyse van deze populatie per leeftijdsklasse laat zien dat het aandeel van de 60-plussers toeneemt door de latere vertrekken. Het aandeel 20-24-jarigen stijgt op 
significante wijze. De verhouding man/vrouw (52%/48%) bleef redelijk in evenwicht, ook al nam het aandeel van de vrouwen in 5 jaar licht toe. De ongelijkheid tussen 
mannen/vrouwen naar niveau is nog steeds erg aanwezig aangezien er meer vrouwen zijn in niveau D en meer mannen in de klassen vanaf A3, maar ook meer vrouwen 
onder de contractuelen. 

De werkgelegenheid blijft grotendeels statutair, aangezien het aandeel van de statutairen in deze periode evolueert van 81% naar 83%. De contractuelen, goed 
vertegenwoordigd bij de jongeren onder de 26, zijn echter aanwezig in alle leeftijdsklassen. Uit de analyse blijkt ook dat het aantal personen dat in de schalen van 
mandaathouders wordt betaald, in de loop van de periode voortdurend afneemt. 

De analyse van de loongegevens geeft relevante informatie over de evolutie van de federale bewegingen. Als in 3 jaar tijd het aantal VTE globaal met 6% daalt, dan is 
dit feitelijk het resultaat van een enorm ballet van 8.432 vertrekken en 6.310 intredes voor een populatie van 50.667 VTE in december 2015. De analyse toont ook aan 
dat 2 % van de daling van de VTE wordt verklaard door de transfer van personeel naar andere federale instellingen. Deze netto vermindering van 4% van het effectief 
wordt zowel in de FODs als in de Bijzondere korpsen waargenomen. 

Onder de intredes is het aandeel statutairen altijd hoger. Wat betreft de leeftijd van degenen die instromen, is vooral de leeftijdsgroep van 20-29 jaar van belang, met 
43% van de intredes, zelfs al zien we intredes in alle leeftijdsklassen. 

Wat betreft de vertrekken blijkt uit de analyse dat een vertrek niet alleen op de pensioenleeftijd plaatsvindt. Vooral bij de contractuelen (77%) maar ook bij de statutairen 
waar 34% van het vertrek personen betreft die niet met pensioen gaan. Onder de pensioneringen is er een verschuiving van de pensioenleeftijd van 60 naar 61 jaar bij 
de statutairen, wat overeenkomt met de wijziging in de regelgeving. Maar de trend blijft het vroegtijdig vertrek (60-61 jaar oud) of zo laat mogelijk (65 jaar) bij de 
statutairen als bij de contractuelen. 

Een focus op jonge werknemers geeft aan dat in de periode 2015-2019 het aantal jonge werknemers aanzienlijk is toegenomen, vooral bij de contractuelen. Het niveau 
dat het meest vertegenwoordigd is bij jonge aanwervingen is niveau C, zowel voor statutair als contractueel personeel.  Bij het statutair personeel wordt dit grotendeels 
verklaard door de aanwervingen in de strafinrichtingen.  

Ten slotte geeft een meer gedetailleerde analyse van de vertrekken aan dat 9% van de statutaire intreders hun dienst binnen de 12 maanden verlaat, slechts 1,5% om 
zich te heroriënteren binnen de federale overheid. Men ziet dit voornamelijk bij de leeftijdsgroep 25-35 jaar. Dit fenomeen is sterk aanwezig bij de contractuelen waar 
40% van de intreders binnen de 12 maanden vertrekt.  



  59      

 
 

        

Tot besluit is voorliggend rapport het resultaat van een ex-post analyse van de gegevens over het federaal personeel die momenteel centraal beschikbaar zijn. Deze 
resultaten zullen zeker een aanzet zijn tot reflectie en vragen bij de federale besluitvormers. Meer gerichte uittreksels uit deze globale resultaten kunnen nuttig zijn 
voor analyses over specifieke kwesties.  

De kwestie van de reproduceerbaarheid van de analyse, de uitbreiding ervan tot heterogene groepen en de mogelijkheid om ze aan te passen aan bepaalde situaties 
zijn het bespreken waard. Maar deze legitieme vragen kunnen alleen productief zijn als ze worden geplaatst in de context van een project dat erop gericht is de 
reflectie over de analyse van de evolutie van het federale personeel te bestendigen.   
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