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Doing more with less:  
een kostenefficiënt personeelsplan 
door middel van werklastmeting  
en veranderingsmanagement

Ook bij de overheid komt de nadruk 

steeds meer te liggen op een gedegen 

personeelsplanning. De overheid zal 

de komende jaren geconfronteerd worden 

met zowel budgettaire saneringen (het 

aantal federale ambtenaren werd terug-

gebracht tot minder dan 70.000 mensen) 

als met een gewijzigd personeelsbeeld 

door herstructureringen (overheveling van 

ambtenaren naar Gemeenschappen en 

de Gewesten in het kader van de Zesde 

Staatshervorming). Tegelijkertijd klinkt 

de roep om meer, betere en snellere 

dienstverlening luider dan ooit. 
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Dit doet vele vragen rijzen: hebben we nog 
wel voldoende personeel? Is de stijging in 
werkdruk wel normaal en vanwaar komt 
deze? Hoe kunnen we efficiënter werken? 
Waar kunnen we besparen? 

Het meten van de werklast kan inzichten 
verschaffen en een oplossing bieden, op 
twee manieren. 
1.  De identificatie van de personeelsbehoef-

ten: een werklastmeting draagt bij tot dui-
delijke inzichten in het aantal personeels-
leden dat nodig is voor een bepaalde 
organisatieopdracht (bijvoorbeeld het aan-
tal voltijdse equivalenten die nodig zijn 
gedurende één jaar) en in welke compe-
tenties vereist zijn voor welke functies. 
Kortom, een manier om de juiste persoon 
op de juiste positie te zetten.

2.  De verbetering van werkprocessen en 
werkwijzen: een werklastmeting helpt 
om de (in)efficiëntie van bepaalde 
werkwijzen in kaart te brengen en op 
die manier “tijdsvreters” te identifice-
ren. Vervolgens kunnen verbeteracties 
worden voorgesteld om de productivi-
teit en werking van de organisatie te 
verbeteren. 

Methodiek

Er bestaan verscheidene methodes om de 
werklast te meten: via tijdsregistraties, 
tijdsschattingen of via benchmark data. Ook 
het onderwerp van de meting kan verschil-
lend zijn: van een volledig takenpakket van 
een personeelslid of afdeling tot slechts 
een specifiek onderdeel dat is gelinkt aan 
een bepaald domein. De precieze aanpak 
en het onderwerp van een werklastmeting 
zal daarom steeds verschillen in functie van 
de uiteindelijke doelstelling. 

Weerstand

Het uitvoeren van een werklastmeting is niet 
altijd evident. Vaak is er heel wat weerstand 
van de medewerkers, die gevoed wordt 
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door de volgende angsten:
•  de medewerkers kunnen de werklast-

meting ervaren als een controle en 
evaluatie van hun individuele presta-
ties. Dit lokt vragen uit over de doel-
stellingen, wat men met de resultaten 
van een dergelijke oefening zal doen en 
wat de potentiële gevolgen hiervan 
kunnen zijn voor hen;

•  de medewerkers zijn bang voor veran-
deringen die de werklastmeting kan 
uitlokken, zoals een gewijzigd taken-
pakket of zelfs de vraag tot het uitvoe-
ren van een andere functie;

•  de medewerkers vrezen dat de werklast-
meting zelf tijdelijk voor extra werk zal 
zorgen bovenop hun dagelijkse takenpak-
ket, zoals de tijd om hun registraties bij 
te houden en de besprekingen ervan. 

Om deze weerstand en angst te voorko-
men en de slaagkansen van de werklast-
meting te verhogen, raadt KPMG aan om 
een proactieve en duidelijke strategie voor 
veranderingsmanagement op te zetten. 
Daarbij horen onder andere de volgende 
elementen: 
•  de reden en het doel van de werklast-

meting toelichten;
•  de acceptatie en betrokkenheid verhogen 

door het creëren van draagvlak en door 
de begeleiding van de medewerkers 
zodat zij het potentiële voordeel zien;

•  het organiseren van een duidelijke 
communicatie voor, tijdens en na de 
werklastmeting; 

•  de acties die genomen worden in het 
kader van de werklastmeting opvolgen 
zodat veranderingen verankerd worden 
en men niet hervalt in het oude stramien. 

Goed veranderingsmanagement kan weer-
stand verminderen en medewerkers voorbe-
reiden op veranderingen. Gecombineerd met 
duidelijke richtlijnen, een degelijke begelei-
ding, heldere objectieven en een gestructu-
reerde aanpak biedt het een stevige houvast 
voor succesvolle werklastmetingen.  
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Er bestaan 
verschillende 
methodes om  
de werklast  
te meten.
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Het btw-statuut van publiekrechtelijke licha-
men maakt sinds enkele jaren het voor-
werp uit van een grondig onderzoek door 
de btw-administratie. Aanleiding zijn on-
dermeer de vernietiging door het Grond-
wettelijk Hof in juli 2008 van een deel van 
artikel 6 van het btw-wetboek dat handelt 
over het btw-statuut van publiekrechtelijke 
lichamen, alsook een aantal arresten van 
het Europees Hof van Justitie.
 
Er lijkt een einde te komen aan dit grondi-
ge onderzoek waardoor er in de nabije toe-
komst wellicht nieuwe commentaren zullen 
worden gepubliceerd door de btw-adminis-
tratie. Deze verwachte commentaren lei-
den tot grote bezorgdheid bij de lokale  
besturen. Zij vrezen voor een negatieve im-
pact op hun financiële positie door de extra 
kosten die met het herziene btw-statuut 
zullen gepaard gaan. 
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De federale regering wil komen tot een loyale fiscale concurrentie tussen de private en 

de publiekrechtelijke actoren die op eenzelfde externe markt actief zijn. Daardoor zullen 

publiekrechtelijke actoren zoals intercommunales niet langer automatisch onderworpen 

zijn aan het stelsel van de rechtspersonenbelasting. Het onderwerpen van intercom-

munales aan het stelsel van de vennootschapsbelasting kan echter nadelige financiële 

gevolgen hebben voor de lokale overheden: zij vrezen voor een daling van hun dividend-

uitkeringen. Daarenboven worden nieuwe commentaren van de btw-administratie ver-

wacht omtrent het btw-statuut van publiekrechtelijke lichamen. Dat zou een bijkomende 

streep door de rekening van de lokale overheden kunnen betekenen. 

Btw-statuut publiekrechtelijk 
lichamen

Publiekrechtelijke lichamen die enkel han-
delingen stellen “als overheid” worden in 
de regel als niet-belastingplichtigen aange-
merkt voor de toepassing van de btw  
(artikel 6, eerste lid van het btw-wetboek). 
Zij dienen dan ook in beginsel geen btw aan 
te rekenen over hun handelingen, ook niet 
indien zij voor die werkzaamheden rechten, 
heffingen, bijdragen of retributies innen.
 
Een belangrijke voorwaarde om als niet- 
belastingplichtige te kwalificeren is dat zij 
niet in concurrentie treden met andere spe-
lers op de markt, zoniet dienen zij wél als 
btw-belastingplichtige te worden aangemerkt. 
 
Het derde lid van artikel 6 van het btw- 
wetboek bevat een lijst van handelingen 
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waarvoor publiekrechtelijke lichamen so-
wieso als btw-belastingplichtigen worden 
aangemerkt, op voorwaarde dat deze han-
delingen niet van onbeduidende omvang 
zijn. Het gaat over de levering van water, 
gas, elektriciteit en stoom, telecommuni-
catiediensten, goederen- en personenver-
voer, enzovoort.

Vrijgestelde handelingen

Voor wat betreft de handelingen die be-
oogd worden door de vrijstellingen van  
artikel 44 van het btw-wetboek, is de btw- 
administratie steeds van mening geweest 
dat deze dienen aangemerkt te worden als 
handelingen die leiden tot concurrentiever-
storing. Het betreft hier bijvoorbeeld dien-
sten van onderwijs, diensten die nauw  
samenhangen met maatschappelijk werk 
en sociale zekerheid, exploitatie van sport-
complexen, musea, bibliotheken en derge-
lijke. Destijds was dit principe rechtstreeks 
ingeschreven in het eerste lid van artikel 6 
van het btw-wetboek maar deze bepaling 
werd met ingang van 1 januari 2009 door 
het Grondwettelijk Hof vernietigd.
 
Sindsdien heerst er onduidelijkheid of een 
publiekrechtelijk lichaam voor handelingen 
vrijgesteld van btw als niet-belastingplichtige 
dan wel als (vrijgestelde) btw-belasting-
plichtige dient te worden aangemerkt. 
 
Een eerste gevolg van de kwalificatie als 
btw-belastingplichtige is dat het publiek-
rechtelijk lichaam btw zal dienen af te dragen 
over werk in onroerende staat (met uitzon-
dering van onderhouds-, herstellings- en 
reinigingswerk op basis van de ontwerpcir-
culaire) dat zij verricht met eigen personeel 
voor de doeleinden van haar btw-activiteit 
(artikel 19, §2, 1° van het btw-wetboek). 
Wanneer een gemeente bijvoorbeeld door 
haar gemeentepersoneel een nieuw klas-
lokaal laat oprichten, zal de gemeente 
ertoe gehouden zijn btw af te dragen over 
de normale waarde van deze werken 

(aankoop materialen en personeelskosten). 
Dit is niet het geval voor overheidshandelin-
gen die niet leiden tot btw-belastingplicht. 
Uiteraard leidt dit tot een verhoging van de 
btw-kost voor de gemeente gezien de btw 
in het kader van btw-vrijgestelde handelin-
gen van de gemeente niet aftrekbaar is.
 
Een tweede gevolg van de kwalificatie als 
btw-belastingplichtige is dat diensten aan-
gekocht bij buitenlandse dienstverrichters 
belastbaar zijn voor btw in België. Het pu-
bliekrechtelijk lichaam zal dan zelf Belgische 
btw dienen af te dragen over de aankoop 
van dergelijke diensten, eventueel via het 
indienen van een bijzondere btw-aangifte. 
Indien het btw-tarief in België hoger is dan 
het btw-tarief van toepassing in de lidstaat 
van de dienstverrichter, leidt dit opnieuw tot 
een hogere btw-kost voor de gemeente.
 
Naast een potentiële verhoging van de 
btw-kost, dienen btw-belastingplichtigen 
een aantal btw-verplichtingen na te leven: 
indienen van (bijzondere) btw-aangiftes, 
voldoen van de btw aan de schatkist indien 
men kwalificeert als schuldenaar van de 
btw, het voeren van een (beperkte) btw- 
boekhouding, enzovoort. Dit houdt een 
aanpassing in van het boekhoudsysteem, 
wat uiteraard extra kosten met zich zal 
meebrengen. 

Nieuwe administratieve 
commentaren

Hoewel de btw-administratie steeds van 
mening is geweest dat vrijgestelde hande-
lingen dienen aangemerkt te worden als 
handelingen die leiden tot concurrentiever-
storing, werd in de praktijk tot op heden 
minder strikt toegekeken op de toepassing 
van de btw-regels. De publicatie van nieu-
we administratieve commentaren waarin 
de btw-administratie haar standpunt uit-
drukkelijk bevestigt, kan aanleiding zijn tot 
een minder tolerante houding terzake. 

Het stelsel van de 
vennootschaps- 
belasting kan na-
delige financiële 
gevolgen hebben 
voor de lokale 
overheden.
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