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Concerne - Betreft

mutaties 

 

Question - Vraag

De controles personenbelasting hebben een groot personeelstekort - dat is 
algemeen geweten. Sommige diensten werken slechts met 4 personen - die 
moeten dan instaan voor alle loontrekkenden en zelfstandigen. Zijn er 
mutaties voorzien in de loop van het jaar 2007 ? Sommige van onze leden zijn 
tewerkgesteld in een controlecentrum : kunnen die hun mutatie aanvragen om 
tewerkgesteld te worden in een controlecentrum bij hun woonplaats of moeten 
zij wachten op een algemene postulatie ?  

 

Réponse - Antwoord

De Administratie is er zich terdege van bewust dat er zich in sommige diensten 
problemen kunnen stellen op het vlak van de personeelsbezetting.  Dat is 
trouwens de reden geweest dat er een enquête heeft plaatsgevonden bij het 
geheel van gewestelijke directies (sector taxatie) van zowel de BTW als de 
directe belastingen om zo te onderzoeken op welke manier de bijkomende 
functionele behoeften zouden kunnen opgelost worden.

 

Wat de problematiek van de niveaus B betreft, is het de bedoeling om eerlang 
een procedure van incompetitiestelling aan te vatten die zou toelaten een 
zeker evenwicht te herstellen zowel binnen de klassieke diensten als bij de 
controlecentra.

 

De mogelijkheid om betrekkingen binnen de controlecentra (sector D.B.) bij 
middel van permanente aanvragen toe te kennen, een mogelijkheid die altijd 
heeft bestaan bij de diensten van de BTW, kan eventueel worden overwogen 
voor de toekomst om te voldoen aan de functionele behoeften van bepaalde 
controlecentra.  Ik wens toch uw aandacht te vestigen op het feit dat het hier 



zou gaan om een initiatief die bij voorrang genomen zou worden in het belang 
van de dienst en niet om in te gaan op de vraag van de ambtenaar om dichter 
bij zijn woonplaats te werken.

De toekenning van mutaties via individuele procedures zou echter niet toelaten 
een mutatiebeweging te realiseren die op een evenwichtige manier de noden 
van alle directies beantwoordt, wat wel het geval is in het kader van een 
procedure van algemene incompetitiestelling.
L’Administration est bien consciente des problèmes de personnel au sein de 
certains services.  C’est d’ailleurs la raison pour laquelle une enquête a été 
réalisée auprès de l’ensemble des directions régionales (secteur taxation) tant 
TVA que C.D. aux fins de permettre d’étudier la possibilité de résoudre au 
mieux leurs besoins fonctionnels complémentaires.

 

En ce qui concerne la problématique des niveaux B, il entre dans les intentions 
d’entamer prochainement une procédure de mise en compétition qui 
permettrait de rétablir un certain équilibre tant au niveau des services 
classiques qu’au niveau des centres de contrôle.

 

La possibilité d’attribuer des emplois dans les centres de contrôle (secteur 
C.D.) sur base de demandes permanentes, possibilité qui a toujours existé 
dans les services de la TVA, pourrait éventuellement être envisagée dans le 
futur, pour satisfaire aux besoins fonctionnels de certains centres de contrôle.  
Je me permets d’attirer votre attention sur le fait qu’il s’agirait là d’une 
initiative qui serait prise prioritairement dans l’intérêt du service et non pas 
pour répondre à la demande de l’agent de se rapprocher de son domicile.

Toutefois, l’attribution de mutations par procédures individuelles ne permettrait 
pas, comme dans le cadre d’une procédure de mise en compétition générale de 
réaliser un mouvement de mutation qui répondrait de façon équilibrée aux 
besoins de toutes les directions. 


