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Vraag doorgestuurd naar – Question transférée à : monique.peeters - 
13/06/2007 

Vraag – Question publiée : monique.peeters - 08/08/2007 

Concerne - Betreft

Incompetitiestelling in de klasse A3 van betrekkingen waaraan de titel van 
gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur is verbonden in de buitendiensten. 

Question - Vraag

1. Waarom worden naar aanleiding van deze incompetentiestelling geen geldelijke 
gelijkstellingen meer verleend aan het personeel van de centrale diensten (cfr. opmerking 
onderaan in dienstbrief van 6/6/2007)? 
2. De mogelijkheid tot postuleren voor de functie van Gewestelijk directeur zou niet gelden 
voor personeelsleden van de Centrale diensten die tot het kader behoren (E. Att. fin, 
directeur,…). Waarom niet? Op welke wettelijke basis baseert men zich om  hun uit te sluiten 
van postulatie?

Réponse - Antwoord

1.Voor de in competitiestelling van de betrekkingen A22 wordt de geldelijke 
assimilatie toegepast net zoals in het verleden, waarbij de medewerkers op het 
hoofdbestuur die tengevolge van het behalen van hun brevet 10S2 in 
aanmerking kwamen voor een bevordering in de buitendiensten, geldelijk 
werden gelijkgesteld teneinde hun opdracht op het hoofdbestuur verder te 
kunnen zetten. 
Voor de incompetiestelling van de betrekkingen A31 en A32/A33 zal bij deze 
operatie de geldelijke assimilatie op het hoofdbestuur niet worden toegepast, 
enerzijds omdat de budgettaire controle op het personeelsplan 2007 deze 
bijkomende bevorderingen niet toelaat, anderzijds omdat de medewerkers van 
de hoofdbesturen niet aan de reglementaire voorwaarden voldoen om te 
kunnen postuleren. 

2. Wat betreft de betrekkingen van gewestelijk directeur wijzigt artikel 96 van 
het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende diverse bepalingen tot 
uitvoering van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de 
loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel en houdende sommige 
wijzigingen met betrekking tot de loopbaan in de niveaus B, C en D bij de 
Federale Overheidsdienst Financiën en bij de Pensioendienst voor de 
Overheidssector enkel de bijlage II (buitendiensten) van het Organiek 
Reglement, en niet bijlage I (centrale diensten), in die zin dat de betrekkingen 
van gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur slechts bij bevordering kunnen 
worden toegekend aan de ambtenaar die een van de hierna volgende titels 



draagt en ten minste zes jaar niveauanciënniteit telt : directeur bij een fiscaal 
bestuur en eerstaanwezend inspecteur-dienstchef bij een fiscaal bestuur. 

Ook wordt de aandacht gevestigd op artikel 23 van het Organiek Reglement 
dat bepaalt dat de ambtenaren van niveau A, benoemd bij de Algemene 
Diensten of bij de centrale diensten van een der fiscale administraties, kunnen 
mededingen naar de betrekkingen van de klasse A2 of A1, die behoren tot de 
buitendiensten van hun administratie van herkomst en in bedoelde diensten 
geïntegreerd worden, voor zover zij voldoen aan de gestelde voorwaarden, dat 
zij geslaagd zijn voor de loopbaanexamens georganiseerd voor de behoeften 
van bedoelde diensten en dat zij met goed gevolg de bij dit besluit 
voorgeschreven cursussen inzake beroepsopleiding gevolgd hebben. 

****

1. Pour la mise en compétition des emplois A22, l’assimilation pécuniaire sera 
appliquée comme dans le passé et par laquelle, les collaborateurs de 
l’administration centrale qui, suite à l’obtention de leur brevet 10S2, se 
classaient en ordre utile pour une promotion dans les services extérieurs, 
étaient assimilés pécuniairement afin de pouvoir poursuivre leur tâche à 
l’administration centrale. 
En ce qui concerne la mise en compétition des emplois A31 et A32/A33, 
l’assimilation pécuniaire à l’administration centrale ne pourra être appliquée 
dans cette procédure. En effet, d’une part, le contrôle budgétaire du plan de 
personnel 2007 ne permet pas ces promotions supplémentaires et d’autre part, 
les collaborateurs des administrations centrales ne satisfont pas aux conditions 
pour pouvoir postuler. 

2. En ce qui concerne les fonctions de directeur régional, l’article 96 de l’arrêté 
royal du 27 avril 2007 portant diverses dispositions visant à l’exécution de 
l’arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de 
l’Etat et portant certains modifications relatives à la carrière dans les niveaux 
B, C et D au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du 
Secteur Public ne modifie que l’annexe II (services extérieurs), et pas l’annexe 
I (services centraux), dans ce sens que les fonctions de directeur régional ne 
peuvent être attribuée qu’à l’agent qui porte un des titres suivants et qui 
compte au moins six ans d’ancienneté de niveau : directeur d’administration 
fiscale et inspecteur principal d’administration fiscale-chef de service. 

L’attention est également attirée à l’article 23 du Règlement Organique qui 
stipule que les agents du niveau A, nommés dans les Services généraux ou 
dans les services centraux d´une des administrations fiscales, peuvent postuler 
les emplois de la classe A2 ou A1 relevant des services extérieurs de leur 
administration d´origine et rentrer dans ces services, pour autant qu´ils 
remplissent les conditions requises, qu´ils aient réussi les épreuves de carrière 
organisées pour les besoins de ces services et qu´ils aient suivi avec fruit les 
cours de formation professionnelle imposés par le présent arrêté. 


