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Concerne - Betreft
Brevetten niveau A 

Question - Vraag
1. Blijven de brevetten bestaan in hun huidige vorm als overgangsexamen naar de graad 
10S2? Zo ja,tot wanneer?
2. Wat gebeurt er met personeelsleden die reeds drie brevetten behaald hebben en slecht 
één punt te kort komen voor het vierde brevet? Kan het feit dat zij sedert 15  jaar en meer 
in dienst zijn (en bovendien geregeld interims hebben uitgeoefend, en dit nog doen) niet in 
aanmerking worden genomen bij de beoordeling? Blijft dit bovendien een belemmering 
voor verdere carrièremogelijkheden?
3. Kan men geen overgangsmaatregel voorzien waarbij bv. een minimum van 10/20 per 
brevet en een gemiddelde van 12/20 op het totaal van de brevetten inhoudt dat je 
geslaagd bent (systeem dat reeds bestond bij het "oude" examen voor hoofdcontroleur?
4. Kan men niet invoeren dat wanneer er gepostuleerd wordt bv. voor een functie 10S2 
vennootschapsbelasting, het volstaat om geslaagd te zijn voor de brevetten Ven.B. en 
BNI/Ven-RPB?
5.Kunnen de brevetten niet in aanmerking komen als competentiemeting in de graden 10A 
en 10B
 

Réponse - Antwoord
 1. De « brevetten » zoals voorzien in het Organiek Reglement van de FOD Financiën (K.B. van 29 oktober 
1971) waren initieel voorzien tot 31 december 2007. Ingevolge een wijziging van de reglementering blijven 
ze behouden tot op een datum die zal worden bepaald bij koninklijk besluit (cf. artikelen 211 en 215 van het 
koninklijk besluit van 3 maart 2005 betreffende de loopbanen B, C en D, gewijzigd bij de artikelen 183 en 
184 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 die hoofdzakelijk betrekking hebben op de loopbaan van 
niveau A). Ingevolge deze wijziging werd een kalender opgesteld voor de organisatie van de brevetten; het 
brevet 1 is voorzien voor het eerste semester 2008 (meer informatie over deze kalender kan u vinden op het 
intranet, website P & O-rubriek examens).
 
2, 3 en 4. Het Organiek Reglement voorziet dat om toegang te hebben tot de betrekkingen waaraan de titel 
van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur of van eerste attaché van financiën is verbonden, de 
kandidaten laureaat moeten zijn van de proef over de beroepsbekwaamheid of de vergelijkende selectie, 
welke toegang geeft tot deze betrekkingen (cf. bijlagen 1 en 2). Artikel 16quater van het Organiek Reglement 
stipuleert dat een personeelslid maar kan deelnemen aan het onderhoud bepaald in artikel 16bis van 
hetzelfde Organiek Reglement (t.t.z. de “mondelinge” proef) dan wanneer hij 60% van de punten heeft 
behaald voor de vier technische proeven (de vier “brevetten”). Momenteel bestaat geen enkele afwijking op 
deze bepaling en bovendien wordt dergelijke afwijking voor het ogenblik ook niet overwogen.



Er dient vermeld te worden, dat ingevolge de nieuwe loopbaan in niveau A, de ambtenaren van niveau A of 
deze die overgaan naar dit niveau, vooruitgang kunnen maken in hun geldelijke loopbaan door te slagen 
voor een gecertificeerde opleiding (bevordering door verhoging in weddeschaal)
 
5. De brevetten kunnen niet in aanmerking genomen worden voor de gecertificeerde opleidingen. Een 
ambtenaar van niveau A moet een gecertificeerde opleiding kiezen in zijn vakrichting. De lijst van de 
gecertificeerde opleidingen is bepaald bij ministerieel besluit, genomen door de Minister die de 
ambtenarenzaken in zijn bevoegdheid heeft.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Les « brevets » tels que prévus au Règlement organique du SPF Finances (AR du 29 octobre 1971) 
étaient initialement prévus jusqu’au 31 décembre 2007. Une modification réglementaire est intervenue afin 
de les maintenir jusqu’à une date à déterminer par arrêté royal (cf. articles 211 et 215 de l’arrêté royal du 3 
mars 2005 relatif aux carrières B, C et D modifiés par les articles 183 et 184 de l’arrêté royal du 27 avril 2007 
concernant essentiellement la carrière du niveau A). Suite à cette modification, un calendrier pour 
l’organisation des brevets a été établi ; le brevet 1 est programmé pour le 1er semestre 2008 (pour plus 
d’information sur ce calendrier, voir sur l’intranet, le site de P&O – rubrique examens). 
 
2, 3 et 4. Le Règlement organique prévoit que pour pouvoir accéder aux emplois auxquels sont attachés les 
titres d’inspecteur principal d’administration fiscale ou de premier attaché des finances, les candidats doivent 
être lauréats de l’épreuve de qualification professionnelle ou de la sélection comparative d’accession 
donnant accès à ces emplois (cf. annexes 1 et 2 . 
L’article 16quater du règlement organique stipule qu’un agent ne peut accéder à l’entretien prévu à l’article 
16bis du même règlement organique (c.à.d. l’épreuve « orale ») que s’il a obtenu 60 % des points aux quatre 
épreuves techniques (les quatre « brevets »). Aucune dérogation n’est prévue à cette disposition et n’est par 
ailleurs envisagée actuellement.   
Il y a lieu de signaler que suite à la nouvelle carrière A, les agents du niveau A ou qui accèdent à ce niveau, 
peuvent progresser dans leur carrière pécuniaire par le biais de la réussite de formations certifiées 
(promotion par avancement barémique).
5. Les brevets ne peuvent être pris en considération pour les formations certifiées.  Un agent du niveau A 
doit choisir une formation certifiée dans sa filière de métiers. La liste des formations certifiées est fixée par 
arrêté ministériel pris par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. 


