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Vraag – Question publiée : claude.parisis - 24/09/2007 

Concerne - Betreft

Gecertificeerde opleiding A23 

Question - Vraag

De eerste cursussen m.b.t. de opleiding " Toepassing van de algemene principes van het fiscale 
recht" zijn begin september aangevat (voor de anderen dan A23) en het "examen" zou plaats hebben 
op (zaterdag) 15 december 2007.
De ambtenaren A23 die zich pas vanaf 1 augustus konden inschrijven, hebben evenwel geen enkele 
uitnodiging voor de lessen gekregen. Ze zouden dit jaar niet meer kunnen deelnemen aan de 
opleiding. Quid? Wanneer wel?

Réponse - Antwoord

Inderdaad, de ambtenaren met weddeschaal A23 en A33 die zich vanaf 1 augustus 2007 
konden inschrijven voor een gecertificeerde opleiding, kunnen in principe niet deelnemen 
aan de eerste sessie van die opleiding.
Dit is  zeker het geval voor deze die ingeschreven zijn voor een opleiding waarvan de 
eerste sessie in augustus laatstleden, reeds beëindigd is (logisch), of reeds vastgelegd is ( 
vastgelegde data, groepen samengesteld, zalen gereserveerd, …).
 
De betrokken ambtenaren zullen uitgenodigd worden om de eerstvolgende sessie van hun 
gekozen opleiding te volgen, zonder dat dit enig effect heeft op de geldigheidsperiode van 
hun opleiding.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effectivement, les agents A23 et A33, qui peuvent s'inscrire à une formation certifiée 
depuis le 1er août 2007, ne pourront en principe pas participer à la première session de 
cette formation.
C'est à tout le moins le cas pour ceux qui sont inscrits à une formation dont la première 
session était, en août dernier, déjà terminée (cela va de soi) ou "bouclée" (dates fixées, 
groupes constitués, salles réservées,...).
Les agents concernés seront invités à suivre la prochaine session de la formation qu'ils 
ont choisie, sans que cela ait un quelconque effet sur la période de validité de leur 
formation


