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Concerne - Betreft

Aanwerving nieuwe ambtenaren. 

Question - Vraag

Recent zijn er nieuwe ambtenaren niveau A en niveau B aangeworven voor de B.T.W.-administratie 
(onderdeel van A.O.I.F.). Deze zijn alle aangeduid in hun regio en naar verluid zou dit definitief 
zijn.

Waarom worden nieuwe ambtenaren direct in de regio aangeduid terwijl er een groot aantal 
ambtenaren, momenteel tewerkgesteld in de grote agglomeraties, niets meer verlangen dan naar de 
procincie overgeplaatst te worden?

Hoe denkt men deze ambtenaren verder gemotiveerd te houden om hun job naar behoren uit te 
voeren terwijl ze zich bij deze gepasseerd voelen en evenmin een uitleg terzake gekregen hebben?

Mogen we deze politiek ook bij nieuwe aanwervingen voor andere administraties verwachten?

Réponse - Antwoord

Het is juist dat in het kader van de laatste procedure tot toelating tot de stage in de hoedanigheid van 
financieel deskundige (niveau B) in de sector taxatie van de Administratie van de BTW, registratie 
en domeinen, sector BTW, een beperkt aantal ambtenaren werden aangewezen om hun functies uit 
te oefenen in de provincie. 
Uit een grondig nazicht van de wervingsdossiers en van de gegevens beschikbaar op de 
personeelsdiensten van de AOIF, is gebleken dat deze toewijzingen onrechtmatig werden toegekend 
op grond van onvolledige en onjuiste gegevens. Er werd immers geen rekening gehouden met 
bestaande aanvragen voor mutatie voor de betrokken administratieve standplaatsen. 
De oorspronkelijke toewijzing zal derhalve het voorwerp uitmaken van een wijziging en de 
betrokkenen zullen hiervan ten spoedigste worden ingelicht. 

*** 

Il est exact que dans le cadre de la dernière procédure d’admission de stage en qualité d’expert 
financier (niveau B) dans le secteur taxation de l’Administration de la TVA, de l’enregistrement et 
des domaines, secteur TVA, un nombre limité de fonctionnaires a été désigné pour exercer leurs 
fonctions en province. 
D’un examen approfondi des dossiers de recrutement et des données disponibles auprès des services 
du personnel de l’AFER, il ressort que ces affectations ont été erronément réalisées sur base de 
données incomplètes et inexactes. En effet, il n‘a pas été tenu compte des demandes de mutation 
existantes pour les résidences administratives en question. 
L’affectation initiale fera dès lors l’objet d’une modification et les intéressés eu seront informés au 



plus vite. 


