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Vraag doorgestuurd naar – Question transférée à : jacques.buts - 05/03/2008 

Vraag – Question publiée : jacques.buts - 07/03/2008 

Concerne - Betreft

weddeschaal BF4 

Question - Vraag
Een fiscaal deskundige (vroegere graad verificateur-accountant) met weddeschaal BF4 volgt een gecertificeerde 
opleiding en slaagt voor de test;
1) wordt de hieraan verbonden premie geïntegreerd in het loonbarema en zo ja, na hoeveel jaar?
2) In desbetreffend geval, vanaf wanneer wordt de premie in aanmerking genomen voor de pensioenberekening?

Réponse - Antwoord

Voor de ambtenaren die ambtshalve werden geïntegreerd in de weddeschaal BF4 en die uit dien 
hoofde mogen deelnemen aan een gecertificeerde opleiding zal, in voorkomend geval, de premie 
voor competentieontwikkeling niet opgenomen worden in de weddeschaal bij het verstrijken van de 
geldigheidsduur van de geslaagde opleiding. 

Wat betreft de in aanmerking neming van de bovenbedoelde premie voor competentieontwikkeling 
voor de pensioenberkening wordt door de FOD P&O een dossier voorbereid. 

****

Pour les agents qui ont été intégrés d’office dans l’échelle de traitement BF4 et qui sur base de cette 
intégration d'office peuvent participer à une formation certifiée, la prime de développement des 
compétences ne sera pas reprise dans l’échelle de traitement à l’expiration de la durée de validité de 
la formation réussite. 

En ce qui concerne la prise en considération de la prime susvisée pour le calcul de la pension, un 
dossier est préparé par le SPF P&O.
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Vraag doorgestuurd naar – Question transférée à : jacques.buts - 05/03/2008 

Vraag – Question publiée : jacques.buts - 05/03/2008 

Concerne - Betreft

bestuurschef - 22B 

Question - Vraag
Hoeveel betrekkingen in de graad van bestuurschef zullen worden toegekend of werden deze al toegekend?

Réponse - Antwoord

1) Secrétariat général : les 3 emplois 22B sont occupés 

2) Documentation patrimoniale : 

- Pour le secteur de l'enregistrement et des domaines (services extérieurs) : 

10 emplois 22B ont été attribué en 2007 (8 au 01.02.2007, 1 au 01.03.2007 et 1 au 01.07.2007). 
+ 
Prévisions pour les années à venir (estimation) : 
2 emplois en 2008 
3 emplois en 2009 
2 emplois en 2010 
1 emploi en 2012 

- Pour le secteur Cadastre : 

4 emplois 22B ont été attribués au 01.02.2007. 
+ 
Prévisions pour l'avenir : 
1 emploi sera attribué le 1/2/2009 
1 emploi sera attribué le 1/4/2010 

3) Trésorerie : 
Les 6 emplois rémunérés dans l'échelle de traitement 22B sont occupés et aucun d'eux ne devrait se 
libérer normalement dans un avenir proche. 

4) Douanes et accises : 

- 1 emploi à l'administration centrale, 
- 42 emplois dans les services extérieurs. 

Tous ces emplois sont actuellement attribués. 



5) AFER (CD/TVA) et l' AREC (CD/ TVA) 

Les vacances d'emplois dans le grade de chef administratif - échelle 22B sont les suivantes : 

- Contributions directes (secteur recouvrement et secteur taxation) : 27 

- TVA (secteur recouvrement et secteur taxation) : 2. 

La procédure visant à l'attribution de ces emplois sera engagée prochainement. 

******* 

1) Algemeen Secretariaat : de 3 betrekkingen 22B zijn bezet 

2) Patrimoniumdocumentatie: 

- Voor de sector Registratie en domeinen (buitendiensten): 

10 betrekkingen 22B werden toegekend in 2007 (8 op 01-02-2007, 1 op 01-03-2007 en 1 op 01-07-
2007). 
+ 
Vooruitzichten voor de komende jaren (schatting): 
2 betrekkingen in 2008 
3 betrekkingen in 2009 
2 betrekkingen in 2010 
1 betrekking in 2012 

- Voor de sector Kadaster: 

4 betrekkingen 22B werden toegekend op 01-02-2007. 
+ 
Vooruitzichten voor de komende jaren: 
1 betrekking zal worden toegekend op 01-02-2009 
1 betrekking zal worden toegekend op 01-04-2010 

3) Thesaurie: 

De 6 betrekkingen bezoldigd in weddeschaal 22B zijn bezet en geen enkele onder hen zal 
normaliter vrijkomen in de nabije toekomst. 

4) Douane en accijnzen: 

- 1 betrekking 22B in de centrale administratie 
- 42 betrekkingen 22B in de buitendiensten. 

Al deze betrekkingen zijn momenteel bezet. 

5) AOIF (DiBe/BTW) en Invordering (DiBe/BTW): 

De vacante betrekkingen in de graad van bestuurschef- schaal 22B zijn de volgende: 



- Directe belastingen (sector invordering EN sector taxatie): 27 
- TVA (sector invordering EN sector taxatie): 2 

De procedure tot toekenning van deze betrekkingen zal binnenkort worden opgestart. 
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Vraag doorgestuurd naar – Question transférée à : michel.duchene - 20/02/2008 

Vraag – Question publiée : michel.duchene - 04/03/2008 

Concerne - Betreft

Interne mobiliteit - aanwervingen 

Question - Vraag

Er werd onlangs een campagne gestart om nieuwe ambtenaren aan te werven.

Hoe zit het met de interne mobiliteit binnen de eigen FOD vooraleer er nieuwe mensen 
aangeworven worden?

Réponse - Antwoord

De wervingscampagne betreft enkel de nederlandstalige behoeften voor posten die grotendeels in 
Brussel en Antwerpen vacant zijn. Er zijn 126 betrekkingen te begeven in niveau A en 500 in 
niveau B. 

Deze posten kunnen, bij toepassing van de bepalingen voorzien in art. 25 quinquies van het 
organiek reglement van de FOD Financiën, eveneens het onderwerp zijn van een mutatieaanvraag 
tussen administratieve entiteiten. 

Concreet zijn er weinig aanvragen voor deze vacante betrekkingen, daar de kandidaten voor een 
mutatie in de zin van artikel 25 quinquies bovenal verkiezen dichtbij huis te werken. 

***


