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Concerne - Betreft

Beroepsopleiding tot de vergelijkende selectie voor overgang tot de graad van 
fiscaal deskundige: vrijstelling 

Question - Vraag

Met het schrijven DI 203.102/ ODF :227.32/O dd. 11/3/2008 P & O werd  de beroepsopleiding 
tot  de vergelijkende selectie voor overgang tot de graad van fiscaal deskundige 
aangekondigd.
In punt 3 van het schrijven staat vermeld dat iedereen die geen vastbenoemde  financieel 
deskundige of adjunct-fiscaal deskundige is de verplichte opleiding douanewetgeving, 
geschillen en accijnzen moet volgen (zonder examen) om te kunnen deelnemen aan de proef 
over de beroepsbekwaamheid. De financieel deskundigen of adjunct-fiscaal deskundigen die 
deze cursus al gevolgd hebben krijgen hiervoor een vrijstelling. 
 
Nochtans hebben  ook de financieel assistenten, adjunct-financieel assistenten of 
bestuurschefs deze cursus al een of meerdere keren met vrucht hebben gevolgd.
 
Aangezien deze cursussen niet gepaard gaat met een afsluitend examen vraagt 
BRVDAK de bedoelde dienstnota te herzien ook deze groep ambtenaren  formeel vrij 
te stellen van het volgen van bedoelde cursus 

Réponse - Antwoord

Met de omzendbrief O.D.F 227032 van 11/3/2008 werd een nieuwe sessie 
inzake beroepsopleiding en voorbereiding op de vergelijkende selectie voor 
overgang en de proef over de beroepsbekwaamheid die toegang verleent tot 
de graad van fiscaal deskundige (verificatiecursus) aangekondigd. Voorziene 
timing : cursus 36 dagen vanaf november 2008, examen in 2009.

Het grootste deel van de deelnemers aan deze cursus , in het kader van de 
vergelijkende selectie voor overgang, hebben inzake douanewetgeving, 
accijnswetgeving en geschillen een kennis verworven op het niveau van de 
leidraad inzake douaneprocedures (het vroegere handboek). Deze elementaire 
kennis volstaat uiteraard niet om als fiscaal deskundige de douane- en 
accijnzenwetgeving dagdagelijks efficiënt te kunnen toepassen. Daarom 
worden deze ambtenaren verplicht, voorafgaand aan de verificatiecursus, een 
opleiding op het niveau B (douane, accijnzen, geschillen) te volgen. Het gaat 
er hier om de kennis en vaardigheden van deze ambtenaren te verhogen en 
deze op het niveau van hun collega’s van niveau B te brengen. 



Het dient tevens te worden opgemerkt dat in deze cursus materies worden 
behandeld in verband met het geïntegreerd tarief en de douanewaarde welke 
rechtstreeks in relatie staan met de materie van de verificatiecursus en als 
thema’s voorkomen in de selectie voor overgang tot fiscaal deskundige. 

Het is dus absoluut noodzakelijk dat de kwestieuze ambtenaren deze cursus 
“op niveau B brengen” volgen, enerzijds om hun toekomstige taken performant 
te kunnen uitvoeren en anderzijds om hun kansen tot slagen in het examen 
voor fiscaal deskundige te vrijwaren. 

Het verlenen van een vrijstelling voor deze cursus zou totaal contraproductief 
zijn, zowel voor de organisatie als voor de betrokken personeelsleden.

Réponse provisoire - Voorlopig antwoord 

Une nouvelle session de formation professionnelle et préparatoire à la sélection 
comparative d’accession et à l’épreuve de qualification professionnelle donnant 
accès au grade d’expert fiscal a été annoncé par la circulaire O.D.F. 227.032 du 
11 mars 2008 (cours de vérification).Timing prévu : 36 jours de cours à partir 
de novembre 2008, examen en 2009.

La plus grande partie des participants à ces cours, dans le cadre de la sélection 
comparative d’accession ont, en matière de législation douanière, de législation 
accisienne et de contentieux, une connaissance égale au niveau du guide en 
matière de procédures douanières (l’ancien manuel). Cette connaissance 
élémentaire n’est évidemment pas suffisante pour appliquer quotidiennement 
de façon satisfaisante la législation douanière et accisienne. C’est pourquoi, ces 
agents sont obligés de suivre, préalablement aux cours de vérification, une 
formation du niveau B (douane, accises, contentieux). Il s’agit ici d’améliorer 
les connaissances et aptitudes de ces agents et de les amener au niveau de 
leurs collègues du niveau B.

Il est aussi à remarquer que dans ces cours sont traitées des matières en 
rapport avec le tarif intégré et la valeur en douane qui sont directement en 
relation avec la matière des cours de vérification et se présentent comme 
thèmes dans la sélection d’accession au grade d’expert fiscal.

Il est donc absolument nécessaire que les agents en question suivent ces cours 
de « mise à niveau B », d’une part pour pouvoir exercer de façon performante 
leurs futures tâches et d’autre part pour garantir leurs chances de réussite à 
l’examen d’expert fiscal.

L’attribution d’une dispense pour ces cours serait totalement contreproductive, 
aussi bien pour l’organisation que pour les agents concernés


