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Brussel, 15 maart 2010

Aan de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën.

Geachte heer Voorzitter,

Wij namen kennis van de  dd. 12/03/2010 op het intranet van de FOD Financiën geplaatste mededeling m.b.t. de 
overgang van het personeel naar het Vlaams Gewest waarin wordt gesteld :
“ Naar aanleiding van de aangekondigde overgang van 289 personeelsleden naar het Vlaams Gewest in het 
kader van de verkeersbelasting, heeft het directiecomité van de FOD Financiën beslist dat zoveel mogelijk zal 
worden gekozen voor een vrijwillige overgang van de personeelsleden.
Daartoe zal aan de personeelsleden van de betrokken diensten de mogelijkheid gegeven worden om hun voorkeur 
bekend te maken. Zij zullen bovendien de mogelijkheid hebben om vooraf deel te nemen aan de informatieverga-
deringen die door het gewest voorzien worden. “

Na een eerste consultatie kunnen wij u mededelen dat deze verklaring van het directiecomité door onze achterban 
als onduidelijk of minstens als onvoldoende krachtdadig wordt ervaren.

Alle betrokken partijen, zowel het personeel, de vakbonden, de FOD Financiën als het Vlaamse Gewest hebben 
er baat bij dat de overdracht zoveel mogelijk gebeurt op vrijwillige basis.

De mededeling van het directiecomité heeft het over “ de personeelsleden van de betrokken diensten “. Het is 
onduidelijk welke personeelsleden en welke diensten het directiecomité in beschouwing wil nemen.

Artikel 68ter van de bijzondere wet van 16/01/1989 heeft het over het personeel van de betrokken administrat-
ies.

Ook de voorbereidende parlementaire werkzaamheden betreffende de wet van 08/03/2009 tot vaststelling van de 
kostprijs van de dienst van de gewestelijke belasting spreken m.b.t. personeelsovername over het personeel van 
deze administraties die taken vervullen die kaderen in de dienst van de gewestelijke belastingen (Parlementaire 
Stukken 2000-2001, DOC 52 1583/001, p 7).
Pas bij de effectieve kostprijsberekening wordt gesproken over het gemobiliseerde personeel  en de person-
eelsleden die in die referentieperiode betrokken werd bij de dienst van de gewestelijke belastingen (Parlemen-
taire Stukken 2000-2001, DOC 52 1583/001, p 10).



De wettekst en de voorbereidende parlementaire werkzaamheden laten ons inziens toe dat eender welk person-
eelslid van de betrokken administraties vrijwillig kan kandideren.

Naar verluidt zou in het aan het directiecomité voorgestelde ontwerp van dienstorder waarin de FOD Financiën 
een oproep lanceert voor vrijwillige kandidaten voor een overdracht naar het Vlaamse Gewest, het personeel van 
buitendiensten gevestigd te Brussel opnieuw worden uitgesloten.
Bovendien zouden in de lijst van de diensten die de dienst van de belasting verzekeren, opgenomen als bijlage bij 
dit ontwerp, zelfs niet alle betrokken diensten worden vermeld.

Het is onbetwistbaar zo dat uitgaande van de meest enge interpretatie van de wetteksten minimum AL de per-
soneelsleden die op de één of andere wijze effectief betrokken waren bij de dienst van de belasting in aanmerk-
ing moeten komen om hun vrijwillige overplaatsing te vragen naar het gewest dat deze dienst van de belasting 
overneemt.

In het ontwerp van dienstorder zouden de diensten Lokale Opsporingen van de AOIF niet zijn opgenomen, terwijl 
in de instructie Fo.6/000.130 van de AOIF van 29/07/1998 betreffende de organisatie van de opsporingsdiensten, 
in punt 54 op pagina 24, de controle op de verkeersbelasting vermeldt bij de voornaamste opdrachten van deze 
diensten.

Wij begrijpen dat dit ontwerp van dienstorder achterhaald is na de informele vergaderingen die u op 10/03/2010 
had met de vertegenwoordigers van de verschillende vakbonden.
In het licht van wat op dit onderhoud werd naar voor gebracht hoopten wij van u een krachtdadige mededeling te 
krijgen waaruit duidelijk blijkt dat alle personeelsleden met de vereiste taalrol op vrijwillige basis zouden mogen 
postuleren voor de oproep tot kandidaten, ook alle personeelsleden werkzaam bij de buitendiensten in het Brussels 
Hoofdstedelijk gewest.

Tevens hoopten wij de verzekering te krijgen dat er bij de toewijzing van de vrijwillige kandidaturen met de 
uitsplitsing over de betrokken administraties geen rekening zal worden gehouden.
De verdeling tussen de betrokken administraties is in geen enkele wettelijke bepaling vastgelegd. De wet van 
08/03/2009 vermeldt enkel de aantalen per niveau. Uit welke administraties hoeveel van deze personeelsleden 
moeten komen, werd nergens wettelijk vastgelegd. Het zou onaanvaardbaar zijn dat er in een administratie nog 
vrijwilligers over zijn terwijl er bij een andere administratie moet worden overgegaan tot aanwijzingen van amb-
tswege.

U moet begrijpen, mijnheer de Voorzitter, dat de acties van de motorbrigades van de D&A op een spontane wijze 
zijn ontstaan en hierbij niet enkel gesyndiceerde personeelsleden zijn betrokken. Deze mensen verwachten een 
duidelijk engagement vanwege de overheid.
Bovendien voeren de motorbrigades niet enkel actie voor hun eigen diensten maar beogen deze acties het belang 
van alle betrokken personeelsleden, ook deze van de andere administraties.

Paul Monsaert
Nationaal voorzitter VSOA-Groep Financiën.

Kopie aan de heer Administrateur van de Douane en Accijnzen.
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