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Regionalisering van de gewestelijke belastingen – overdracht groep 4 naar het Vlaamse
Gewest.
Door de regionalisering hebben de gewesten de mogelijkheid om een aantal groepen van verwante
gewestelijke belastingen over te nemen en zelf in te staan voor de dienst van deze belastingen.
In ons blauw boekje van het vierde trimester 2009 (in de bus begin januari 2010) gingen wij
reeds uitgebreid in op deze materie en de absurditeiten welke uit de bestaande wetgeving
voortvloeien.
Dat de overheid in het dossier voor de overdracht per 1 januari 2010 van groep 1 naar het Waalse
Gewest niet de juiste keuzes nam, is intussen meer dan duidelijk. Er werd zelfs een corrigerend
KB gepubliceerd (in Belgisch Staatsblad van 29 december 2009 op de pagina 82197) omdat er
aanvankelijk 4 personen van ambtswege werden overgedragen zonder dat hiervoor een wettelijke
basis bestond.
Op 12 februari 2010 komt het sectorcomité XVI samen op het kabinet van minister Antoine om
zich te buigen over de inschaling van de overgehevelde personeelsleden.
Via meerdere kanalen vernemen wij dat er bij het personeel een grote ongerustheid bestaat over
hoe het nu zit met de overdracht van het personeel naar het Vlaamse Gewest. Deze ongerustheid en
zelfs paniek wordt mede veroorzaakt door het stilzwijgen van onze eigen FOD en talrijke onjuiste
of op zijn minst onvolledige informaties (waaronder zelfs volkomen fictieve namenlijsten) die
onder het personeel circuleren.
Daarom deze elektronische nieuwsbrief.
De Vlaamse regering had aanvankelijk, bij notificatie van 17 december 2008, beslist om
vanaf 1 januari 2010 de dienst te verzekeren van de verkeersbelasting, van de belasting op de
inverkeerstelling en van het eurovignet (groep 4). Die beslissing werd met één jaar uitgesteld, tot
1 januari 2011, omdat het Vlaamse Gewest niet overhaast wou tewerk gaan. In de huidige stand
komt er geen verder uitstel meer.
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In wet van 8 maart 2009 werd vastgelegd dat er voor groep 4 in totaal 289 personeelsleden naar
het Vlaamse Gewest moeten worden overgedragen.
Deze personeelsoverdracht werd als volgt uitgesplitst :
Groep 4 – Vlaams gewest – 1 januari 2011
Niveau

Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D
Totaal

Adm. D&A

1
23
15
55
94

Adm.Dir.Bel.
sect. Inv.
2
18
47
73
140

Adm.AOIF
Adm.Fiscale
Adm.Dir.Bel.
Zaken
sect.Taxatie
3
1
13
0
18
0
20
0
54
1

Totaal

7
54
80
148
289

De aantalen per niveau staan in de wet vermeld. De uitsplitsing over de betrokken administraties
werd niet wettelijk vastgelegd.
De regels voor de overdracht van het personeel werden vastgelegd in een KB van 25 juli 1989
Overeenkomstig artikel 4 van dit KB behouden de overgedragen personeelsleden hun hoedanigheid,
hun graad of klasse, hun administratieve en geldelijke anciënniteit.
Zij behouden ook de toelagen, vergoedingen of premies en andere voordelen waarop zij in de
federale overheidsdienst aanspraak konden maken overeenkomstig de reglementering die op
hen van toepassing was en vanaf de datum waarop het recht werd verworven. Zij behouden de
voordelen verbonden aan een functie slechts in zoverre de voorwaarden voor de toekenning ervan
blijven bestaan in de diensten van de gewestelijke regering.
De betrokken personeelsleden moeten door een dienstorder worden geïnformeerd over de beslissing
van het gewest tot overname van de dienst van een groep van gewestelijke belastingen. Met dat
dienstorder zal ieder van de betrokken personen verzocht worden schriftelijk en binnen de dertig
dagen te laten weten of zij wensen te worden overgedragen aan de diensten van het betrokken
gewest, voor één van de betrekkingen vermeld in dat dienstorder. Vrijwilligers krijgen voorrang.
In zijn advies 45.203/2 van 7 oktober 2008 heeft de Raad van State er op gewezen dat de
wettelijke bepalingen niet toelaten dat een gewest slechts een gedeelte van het personeel van de
betrokken administraties zou overnemen, daarom moet er, indien er onvoldoende vrijwilligers
zijn, overgegaan worden tot aanwijzingen van ambtswege.
Uitgaande van een strikte interpretatie van de wet komt enkel het personeel van de diensten die zich
effectief bezighouden met de betrokken groep belastingen in aanmerking voor de overdracht.
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Het VSOA eist dat voor de overdracht naar het Vlaamse Gewest alle personeelsleden van de
betrokken administraties 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. Een discriminatie tussen het personeel van de Centrale Diensten
en de buitendiensten in Brussel is voor ons onaanvaardbaar.
Het risico bestaat dat bepaalde diensten welke nu al kampen met een sterk afgenomen en
verouderd personeelsbestand (o.m. de motorbrigades van de Douane & Accijnzen) als gevolg
van een overname door de gewesten totaal onderbemand raken en de werking van deze diensten
de facto onmogelijk wordt.
Om deze reden en tevens om aanwijzingen van ambtswege te voorkomen eist het VSOA dat
er bij de toewijzing van de vrijwillige kandidaturen met de uitsplitsing over de betrokken
administraties geen rekening wordt gehouden. De verdeling tussen de betrokken administraties
is in geen enkele wettelijke bepaling vastgelegd en het zou voor het VSOA onaanvaardbaar zijn
dat er in een administratie nog vrijwilligers over zijn terwijl er bij een andere administratie moet
worden overgegaan tot aanwijzingen van ambtswege.
Aanwijzingen van ambtswege kunnen volgens de wettelijke bepalingen (KB van 25 juli 1989,
artikel 2, §2, d) enkel voor personeel van de diensten die zich effectief bezighouden met de
betrokken groep belastingen. Rekening houden met hun niveau en hun klasse worden eerst de
agenten die hun woonplaats hebben binnen een omtrek van 20 kilometer rond de plaatsen waar
de diensten van het gewest zullen gevestigd zijn in aanmerking genomen, vervolgens deze in een
straal van 21 tot 51 kilometer en tot slot de agenten in een straal van 51 tot 80 kilometer.
De Vlaamse regering deelde ons mee dat de 289 als volgt over de standplaatsen zouden worden
verdeeld :

Brugge
Aalst
Antwerpen
Leuven
Hasselt
Brussel
Controleurs
Totaal

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D en E
0
3
7
17
3
19
12
20 + 3
0
3
7
17
0
3
7
17
0
3
7
17
4
23
15
32
0
0
25
25
7
54
80
148

Totaal
27
57
27
27
27
74
50
289

De 50 controleurs zouden hun standplaats thuis hebben. Intussen is beslist dat er maar 30
controleurs zouden nodig zijn. Hoe de resterende 20 agenten zullen worden verdeeld, is niet
duidelijk.
Op 16 februari 2010 heeft het VSOA een onderhoud met minister Geert Bourgeois.
Wij volgen dit dossier op de voet en houden jullie verder op de hoogte.
Stefaan Slaghmuylder
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