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Vermindering van 
         de taalpremies 
art. 8 en art. 9, § 1

De huidige taalpremies voor de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar ambt, vastgelegd in 
het KB van 07/12/2008 (Belgisch Staatsblad van 15/12/2008 op de pagina 66309), bedragen :

Artikel 8 van het KB van 07/12/2008 bepaalde echter dat de personeelsleden van de gewestelijke diensten van 
de FOD Financiën die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn, de taalpremie die hun werd toege-
kend, krachtens het koninklijk besluit van 16/05/2003 behielden, indien deze gunstiger was.

Concreet bedraagt de niet-geïndexeerde maandelijkse toelage 37,00 euro voor een niveau B, C en D voor wie 
het bewijs van elementaire taalkennis voor art. 8 en art. 9, § 1 vereist is.

Voor een niveau A, die moet beschikken over het taalbewijs voldoende kennis art. 8 en art. 9, § 1, bedraagt 
de niet-geïndexeerde maandelijkse toelage 2 x het jaarlijks beloop der gemiddelde weddenverhogingen van de 
weddenschaal verbonden aan de graad of de functieklasse van het personeelslid, meer bepaald :

Het KB van 12/07/2009 (Belgisch Staatsblad van 16/07/2009, pagina 49743) wijzigde de voorwaarden voor het 
uitreiken van de taalbewijzen.

De wijziging van deze proeven heeft als effect dat de proeven en het administratieve niveau niet langer verbon-
den zijn. Daarom werd in uitvoering van het sectoraal akkoord voor het openbaar ambt (Comité B) beslist om de 
niet-geïndexeerde bedragen voor de premies voor tweetaligheid als volgt aan te passen.

Bewijs van taalkennis

Maandelijkse niet-geïndexeerde bruto toelage

Niveaus
B,C en D

Niveau
A

art. 8
of art. 9 § 1

20,00 30,00

art. 8 en art. 9, § 1
of art. 9, § 2
of art. 9, § 3
of art. 11

35,00 50,00

art. 7
of art 12
of art 13
of art 14
of art. 11 en art. 9 § 1ste

65,00 80,00

A11 A12 A21 A22 A23 A31 A32 A41 A42 A51 A52

83,04 82,79 84,45 105,13 109,33 111,48 112,59 111,48 112,59 111,48 120,76
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Vanaf 1 december 2009 (retroactief) tot 30 november 2010 :

Vanaf 1 december 2010 :

Opnieuw werd er voorzien dat de personeelsleden van de gewestelijke diensten van de FOD Financiën die in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn, het voordeel van de taalpremie die hun toegekend is geweest 
krachtens het koninklijk besluit van 16 mei 2003 behouden indien ze gunstiger is, echter enkel gedurende de 
periode begrepen tussen 1 december 2009 en 30 november 2010.

Vanaf 1 december 2010 zullen de betrokken ambtenaren HUN HOGERE PREMIE VERLIEZEN !!!
Hun niet-geïndexeerde premie voor voldoende kennis art. 9, § 1 zal dan nog slecht 60 euro bedragen.

Het VSOA is de enige vakbond die in Comité B probeerde om dit te voorkomen.
Proficiat mevrouw Inge Vervotte U bent de eerste Minister van ambtenarenzaken die de ambtenaren een ver-
worven recht afpakt. Dat kan tellen voor een voormalige vakbondsvrouw !

De enige mogelijkheid om een geldelijk verlies te voorkomen is het slagen in de taaltest art. 9, § 2 en dit vóór  
1 december 2010. U hebt nog slecht één kans waarvoor u dient in te schrijven via www.selor.be en dit te laatste 
op 31 september 2010.

De betrokken leden die bijkomende inlichtingen wensen kunnen zich wenden tot het VSOA.

Bewijs Bedrag van de maandelijkse toelage

art. 8 20 EUR

art. 9, § 1, elementaire kennis of art. 10 35 EUR

art. 9, § 2, elementaire kennis of art. 14, tweede 
lid of art. 9, § 1, elementaire kennis en art. 8

40 EUR

art. 9, § 1, voldoende kennis of art. 11 50 EUR

art. 14, eerste lid 80 EUR

art. 9, § 2, voldoende kennis of art. 12 of art. 13 
of art. 9, § 1, voldoende kennis en art. 11

95 EUR

art. 7 niveau D 65 EUR

art. 7 niveau C 70 EUR

art. 7 niveau B of A 95 EUR

Bewijs Bedrag van de maandelijkse toelage

art. 8 20 EUR

art. 9, § 1, elementaire kennis of art. 10 40 EUR

art. 9, § 2, elementaire kennis of art. 14, tweede 
lid of art. 9, § 1, elementaire kennis en art. 8

50 EUR

art. 9, § 1, voldoende kennis of art. 11 60 EUR

art. 14, eerste lid 90 EUR

art. 9, § 2, voldoende kennis of art. 12 of art. 13 
of art. 9, § 1, voldoende kennis en art. 11

110 EUR

art. 7 niveau D 75 EUR

art. 7 niveau C 80 EUR

art. 7 niveau B of A 110 EUR


