Taalexamens
Op vraag van de FOD Financiën richtte Selor dd. 30 augustus 2010 een taalexamen in voor het
artikel 11 van het KB van 8 maart 2001. De kandidaten konden zich voor dit overeenkomstig
artikel 17 laatste lid van KB van 8 maart 2001 georganiseerde examen niet zelf inschrijven.
Enkel de personeelsleden van de gewestelijke diensten gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest die op basis van de taalattesten niveau A voor de taalexamens artikel 8 en artikel
9 §1, voldoende kennis van het KB van 8 maart 2001, een verhoogde taalpremie ontvangen bij
toepassing van het KB van 16 mei 2003, werden door Selor uitgenodigd.
Reden voor deze uitnodiging is het nieuwe taalpremiestelsel dat werd ingevoerd door het KB
van 13 juni 2010 (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2010). Vanaf 1 december 2010 zullen deze
ambtenaren hun hogere taalpremie verliezen. Het niet geïndexeerde maandelijks bedrag zal dan
nog slechts 60,00 EUR bedragen wat een flink stuk lager is dan hun huidige premie die naar
gelang de graad varieert van 82,79 EUR tot 112,59 EUR.
De enige mogelijkheid om dit geldelijke verlies te voorkomen is het slagen voor een bijkomend
examen. Deze ambtenaren, die al beschikken over het taalbewijs artikel 9 §1, voldoende kennis,
bekomen mits het behalen van het taalbewijs artikel 11 de hoogste taalpremie dewelke is
vastgesteld op 110,00 EUR.
BELANGRIJK :
Sinds de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 13 juni 2010 is het bedrag van de toelage
voor tweetaligheid niet langer meer verbonden aan het administratief niveau, maar aan het soort
van taalexamen waarvoor u bent geslaagd. Alleen voor artikel 7 (de grondige tweetaligheid,
waarbij de ambtenaar zelfs van taalrol mag veranderen) verschilt de premie nog per niveau.
Elke ambtenaar die tewerkgesteld is in een dienst waarvan de werkkring het hele land bestrijkt of
waar de tweetaligheid wordt opgelegd of wordt toegestaan door een wettelijke bepaling kan mits
het slagen van een taalexamen een taalpremie bekomen.
Ook attesten die u vroeger heeft behaald in een lager administratief niveau dan uw huidige
niveau, kunnen recht geven op de toekenning van de taalpremie.
Alle ambtenaren, ongeacht hun niveau, kunnen de hoogste taalpremie van 110,00 EUR bekomen.
Indien u nog geen enkel taalattest bezit, kan u het best deelnemen aan de testen voor artikel
9 §2, voldoende kennis. Deze test omvat vier onderdelen waarvoor telkens 60 % moet behaald
worden.
1. een computergestuurde test luistervaardigheid.
2. een computergestuurde test leesvaardigheid.
3. een schriftelijke test schrijfvaardigheid.
4. een mondelinge test spreekvaardigheid en gesprekvaardigheid.
Inschrijven kan via www.selor.be.
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