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Vrijwilligers gezocht voor het Vlaamse Gewest
Vanaf 1 januari 2011 zal het Vlaamse gewest de verkeersbelasting, de belasting op de
inverkeerstelling en het eurovignet zelf innen en controleren.
De Vlaamse regering nam op 15 januari 2010 formeel de beslissing om ook het personeel van de
betrokken federale administraties over te nemen waardoor zij van de federale overheid jaarlijks
een te indexeren dotatie ten bedrage van 11.565.145,78 euro zal krijgen. Indien het gewest het
personeel niet zou overnemen, zou zij deze centen niet krijgen.
De regels voor de overdracht van het personeel zijn wettelijk vastgelegd in een KB van 25
juli 1989. Vrijwilligers krijgen voorrang maar indien er onvoldoende vrijwilligers zijn, moet
worden overgegaan tot aanwijzingen van ambtswege van personeelsleden uit de diensten die
zich effectief bezighouden met de betrokken belastingen.
Er werd de laatste tijd vooral aandacht besteed aan de vrees van de betrokken personeelsleden om
tegen hun wil ambtshalve te worden overgedragen en de door de motorbrigades van de Douane
en Accijnzen in het belang van alle betrokken personeelsleden gevoerde stiptheidsacties.
Als gevolg van deze acties zal de overheid op korte termijn moeten onderzoeken welke
maatregelen zij kan nemen opdat alle personeelsleden van de FOD Financiën met de vereiste
taalrol op vrijwillige basis zouden mogen postuleren voor de oproep tot kandidaten en zal zij
hierover met de vakorganisaties moeten overleggen.
De bijzondere financieringswet van 16/01/1989 vooraf wijzigen, is door de hoge symboolwaarde
ervan, zelfs voor een zeer beperkte aanpassing, wellicht politiek niet haalbaar. Het directiecomité
zal dus inventief moeten zijn, wil zij nieuwe acties van het personeel vermijden. Kortom een
uitdaging voor onze “nieuwe managers” om te bewijzen dat zij met crisissituaties kunnen omgaan
en waardig zijn de titel van “manager” te dragen.
Voor de kandidaat vrijwilligers betekent deze evolutie dat nieuwe opportuniteiten zich
aanbieden.
Hoog tijd dus om de potentiële vrijwilligers te informeren.
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Het aantal over te nemen personeelsleden werd in de wet van 8 maart 2009 vastgelegd op 289,
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als volgt uitgesplitst per niveau :
Niveau
1 [A]
2+ [B]
2 [C]
3 +4 [D]
Totaal

Budgettaire eenheden
6,00
48,45
70,93
129,28 + 2,23
256,89

Fysische eenheden
7
54
80
148
289

De wet vermeldt enkel de aantalen per niveau. Uit welke administraties deze personeelsleden
moeten komen werd niet wettelijk vastgelegd. Hiervoor werden door de FOD Financiën volgde
aantallen vooropgesteld .
Niveau

D&A

A
B
C
D
Totaal

1
23
15
55
94

Directe belastingen
sector invordering
2
18
47
73
140

AOIF
DB Taxatie
3
13
18
20
54

Fiscale Zaken

Totaal

1

7
54
80
148
289
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De Vlaamse Belastingdienst zal de operationele werking van de inning van de verkeersbelastingen
vanaf 1 januari 2011 spreiden over 6 locaties of zetels meer bepaald Aalst, Antwerpen, Brugge,
Brussel, Hasselt en Leuven.
De vooropgestelde verdeling over de verschillende standplaatsen is de volgende :
Aalst
Niveau A
3
Niveau B
21
Niveau C
25
Controleurs C 3
Niveau D
34
Controleurs D 3
Totaal
89

Antwerpen Brugge
4
6
3
14
3
30

4
6
3
14
3
30

Brussel
4
17
16
43
80

Hasselt
4
6
3
14
3
30

Leuven
4
6
3
14
3
30

Totaal
7
54
80
148
289

De 30 controleurs (15 niveaus C en 15 niveaus D) zullen hun standplaats in de regionale zetel
hebben.

De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) vindt het essentieel de federale personeelsleden zo goed
en zo correct mogelijk te informeren. Juiste informatie over uitbouw en cultuur van de organisatie,
over het Vlaams personeelsstatuut, het onthaalbeleid,… zijn voor de personeelsleden van de FOD
Financiën immers uiterst belangrijk in eerste instantie om met kennis van zaken de keuze voor
vrijwillige overdracht te kunnen maken.
Concreet zullen de deelnemers met de hulp van audiovisuele ondersteuning te zien krijgen waar
ze terecht zullen komen en hoe daar wordt samengewerkt. Op die manier kunnen de betrokkenen
hun nieuwe werkomgeving, met inbegrip van de bureaus en de computers, bekijken.
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Deze infosessies zullen op 6 locaties worden georganiseerd. Hierna een overzicht van de
planning van de verschillende infosessies :

Leuven

Datum en uur
maandag 03/05/2010 14u-16u

Brussel

woensdag 05/05/2010 14u-16u

Brugge

donderdag 06/05/2010 14u-16u

Antwerpen

vrijdag 07/05/2010

Gent

maandag 10/05/2010 14u-16u

Hasselt

dinsdag 11/05/2010

14u-16u

14u-16u

Locatie
De Justus Lipsiuszaal (lokaal 08.16)
Erasmushuis
Blijde-Inkomststraat 21, 3000 Leuven
Auditorium (gelijkvloers, lokaal 0.06)
Ellips gebouw
Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel
collegezaal
Blok D - gelijkvloers
Hogeschool West-Vlaanderen
Sint-Jorisstraat 71, 8000 Brugge
grote zaal
Internationaal Zeemanshuis
Falconrui 21, 2000 Antwerpen
paarse zaal
Zebrastraat “Ontmoeten”
Zebrastraat 32/001, 9000 Gent
Quintinus-auditorium (gelijkvloers, lokaal
0A.10)
VAC Hasselt
Hendrik Van Veldeke gebouw
Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt

VLABEL vroeg aan de vakbondorganisaties mee te willen instaan voor verspreiding van deze
informatie zodat de doelgroep zo goed mogelijk kan worden bereikt.
De FOD Financiën zou bereid zijn alle personeelsleden dienstvrijstelling te verlenen voor het
bijwonen van één van deze sessies.
Naast de gerichte infosessies zal binnen de Vlaamse Belastingdienst een contactpersoon worden
aangeduid en zal een specifieke website worden opengesteld waar naast een aantal tijdsgebonden
communicatieacties zoals vb. de aankondiging van de infosessies en een volledig uitgewerkte
FAQ (met bijzondere aandacht voor het administratief en geldelijk statuut) zullen worden
gepubliceerd.
Ook de presentatie die gegeven wordt op de infosessies zal op deze website gepubliceerd worden,
wat belangrijk is naar mensen toe die de infosessies niet konden bijwonen alsook, indien er toch
onvoldoende vrijwilligers zijn, naar de ambtshalve over te dragen personeelsleden.
Een laatste communicatie-initiatief naar de personeelsleden van de FOD Financiën, is
de beschikbaarheid van een generiek mailadres voor allerlei vragen m.b.t de overname
(personeelvlabel@fb.vlaanderen.be). VLABEL garandeert n.a.v. gerichte vragen binnen een
redelijke termijn de juiste en correcte informatie te verstrekken.
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Ook de eigen personeelsleden van VLABEL zullen bij regelmaat worden ingelicht over de
vooruitgang van de overdracht.
De Vlaamse Belastingdienst zal een korte beschrijving meegeven van de verschillende te begeven
functies zodat vrijwilligers desgevallend gerichter hun keuze kunnen maken.
Diegenen die zich vrijwillig kandidaat stellen zullen bovendien via een vragenlijst bevraagd
worden over hun eventuele interesse en ervaring in een bepaalde functie, al dan niet met een
leidinggevend aspect. Deze informatie is voor de Vlaamse Belastingdienst van cruciaal belang
om de juiste persoon aan de juiste functie te affecteren. VLABEL wenst bovendien vooraf met
alle “nieuwe” personeelsleden een kort oriënteringsgesprek te voeren, dit om zicht te krijgen op
hun ervaring, motivatie en eventuele interesse in bepaalde (deel)processen.
Pas dan zal intern worden uitgemaakt wie aan welke functie wordt toegewezen, uiteraard met
respect voor de toegewezen standplaats op basis van de gedane keuzes.
Het personeelsplan van VLABEL voorziet dat er geen 289 ambtenaren nodig zullen zijn. Het
eventuele overtal aan federale ambtenaren zal de mogelijkheid krijgen binnen andere entiteiten
van de Vlaamse overheid tewerkgesteld te worden.
Verder zal de eerste 2-3 weken worden voorzien in een doorgedreven opleidingstraject, aangepast
aan het functieprofiel en de kennis en ervaring van de overgedragen ambtenaren.
De Vlaamse regering vraagt om vanaf 1 september 2010 reeds 10 vrijwilligers met kennis en
expertise inzake verkeersbelasting ter beschikking te stellen van de Vlaamse Belastingdienst.
Dit zouden sleutelfiguren zijn die meteen wegwijs zullen worden gemaakt en gevormd zullen
worden om daarna samen met het management een aantal krijtlijnen verder uit te tekenen en mee
de opvang van de nieuwe collega’s voor te bereiden.
Het zou gaan om telkens 1 vrijwilliger voor de grote centrale zetels Aalst en Brussel en 2
vrijwilligers voor de kleinere zetels in de provinciehoofdsteden Antwerpen, Brugge, Hasselt en
Leuven.
De FOD Financiën moet dus zo spoedig mogelijk een dienstorder sturen naar alle personeelleden
die potentieel in aanmerking komen.
Ook het VSOA - Groep Financiën wil de potentiële vrijwilligers zo goed als mogelijk informeren
en organiseert daarom in samenwerking met onze collega’s van het VSOA – Vlaamse overheid
voorafgaand aan de roadshow van VLABEL een infosessie voor haar leden, dit om onze leden
ten volle voor te bereiden en hen een aantal gerichte vragen mee te geven.
Deze interne vergadering, uitsluitend toegankelijk voor leden van het VSOA, zal doorgaan te
Brussel op vrijdag 30 april 2010, om 9u00. Inschrijven kan door te mailen op het adres minfin@
vsoa.eu of door te faxen op het nummer 02 226 41 10.
Een aansluitingsformulier om u lid te maken van het VSOA vindt u op onze website www.vsoaslfp-fin.eu.
Stefaan Slaghmuylder
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