K.B. 13.02.1996 – B.S. 13.03.1996
KONINKRIJK BELGIE
______________
MINISTERIE VAN FINANCIEN
____________
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek
reglement van het Ministerie van Financiën en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van
het Statuut van het Rijkspersoneel.
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet,
Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;
Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van het
Ministerie van Financiën en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het Statuut van
het Rijkspersoneel, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 januari 1972, 18 juli 1972, 11 oktober 1973, 7
december 1973, 25 juli 1974, 10 oktober 1974, 19 november 1974, 30 juni 1975, 9 januari 1976, 10 februari
1976, 30 maart 1976, 30 juli 1976, 15 maart 1977, 15 april 1977, 7 oktober 1977, 31 oktober 1977, 23 juni 1978,
13 november 1978, 14 november 1978, 11 december 1978, 5 juni 1979, 4 februari 1980, 11 december 1980, 2
maart 1981, 26 maart 1982, 27 januari 1983, 9 september 1983, 8 december 1983, 2 mei 1984, 31 augustus 1984,
9 oktober 1984, 16 januari 1985, 9 april 1985, 21 maart 1986, 11 juni 1986, 22 juni 1988, 21 februari 1989, 14
augustus 1989, 5 december 1989, 22 juni 1990, 6 augustus 1990, 13 augustus 1990, 9 januari 1991, 18 januari
1991, 16 juli 1991, 16 september 1991, 26 september 1991, 17 oktober 1991, 23 oktober 1991, 4 mei 1992, 22
oktober 1992, 15 januari 1993, 14 april 1993, 2 juli 1993, 1 december 1993, 10 november 1994 en 2 maart 1995
;
Gelet op het advies van de Directieraad van het Ministerie van Financiën, gegeven op 13 oktober 1995;
Gelet op het protocol van 24 januari 1996 van het Sectorcomité II – Financiën;
Gelet op het advies van de Inspectie van financiën, gegeven op 13 november 1995;
Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 22 december 1995;
Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 22 december 1995;
Gelet op op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,
gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat dit besluit tot doel heeft de eerste fase van het herstructureringsplan van de fiscale
administraties tot stand te brengen, de bevoegdheid van de Adjunct-Administrateur-generaal van de belastingen
vast te stellen en het vast comité voor de strijd tegen de fiscale fraude te institutionaliseren; dat het hier een
eerste wezenlijke en noodzakelijke stap betreft in de richting van de totale herstructurering van de fiscale sector
van het Ministerie van Financiën, waarvan de volgende fase reeds voorzien is voor 1 juli 1996; dat deze eerste
fase bovendien een test uitmaakt voor het verder verloop van de herstructurering; dat dit besluit derhalve zo vlug
mogelijk moet worden genomen;

Overwegende dat, zelfs als dit besluit zijn datum van inwerkingstreding vaststelt op 1 januari 1996, er geen

uitvoering kan worden gegeven aan zijn beschikkingen alvorens het tot stand is gekomen; dat ook om die reden,
het besluit onverwijld moet worden getekend;
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :
….
Art. 9. In artikel 7sexies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 september 1991,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° het 2° lid wordt aangevuld met de woorden « evenals al hun activiteiten. »;
2° het 3° lid wordt aangevuld met de volgende bepaling :
« Alle activiteiten van de fiscale administraties kunnen door de cel onderzocht worden met het oog op het
verhogen van de doeltreffendheid en de produktiviteit. »;
3° het artikel wordt aangevuld met een 5e lid, luidend als volgt :
« De cel heeft bovendien een taak van interne fraudepreventie en van voorkoming van elke functiestoornis. »
Art. 10. Artikel 7octies, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 26 september 1991 en
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 april 1993, wordt vervangen door de volgende bepalingen :
« Art. 7octies. De cel is samensteld uit zes leden, aangeduid door de Minister van Financiën, op voordracht van
de Directieraad, onder de ambtenaren van de administraties, het kabinet van de Administrateur-generaal van de
belasting uitgezonderd, waaruit de Algemene Administratie van de belastingen is samengesteld, met de
bedoeling dat er er de functie van auditraadgever uitoefenen. Gedurende hun aanstelling dragen ze de titel van
hun functie.
Om aangeduid te worden, moeten de in het eerste lid bedoelde ambtenaren, titularis zijn van een graad van ten
minste rang 11 en beantwoorden aan de selectienormen vastgesteld door de Minister van Financiën op voorstel
van de Directieraad.
De in het eerste lid bedoelde samenstelling geldt voor een termijn van vijf jaar en is hernieuwbaar. Op voorstel
van de Directieraad kan aan de eerste aanstelling van een ambtenaar evenwel een einde gemaakt worden na een
ambtstermijn van achttien maanden.
Verder bepaalt de Minister de gespecialiseerde opleiding die deze ambtenaren moeten volgen. Deze opleiding
betreft inzonderheid beheers- en organisatietechnieken in de openbare diensten
De in dit artikel bedoelde ambtenaren behouden hun rechten op bevordering in graad bij hun administratie van
herkomst. Zodra zij er benoemd worden in een betrekking van auditeur-generaal of gewestelijk directeur wordt
aan hun aanstelling een einde gemaakt ».
Art. 20. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1996, met uitzondering van artikel 3, 2°, dat de
uitwerking heeft met ingang van 1 november 1992.
Art. 21. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 13 februari 1996.
ALBERT

Van Koningswege :
De Minister van Financiën,
Ph. MAYSTADT

