
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2018/30236]
7 JANUARI 2018. — Mededeling over de interestvoet die van

toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstrans-
acties

Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augus-
tus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties, gewijzigd bij de wet van 22 november 2013, deelt de
minister van Financiën de interestvoet mee die bepaald wordt volgens
de methode uiteengezet in voornoemd artikel 5, eerste lid.

Voor het eerste semester 2018, is de interestvoet die van toepassing is
in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties :

8 %.

J. VAN OVERTVELDT

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2018/10215]

Stafdienst Personeel en Organisatie. — Incompetitiestelling met het oog op een bevordering door overgang naar het
niveau A en door verhoging naar de hogere klasse in betrekkingen waaraan de titel is verbonden van attaché
(klasse A2) bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

I. ONDERWERP

Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het
Rijkspersoneel, worden de volgende betrekkingen waaraan de titel is verbonden van attaché (A2), in competitie gesteld
voor alle vastbenoemde personeelsleden van klasse A1 of van niveau B die laureaat zijn van een loopbaanexamen dat
toegang verleende tot betrekkingen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur voor de Administratie van
het Kadaster en de Administratie van de btw, registratie en domeinen (sector registratie en domeinen) en voor de
laureaten van de volgende selecties :

1° BNG16131 - Attaché A2 – Ontvanger Rechtszekerheid (m/v/x) (functieclassificatie : DFI050)

http://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobCode=bng16131

- 2 betrekkingen in Brussel (buitendiensten)

2° BNG16137 - Attaché A2 – Juridisch Advies Rechtszekerheid (m/v/x) (functieclassificatie : IJU023) -

http://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobCode=bng16137

- 1 betrekking in Brugge

- 1 betrekking in Brussel (buitendiensten)

- 1 betrekking in Hasselt

II. TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING

De toekenning van deze betrekkingen wordt geregeld door :

- het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel;

- het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel;

- het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst
Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel;

- het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het
federaal openbaar ambt;

- het koninklijk besluit van 10 december 2017 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst
Financiën;

- de wetten inzake het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 en het koninklijk
besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis
voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966.

De benoemingen worden toegekend binnen de limieten van het personeelsplan.

III. BENOEMINGSVOORWAARDEN

De benoemingsvoorwaarden dienen vervuld te zijn op datum van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van deze
incompetitiestelling.

Kunnen zich kandidaat stellen :

- alle vastbenoemde personeelsleden van klasse A1 of van niveau B die laureaat zijn van een loopbaanexamen dat
toegang verleende tot betrekkingen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur voor de Administratie van
het Kadaster en de Administratie van de btw, registratie en domeinen (sector registratie en domeinen).

Hierbij wordt bedoeld de loopbaanexamens die georganiseerd werden ten behoeve van een administratie of een
sector, vermeld in artikel 1 van het (opgeheven) koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek
reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering
van het statuut van het Rijkspersoneel, zoals van toepassing vóór zijn opheffing (artikels 56 en 57 van het koninklijk
besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van
de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel).

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2018/30236]
7 JANVIER 2018. — Avis relatif au taux d’intérêt applicable

en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales

Conformément à l’article 5, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002,
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions
commerciales, modifié par la loi du 22 novembre 2013, le ministre des
Finances communique le taux d’intérêt déterminé suivant la méthode
expliquée à l’alinéa 1er de l’article 5 précité.

Pour le premier semestre 2018, le taux d’intérêt applicable en cas de
retard de paiement dans les transactions commerciales s’élève à :

8 %.

J. VAN OVERTVELDT
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