
DOUANE 
11.1. De Europese Commissie voorziet jaarlijks financiële middelen aan de Belgische Staat om de douanediensten te financieren. Toch worden deze middelen slechts gedeeltelijk 

toebedeeld aan die douanediensten. Is uw partij bereid om de totaliteit van deze fondsen te heroriënteren voor de controle opdrachten van de douane? 

11.2. Gedurende de laatste maanden heeft het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen actief deelgenomen aan de strijd tegen het terrorisme. Indien 

hen echter een risicopremie (toewijzing voor wapendracht) wordt toebedeeld, is dit bedrag (49 € bruto per maand) zéér laag t.o.v. de werkelijke risico's en in vergelijking met 

gelijkaardige toebedeelde premies voor andere ambtenaren. Is uw partij gunstig gestemd inzake een herwaardering van deze risicopremie voor de douaniers? 
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Geen enkel antwoord op die 
vragen in het antwoord van de 
Open VLD. 

11.1. De douane moet 
gefinancierd worden naar de 
noden die de opdracht met zich 
meebrengen. 

11.2. Overheidspersoneel moet 
betaald worden naar geleverde 
diensten. Risicopremies moeten, 
waar van toepassing, in reële 
verhouding zijn tot de te nemen 
risisco’s. 

Dit thema werd niet specifiek 
aangekaart in het antwoord van 
de CD&V. 

Vragen in rubrieken 7, 8, 9, 11, 12 
en 13 

Een rechtvaardige fiscaliteit is 
onmogelijk zonder een goed 
werkende belastingadministratie. 
CD&V pleit voor extra 
investeringen in de fiscale 
administratie. Er moet een goede 
interne opleiding worden 
georganiseerd binnen de FOD 
Financiën om de fiscale kennis te 
versterken. Daarnaast is er nood 
aan investeringen in digitalisering. 
Met een beter verkeer van digitale 
gegevens (tussen de federale en 
Vlaamse belastingdienst, gerecht, 
RSZ) zal de overheid meer geld 
kunnen recupereren. Een 
versterking van de fiscale 
administratie komt niet alleen de 
efficiënte inning van de 
belastingen ten goede, maar leidt 
ook tot betere dienstverlening aan 
de burgers en bedrijven. 

11.1. Ja, maar dit mag niet leiden 
tot een Federaal Agentschap 
waarvan de werkingsmiddelen 
louter uit deze fondsen en boetes 
komen. 

11.2. Voor de invoering van deze 
premie werden een aantal andere 
vergoedingen afgevoerd, zodat de 
49 euro (netto is dat, niet bruto) 
evengoed nadelig is. Het bedrag 
optrekken is nodig. 

11.1. Ja 

11.2. Ja, wij zijn voor de 
gelijkschakeling, zoveel mogelijk, 
van de verloning en premies voor 
het personeel van alle 
verschillende veiligheidsdiensten 
(politie, Defensie, douane, civiele 
bescherming). Risicopremies 
moeten worden herzien dat zij 
navenant zijn aan de verwachte 
inzet en de daarmee gepaarde 
risico’s. Dat verdienen onze 
veiligheidsmensen. 

 


