OPLEIDING
Enkele jaren geleden besliste het management van Financiën de professionele opleidingscentra af te schaffen terwijl deze een troef vormden van het departement en herkenning genoten
voor hun competentie en hun techniciteit. Deze afschaffing veroorzaakte een aanzienlijke achteruitgang van de opleiding binnen de FOD Financiën en in het bijzonder voor de nodige verdere,
permanente opleiding.
Nochtans eist de toenemende complexiteit van onze fiscaliteit, bovenop een loopbaan gebaseerd op technische examens, een continu verdergezette, kwalitatieve opleiding.
9.1. Is uw partij bereid om te investeren in de opleiding van ambtenaren en meer bepaald in een permanente vorming?
9.2. Is uw partij overtuigd van de noodzaak om hoofdzakelijk voltijdse leraren te behouden in de opleidingscentra naast de occasionele leraren die operationele taken en opleiding combineren?

Open VLD (3)
Het enorme potentieel van
automatisering
en
artificiële
intelligentie om extra welvaart te
creëren, heeft een belangrijke
keerzijde: heel wat taken dreigen
irrelevant te worden. De sociale
zekerheid moet het mogelijk
maken dat mensen zichzelf – ook
op latere leeftijd – kunnen
bijscholen en zelfs herscholen. Het
nieuw sociaal risico inzake
opleiding zal zich concretiseren in
een
opleidingsrekening.
Die
opleidingsrekening moet ervoor
zorgen dat iedereen die het nodig
heeft de kans krijgt om zich bij- of
om te scholen en dat gedurende
twee jaren (voltijds equivalent).
Dat geldt dus eveneens voor wie bij
de overheid werkt. Dankzij de
opleidingsrekening
kan
een
werknemer
zonder
inkomensverlies een opleiding
volgen. Die kan als doel hebben om
de bestaande functie te kunnen
blijven uitoefenen of om nadien
een andere functie in te kunnen
vullen bij dezelfde werkgever.

NUOD – Sector Financiën

N-VA (8)
9.1. Ja.
9.2. We willen graag de
lerarenopleiding verder evalueren
en altijd verbeteren. We staan
open
voor
alle
mogelijke
oplossingen.

Verkiezingen 2019

CD&V (10)
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.

Groen (15)

sp.a (16)

9.1. Ja.

9.1. Ja.

9.2. Ja.

9.2. Ja.
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