
Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 januari 2000.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Financiën
D. REYNDERS
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[2000/03263]N. 2000 — 1133
12 JANUARI 2000. — Ministerieel besluit houdende vaststelling van
de selectienormen waaraan de kandidaten voor aanstelling bij de
interne auditcel van de Administratie der thesaurie dienen te
beantwoorden

De Minister van Fianciën,

Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 houdende
vaststelling van het organiek reglement van het Ministerie van Fianciën
en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van
het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 7tredecies,
tweede lid ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 januari 2000;
Gelet op het advies van de Raad van State;
Op voorstel van de Directieraad van het Ministerie van Fianciën,

Besluit :

Artikel 1. De kandidaten voor aanstelling bij de interne audit-cel
van de Administratie der thesaurie moeten aan de hierna volgende
criteria voldoen :

— een beroepservaring aantonen bij de Administratie der thesaurie;

— voldoende kritische zin hebben om de procedures en de bestaande
organisatie opnieuw in vraag te stellen;

— voldoende luisterbereid zijn en pertinente vragen stellen;

— over een behoorlijk analyse- en synthesevermogen beschikken;

— een grote intellectuele nieuwsgierigheid bezitten;

— in ploegverband kunnen werken;

— een goed, zowel schriftelijk als mondeling, communicatie-
vermogen bezitten;

— aanleg hebben voor persoonlijke studie, geen afkeer hebben voor
de veranderingen en de wil bezitten om tot de kern van de zaak door
te dringen;

— zin voor initiatief hebben;

— bescheiden zijn en geduld hebben;

— kunnen nuanceren en onderhandelen;

— overtuigend en voorzichtig zijn;

— een onberispelijk verleden hebben bij het Ministerie van Fianciën.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het
koninklijk besluit van 12 januari 2000 tot wijziging van het koninklijk
besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement
van het Ministerie van Fianciën en van de bijzondere bepalingen die er
voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel.

Brussel, 12 januari 2000.

D. REYNDERS

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS

[2000/03263]F. 2000 — 1133
12 JANVIER 2000. — Arrêté ministériel fixant les critères de sélection
auxquels doivent répondre les candidats à la désignation à la
cellule d’audit interne de l’Administration de la trésorerie

Le Ministre des Finances,

Vu l’arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du
Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y
assurant l’exécution du statut des agents de l’Etat, notamment l’arti-
cle 7tredecies, alinéa 2 inséré par l’arrêté royal du 12 janvier 2000;

Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition du Conseil de direction du Ministère des Finances,

Arrête :

Article 1er. Les candidats à la désignation à la cellule d’audit interne
de l’Administration de la trésorerie doivent répondre aux critères visés
ci-après :

— justifier d’une expérience professionnelle dans l’Administration
de la trésorerie;

— avoir un sens critique suffisant pour être à même de remettre en
question les procédures et l’organisation existante;

— être capable d’écouter et de poser les bonnes questions;

— disposer de bonnes facultés d’analyse et de synthèse;

— être doté d’une solide curiosité intellectuelle;

— être capable de travailler en équipe;

— posséder de bonnes facultés de communication écrite et orale;

— être doué pour l’étude personnelle, ne pas craindre le changement
et posséder la volonté d’aller jusqu’au bout des choses;

— posséder le sens de l’initiative;

— être doté de modestie et de patience;

— avoir le sens de la nuance et de la négociation;

— être persuasif et prudent;

— disposer d’un passé irréprochable au Ministère des Finances.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l’arrêté
royal du 12 janvier 2000 modifiant l’arrêté royal du 29 octobre 1971
fixant le règlement organique du Ministère de Finances, ainsi que les
dispositions particulières y assurant l’exécution du Statut des agents de
l’Etat.

Bruxelles, le 12 janvier 2000.

D. REYNDERS
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