
MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN

[S − C − 98/02047]

2 APRIL 1998. — Omzendbrief nr. 461. — Nieuw koninklijk besluit tot
regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige
openbare instellingen in de vervoerskosten van de personeelsleden

Aan de besturen en de andere diensten van de federale ministeries en
openbare instellingen die onder het gezag, de controle of het toezicht
van de Staat staan, alsook de rijkswacht en de krijgsmacht.

Mevrouw de Minister,
Mijnheer de Minister,
Mijnheer de Staatssecretaris,

Zoals reeds medegedeeld in mijn vorige omzendbrief nr. 460 wordt
thans de laatste hand gelegd aan een nieuw ontwerp van koninklijk
besluit tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van
sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de personeels-
leden dat de koninklijke besluiten van 18 november 1991, 1 okto-
ber 1992 (rijkswacht) en 1 maart 1993 (krijgsmacht), die thans deze
materie regelen, zal vervangen.
Het is de bedoeling dat het nieuwe besluit uitwerking zou hebben

met ingang van 1 april 1998, datum waarop ook de conventie met de
NMBS betreffende het afleveren van treinkaarten verminderd met de
werkgeversbijdrage in werking treedt.
De nieuwe bepalingen voorzien geen minimumafstand meer vanaf

de vertrekhalte om een tegemoetkoming te kunnen genieten in de
kosten van het abonnement.
U gelieve daarom de aandacht van uw personeelsleden erop te

vestigen dat vanaf 1 april 1998 iedereen die een treinkaart of een
abonnement ″De Lijn″, ″TEC″ of ″MIVB″ heeft, voor zijn verplaatsingen
tussen zijn verblijfplaats en de plaats waar hij werkt en omgekeerd,
ongeacht de afstand, recht heeft op tegemoetkoming vanwege de
overheid. Het is dan ook onontbeerlijk dat de valideringsbiljetten goed
zouden bewaard worden.
Verdere onderrichtingen volgen zodra het nieuwe koninklijk besluit

in het Belgisch Staatsblad zal bekendgemaakt zijn.

De Minister van Ambtenarenzaken,
A. Flahaut.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[S − C − 98/35407]

17 MAART 1998. — Omzendbrief BA-98/01 betreffende het statuut van de lokale en provinciale mandataris
Enkele kwaliteitsbevorderende maatregelen

Aan Mevrouw de Provinciegouverneur
Aan de heren Provinciegouverneurs
Aan de leden van de bestendige deputaties

Ter kennisgeving aan :
de colleges van burgemeester en schepenen
de voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
Mevrouw de Gouverneur,
Mijnheer de Gouverneur,

Aan de lokale mandatarissen worden steeds hogere eisen gesteld inzake professionaliteit, beschikbaarheid en inzet
ten behoeve van de lokale bevolking. Dit maatschappelijk engagement verdient een terechte waardering in de vorm
van een aangepast sociaal en financieel statuut. De vaststelling daarvan is, wat de gemeenten betreft, de bevoegdheid
van de federale overheid.

Gelijklopend met de hierna volgende aanbevelingen en tevens in het licht van parlementaire initiatieven om het
statuut van de lokale mandataris te verbeteren, zal voor de OCMW’s het Koninklijk besluit van 15 december 1977
betreffende de bezoldiging van de voorzitters en de presentiegelden van de leden van de raden voor maatschappelijk
welzijn vervangen worden door een Besluit van de Vlaamse regering.

Binnen onze bevoegdheden bevelen wij de lokale en provinciale overheden aan een aantal maatregelen te treffen
die kunnen bijdragen tot de verbetering van de lokale bestuurskwaliteit in het algemeen en die de leden van de raden
beter waarderen voor hun inzet bij de uitoefening van hun mandaat. Zij hebben betrekking op materiële en
infrastructurele faciliteiten voor de raadsleden en de politieke fracties, de vorming van mandatarissen, het
presentiegeld voor deelname aan de vergaderingen. Hieromtrent worden de raden uitgenodigd de nodige reglementen
te treffen.

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

[S − C − 98/02047]

2 AVRIL 1998. — Circulaire n˚ 461. — Nouvel arrêté royal réglant
l’intervention de l’Etat et de certains organismes d’intérêt public
dans les frais de transport des membres du personnel

Aux administrations et autres services des ministères fédéraux, aux
organismes d’intérêt public placés sous l’autorité ainsi que sous le contrôle
ou la tutelle de l’Etat, de même que la gendarmerie et les forces armées.

Madame la Ministre,
Monsieur le Ministre,
Monsieur le Secrétaire d’Etat,

Comme déjà annoncé dans ma précédente circulaire n˚ 460, la
dernière main a été mise à un nouveau projet d’arrêté royal réglant
l’intervention de l’Etat et de certains organismes d’intérêt public dans
les frais de transport des membres du personnel: ce texte remplacera les
arrêtés royaux des 18 novembre 1991, 1er octobre 1992 (gendarmerie) et
1er mars 1993 (armée) réglant la même matière.

Le but est que ce nouvel arrêté produise ses effets à partir du
1er avril 1998, date à laquelle la convention avec la SNCB relative à
l’émission des cartes-train réduites de l’intervention des employeurs
entre également en vigueur.
La nouvelle réglementation ne prévoit plus de distance minimale

depuis la halte de départ pour pouvoir bénéficier d’une intervention
dans les frais d’abonnement.
Pourriez-vous attirer l’attention des membres de votre personnel

qu’à partir du 1er avril 1998, toute personne disposant d’une carte-train
ou d’un abonnement ″De Lijn″, ″TEC″ ou ″STIB″ pour ses déplacements
- quelle qu’en soit la distance - entre son lieu de résidence et son lieu de
travail, et inversément, a droit à l’intervention de son autorité. Il est
donc indispensable de conserver les billets validés.

De plus amples instructions vous seront fournies dès la publication
du nouvel arrêté royal au Moniteur belge.

Le Ministre de la Fonction publique,
A. Flahaut.
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