
De hernieuwing van hun mandaat gebeurt ook na voordracht.

De loonkosten van de leden van de lokale politie worden terugbe-
taald aan de detacherende gemeente of politiezone.

Art. 5. Het Secretariaat wordt geleid door een hoger officier met de
rang van directeur-generaal binnen een federale administratie of
binnen de federale politie. Hij wordt aangeduid onder de leden van het
Secretariaat en coördineert zijn activiteiten.

De administratieve steun van het Secretariaat wordt verleend door
personeel dat gedetacheerd is uit de geı̈ntegreerde politiedienst.

Art. 6. Het Secretariaat staat onder het gezag van de Minister van
Binnenlandse Zaken die deze richtlijnen kan toezenden met betrekking
tot zijn werking.

Art. 7. De leden van het Secretariaat ontvangen een toelage waarvan
het jaarlijkse bedrag het volgende is : 260.813 BEF voor het lid dat
instaat voor de coördinatie en 137.270 BEF voor de overige leden.

Deze toelage wordt maandelijks na vervallen termijn uitbetaald. De
maandtoelage is gelijk aan 1/12e van het jaarlijks bedrag.

De mobiliteitsregeling die geldt voor de wedden van het personeel
van de ministeries, geldt ook voor de in dit artikel bepaalde toelage.

Ze wordt gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01.

Art. 8. De commissaris-generaal van de federale politie beheert de
werkingsmiddelen van het Secretariaat.

Art. 9. Bij overgangsmaatregel en voor het eerste mandaat van 5 jaar
zijn de 2 officieren gedetacheerd uit de lokale politie bedoeld in art-
ikel 3, officieren gedetacheerd uit de gemeentepolitie op voordracht van
de Vaste Commissie van de gemeentepolitie.

Art. 10. De bij artikel 4, eerste lid, bepaalde formatie maakt, op het
einde van het vierde jaar na de inwerkingtreding van dit besluit, het
voorwerp uit van een evaluatie. De eventuele wijzigingen hebben
uitwerking bij de hernieuwing van het mandaat van de leden.

Art. 11. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Art. 12. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 januari 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE
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[C − 2001/00082]N. 2001 — 226 (2000 — 3119)
7 NOVEMBER 2000. — Koninklijk besluit tot wijziging van het

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 7 december 2000, blz. 41066.
Het koninklijk besluit van 7 november 2000 tot wijziging van het

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreem-
delingen (Belgisch Staatsblad van 7 december 2000) wijst in zijn aanhef
(Nederlandse en Franse tekst) er op dat de Benelux-landen beslist
hebben om de visumplicht voor luchthaventransit af te schaffen voor
Indische, Libanese en Turkse onderdanen.

Het woord « Libanon » werd echter vergeten in artikel 2, 3°,
Nederlandse tekst, van dit besluit.

Derhalve dient in het koninklijk besluit van 7 november 2000 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijde-
ring van vreemdelingen (Belgisch Staatsblad van 7 december 2000) de
volgende correctie te worden aangebracht :

— artikel 2, 3°, Nederlandse tekst, dient als volgt gelezen te worden :
« de woorden « Indië », « Libanon », « Turkije » en « Zaı̈re » worden

geschrapt ».

Le renouvellement de leur mandat a également lieu après proposi-
tion.

Les charges salariales des membres de la police locale sont rem-
boursées à la commune ou à la zone de police qui a procédé au
détachement.

Art. 5. Le Secrétariat est dirigé par un officier supérieur qui a le rang
de directeur général au sein d’une administration fédérale ou de la
police fédérale. Il est désigné parmi les membres du Secrétariat et
coordonne ses activités.

L’appui administratif du Secrétariat est assuré par du personnel
détaché du service de police intégré.

Art. 6. Le Secrétariat se trouve sous l’autorité du Ministre de
l’Intérieur, qui peut lui transmettre des directives relatives à son
fonctionnement.

Art. 7. Les membres du Secrétariat reçoivent une allocation dont le
montant annuel est le suivant : 260.813 BEF pour le membre qui assure
la coordination, de 137.270 BEF pour les autres membres.

Cette allocation est payée mensuellement à terme échu. L’allocation
mensuelle est équivalente à 1/12e du montant annuel.

La règle de mobilité en vigueur pour les traitements du personnel des
ministères vaut également pour l’allocation précisée au présent article.

Elle est liée à l’indice-pivot 138, 01.

Art. 8. Le commissaire général de la police fédérale assure la gestion
des moyens de fonctionnement du Secrétariat.

Art. 9. A titre transitoire et pour le premier mandat de 5 ans, les
2 officiers détachés de la police locale visés à l’article 3 sont des officiers
détachés de la police communale sur proposition de la Commission
permanente de la police communale.

Art. 10. Le cadre fixé à l’article 4, alinéa 1er, fait l’objet d’une
évaluation à l’issue de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur
du présent arrêté. Les modifications éventuelles produisent leurs effets
lors du renouvellement du mandat des membres.

Art. 11. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 12. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE

[C − 2001/00082]F. 2001 — 226 (2000 — 3119)
7 NOVEMBRE 2000. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du

8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers. — Erratum

Dans le Moniteur belge du 7 décembre 2000, p. 41066.
L’arrêté royal du 7 novembre 2000 modifiant l’arrêté royal du

8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (Moniteur belge du 7 décembre 2000)
indique dans son préambule (textes néerlandais et français) que les
Gouvernements des pays du Benelux ont décidé de supprimer
l’obligation de visa de transit aéroportuaire pour les ressortissants
indiens, libanais et turcs.

Toutefois, le mot « Libanon » a été omis dans l’article 2, 3°, texte
néerlandais, de cet arrêté.

Par conséquent, dans l’arrêté royal du 7 novembre 2000 modifiant
l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers (Moniteur belge du
7 décembre 2000), la correction suivante est à apporter :

— l’article 2, 3°, texte néerlandais, doit être lu de la façon suivante :
« de woorden « Indië », « Libanon », « Turkije » en « Zaı̈re » worden

geschrapt ».

2238 MONITEUR BELGE — 26.01.2001 — BELGISCH STAATSBLAD


