
[C − 2001/35036]
Omzendbrief BA-2000/13. — Nieuw statuut voor O.C.M.W.-mandatarissen. — Ingangsdatum

Aan mevrouw de gouverneur
Aan de heren gouverneurs
Ter kennisgeving aan :
- de colleges van burgemeester en schepenen;
- de O.C.M.W. besturen.
Ingevolge de wet van 4 mei 1999 tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de

lokale verkozenen, treedt de nieuwe bezoldigingsregeling voor burgemeesters en schepenen vanaf januari 2001 in
werking bij de vernieuwing van de gemeenteraden.

Een aantal gemeente- en O.C.M.W.-besturen vraagt ons vanaf wanneer die nieuwe bezoldigingsregeling ook
toegepast kan worden op de O.C.M.W.-voorzitter.

Wij wijzen de besturen erop dat de in de bovengenoemde wet vermelde maatregelen in werking treden bij de
volledige vernieuwing van de betrokken raden. Dit betekent dus dat zowel de bezoldigingsregeling voor de
O.C.M.W.-voorzitter als de eventuele andere herwaarderingsmaatregelen ten gunste van de gemeentelijke mandata-
rissen, die van overeenkomstige toepassing zijn op de O.C.M.W.-mandatarissen, voor deze pas vanaf de eerstvolgende
volledige vernieuwing van de O.C.M.W.-raad kunnen worden toegepast.

Volledigheidshalve zenden wij aan alle gemeente- en O.C.M.W.-besturen rechtstreeks een afschrift van deze
omzendbrief.

Deze omzendbrief kan ook geconsulteerd worden via het internet op het adres :
http://www.binnenland.vlaanderen.be/omzend.htm

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport,
J. SAUWENS

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,
Mevr. M. VOGELS

*
Departement Algemene Zaken en Financiën

[2001/35079]
Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur

15 JANUARI 2001. — Mededeling AZF/AOGGI/INF/SB250/2001.001
over de inwerkingtreding en de publicatievormen van het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw. — Versie 2.0.

Aan de overheden en rechtspersonen bedoeld in artikel 4, § 1 en 2 van de Wet van 24 december 1993 betreffende
de oveheidsopdrachten en sommige opdrachten van werken, leveringen en diensten.

Op 17 juli 2000 heeft de Vlaamse regering het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw — versie 2.0. goedgekeurd
(VR/2000/17.07/DOC.0668), en werd de stuurgroep ad hoc belast met de verdere opvolging en publicatie van het
Standaardbestek 250.

Op 15 december 2000 heeft de Vlaamse regering akte genomen van het feit dat de nieuwe Standaardbestek 250
vanaf 1 februari 2001 te koop zal worden aangeboden.

Het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw — versie 2.0. — vervangt de vroegere uitgave van het
Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw dat goedgekeurd werd op 19 december 1996, alsmede de eerste update die
goedgekeurd werd op 25 juli 1998.

Het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw — versie 2.0. — zal worden toegepast voor de infrastructuurwerken
die vanaf 1 juni 2001 in aanbesteding zullen worden gesteld.

(Voor de werken die vroeger in aanbesteding werden gesteld blijven uiteraard de vroegere versies van toepassing).
Het Standaardbestek 250 — versie 2.0. — wordt gepubliceerd in boekvorm en op cd-rom en wordt samen te koop

aangeboden tegen de som van 4.400 BEF (109,07 EUR). De teksten zijn ook te raadplegen op internet op volgende
website : http :/www.lin.vlaanderen.be/sb250.

Op deze website zijn benevens de nieuwe versie van het Standaardbestek 250, eveneens de vroegere versies
opgenomen, alsmede de catalogus van de genormaliseerde posten evenals de modelstaten.

Bestelling van deze publicatie kan alleen door storting op rekeningnummer 091-2202012-44 op naam van het
departement Algemene Zaken en Financiën, Algemene Administratieve Diensten, met melding van het aantal gewenst
exemplaren.

Aan de vijf provinciebesturen evenals aan de Technische Diensten van de 308 Vlaamse gemeentebesturen wordt
gratis één pakket als dienstverlening aangeboden.

Namens de Vlaamse regering,

L. VICTOR
Secretaris-generaal

*
Departement Onderwijs

[2001/35080]
Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs

Oproep aan de kandidaten. — Zittijden van 2001

Ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 9 oktober 1991 houdende inrichting van de
examencommissie voor het voltijds secundair onderwijs, worden volgende zittingen gehouden :

1. Voor de eerste afdeling belast met het uitreiken van :
— het getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs;
— het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;
1° een eerste maal vanaf 17 april 2001;

2619MONITEUR BELGE — 31.01.2001 — BELGISCH STAATSBLAD


