
Art. 6. § 1. Voor de nachtprestaties verricht op zaterdagen, zondagen
en wettelijke en reglementaire feestdagen, mogen de in artikel 5, a en b,
vermelde toelagen worden samengevoegd.

§ 2. De in artikel 5 vermelde toelagen mogen niet worden samenge-
voegd met de toelagen van de vergoeding wegens buitengewone
prestaties waarvan sprake in artikel 3 van het besluit van de Regent van
30 maart 1950; voor de betrokken personeelsleden wordt de gunstigste
regeling in aanmerking genomen.

Voor de toepassing van het voorgaande lid worden de voor eenzelfde
doorlopende prestatie verschuldigde bedragen globaal in aanmerking
genomen.

Art. 7. De toelage wordt maandelijks en na vervallen termijn
uitbetaald.

Het gedeelte van een uur dat een prestatie eventueel omvat, wordt
naar boven afgerond op het volle uur indien het gelijk is aan of meer
beloopt dan 30 minuten en wordt weggelaten als het deze duur niet
bereikt.

Art. 8. Dit besluit is niet van toepassing op de personeelsleden die
uit hoofde van hun functies aanspraak maken op compenserende
voordelen voor onregelmatige prestaties.

Art. 9. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2000.

Art. 10. De Secretaris-generaal van de Federale diensten voor weten-
schappelijke, technische en culturele aangelegenheden is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 februari 2001.

Ch. PICQUE
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[C − 2001/21096]N. 2001 — 448
6 FEBRUARI 2001. — Ministerieel besluit houdende oprichting van

een basisoverlegcomité voor het Studie- en Documentatiecentrum
« Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » (S.O.M.A.)

De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek,

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel,
inzonderheid op artikel 10, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering
van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen
tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid
op artikel 34, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 maart 2000 tot vaststelling van
het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en
Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij »
(S.O.M.A.);

Gelet op het met redenen omkleed advies van 20 december 2000
uitgebracht door het Hoog overlegcomité, opgericht in het gebied van
het Sectorcomité I,

Besluit :
Enig artikel. Er wordt een basisoverlegcomité opgericht voor het

Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschap-
pij » (S.O.M.A.) in het gebied van het Hoog overlegcomité dat
overeenstemt met het Sectorcomité I.

Brussel, 6 februari 2001.

Ch. PICQUE

Art. 6. § 1er. Pour les prestations nocturnes effectuées les samedis,
dimanches et jours fériés légaux et réglementaires, les allocations
prévues à l’article 5, littéras a et b peuvent être cumulées.

§ 2. Les allocations prévues à l’article 5 ne peuvent être cumulées
avec les suppléments de l’allocation pour prestations extraordinaires,
prévue à l’article 3 de l’arrêté du Régent du 30 mars 1950; les agents
intéressés bénéficient du régime le plus favorable.

Pour l’application de l’alinéa qui précède, sont prises globalement en
considération les sommes dues pour une même vacation continue.

Art. 7. L’allocation est payée mensuellement à terme échu.

La fraction d’heure qu’une vacation comprend éventuellement est
arrondie à l’heure supérieure si elle est égale ou supérieure à
30 minutes; elle est négligée si elle n’atteint pas cette durée.

Art. 8. Le présent arrêté n’est pas applicable aux agents qui en
raison de la nature des fonctions qu’ils exercent, bénéficient d’avanta-
ges compensatoires pour des prestations irrégulières.

Art. 9. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 10. Le Secrétaire général des Services fédéraux des Affaires
scientifiques, techniques et culturelles est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 5 février 2001.

Ch. PICQUE

[C − 2001/21096]F. 2001 — 448
6 FEVRIER 2001. — Arrêté ministériel portant création d’un comité de

concertation de base pour le Centre d’Etudes et de Documentation
« Guerre et Sociétés contemporaines » (C.E.G.E.S.)

Le Ministre de la Recherche scientifique,

Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités,
notamment l’article 10, modifié par la loi du 19 juillet 1983;

Vu l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du
19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques
et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment
l’article 34, alinéa 2;

Vu l’arrêté ministériel du 3 mars 2000 fixant le statut, les missions et
les modalités de la gestion du Centre d’Etudes et de Documentation
« Guerre et Sociétés contemporaines » (C.E.G.E.S.);

Vu l’avis motivé du 20 décembre 2000 émis par le Comité supérieur
de concertation correspondant au Comité de secteur I,

Arrête :
Article unique. Il est créé un comité de concertation de base dont le

ressort couvre les membres du personnel du Centre d’Etudes et de
Documentation « Guerre et Sociétés contemporaines » (C.E.G.E.S) dans
le ressort du Comité supérieur de concertation correspondant au
Comité de Secteur I.

Bruxelles, le 6 février 2001.

Ch. PICQUE
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