
2° Een op het vlak van de onderneming gesloten akkoord, dat voor
gevolg heeft dat overeenkomstig 1° afgeweken wordt van de gewone
toekenningsdata van de jaarlijkse vakantie, moet, om geldig te zijn, het
voorwerp uitmaken van een in vier exemplaren gedane mededeling
aan de Voorzitter van het Paritair Subcomité, rue de Bruxelles 41, 4800
Verviers, uiterlijk op 27 april 2001.

Bij het sluiten van een dergelijk akkoord wordt op eenzelfde
document :

a) de reden tot afwijking van de vakantiedata gemotiveerd;
b) melding gemaakt van de nieuwe vakantiedata, voor elk van de

werknemers en mede ondertekend door de betrokken werknemers.
3° Indien, als gevolg van onvoorziene omstandigheden, de werkge-

ver genoodzaakt is na de onder 2° bepaalde vastgestelde datum een
afwijkend akkoord in te dienen, mag dit akkoord, indien het overge-
maakt is vóór 22 juni 2001 als geldig worden beschouwd voor zover de
betrokken werkgever doet blijken dat het hem onmogelijk was het
betreffende akkoord over te maken binnen de normale termijn waarvan
sprake onder 2°.

C. Toepassingsgebied.
Art. 3. Deze beslissing is toepasselijk op al de ondernemingen die

onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de
textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 5
februari 2001.

De Minister van Werkgelegenheid,
Mevr. L. ONKELINX

De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE

c

[C − 2001/12218]N. 2001 — 1002
8 MAART 2001. — Koninklijk besluit tot wijziging van het konink-

lijk besluit van 3 mei 1999 tot bepaling van het bedrag van de
opbrengst van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 71, 1°
van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan
voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, en
tot bepaling van de modaliteiten van de besteding van deze
opbrengst aan het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychiatri-
sche verzorgingstehuizen van de publieke sector aangesloten bij
de RSZ (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan
voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen,
inzonderheid op artikel 71, 1°, gewijzigd bij de wet van 24 decem-
ber 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende
maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de
non-profit sector;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot bepaling van het
bedrag van de opbrengst van de forfaitaire vermindering, bedoeld in
artikel 71, 1° van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch
actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalin-
gen, en tot bepaling van de modaliteiten van de besteding van deze
opbrengst aan het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische
verzorgingstehuizen van de publieke sector aangesloten bij de RSZ,
gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 1 maart 2000; 8 juni 2000 en
9 juli 2000;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
22 december 2000;

2° Un accord conclu au plan d’une entreprise, ayant pour effet de
déroger suivant 1° aux dates normales d’octroi des vacances annuelles
doit, pour être valable, faire l’objet d’une communication en quatre
exemplaires au Président de la Sous-commission paritaire, rue de
Bruxelles 41, 4800 Verviers, pour le 27 avril 2001 au plus tard.

Sur un même document, il y a lieu lors de la conclusion de pareil
accord de :

a) motiver la raison du changement des dates de vacances;
b) donner les nouvelles dates de vacances pour chacun des tra-

vailleurs et faire contresigner les ouvriers concernés.
3° Si, par suite de circonstances imprévisibles, un employeur est

contraint après la date limite prévue au 2° d’introduire un accord
dérogatoire, cet accord, s’il est transmis avant le 22 juin 2001, est
considéré comme valable pour autant que l’employeur concerné
établisse qu’il a été dans l’impossibilité de transmettre l’accord en
question dans les délais normaux dont il est question au 2°.

C. Champ d’application.
Art. 3. La présente décision s’applique à toutes les entreprises

relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l’indus-
trie textile de l’arrondissement administratif de Verviers.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 5 février 2001.

La Ministre de l’Emploi,
Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE

[C − 2001/12218]F. 2001 — 1002
8 MARS 2001. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 mai 1999

fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à
l’article 71, 1° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action
belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et
déterminant les modalités d’affectation de ce produit au Fonds des
hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public
affiliés à l’ONSS (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour
l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment l’arti-
cle 71, 1°, modifié par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l’arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand;

Vu l’arrêté royal du 3 mai 1999 fixant le montant du produit de la
réduction forfaitaire, visé à l’article 71, 1° de la loi du 26 mars 1999
relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des
dispositions diverses, et déterminant les modalités d’affectation de ce
produit au Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques
du secteur public affiliés à l’ONSS, modifié par les arrêtés royaux du
1er mars 2000, 8 juin 2000 et 9 juillet 2000;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 22 décembre 2000;
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Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op
17 januari 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van
4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegend dat het dwingend is dat de werkgevers van de
non-profit sector vanaf 1 januari 2001 de maatregelen ter bevordering
van de werkgelegenheid kunnen blijven genieten en dat de arbeids-
plaatsen gecreëerd in dit kader moeten behouden blijven en met dit
doel de nodige middelen aan het Fonds zonder discontinuı̈teit moeten
toegekend worden;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Onze
Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot
bepaling van het bedrag van de opbrengst van de forfaitaire vermin-
dering, bedoeld in artikel 71,1° van de wet van 26 maart 1999
betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en
houdende diverse bepalingen, en tot bepaling van de modaliteiten van
de besteding van deze opbrengst aan het Fonds voor de ziekenhuizen
en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector
aangesloten bij de RSZ, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
1 maart 2000 en 8 juni 2000, wordt vervangen als volgt :

« Art. 2. Voor het eerste semester 2001, stort de Rijksdienst voor
sociale zekerheid aan het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychia-
trische verzorgingstehuizen van de publieke sector aangesloten
bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid het volgende bedrag :
4 578 543,82 EUR. »

Art. 2. Artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 1 maart 2000, 8 juni 2000 en 9 juli 2000, wordt opgeheven.

Art. 3. Voor de periode van 1 januari 2001 tot 31 december 2001,
geldt in de plaats van het bedrag van « 4 578 543,82 EUR », vermeld in
artikel 1, het bedrag van « 184 698 000 BEF ».

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 1 januari 2001.

Art. 5. Onze Minister van Werkgelegenheid, Onze Minister van
Sociale Zaken en Onze Minister van Volksgezondheid zijn, ieder wat
hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 maart 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werkgelegenheid,
Mevr. L. ONKELINX

De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. M. AELVOET

De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE

Nota’s

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 26 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 1 april 1999.
Wet van 24 december 1999, Belgisch Staatsblad van 27 januari 2000.
Koninklijk besluit van 5 februari 1997, Belgisch Staatsblad van

27 februari 1997.
Koninklijk besluit van 3 mei 1999, Belgisch Staatsblad van 9 juni 1999.
Koninklijk besluit van 1 maart 2000, Belgisch Staatsblad van

23 maart 2000.
Koninklijk besluit van 8 juni 2000, Belgisch Staatsblad van 13 juli 2000.
Koninklijk besluit van 9 juli 2000, Belgisch Staatsblad van 21 juli 2000.

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget donné le 17 janvier 2001;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées par l’arrêté royal du
12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du
4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l’urgence;

Considérant qu’il est impératif que les employeurs du secteur
non-marchand puissent continuer à bénéficier à partir du 1er jan-
vier 2001 des mesures de promotion de l’emploi et qu’il y a lieu de
maintenir les emplois créés dans ce cadre et d’attribuer à cette fin les
moyens nécessaires au Fonds sans discontinuité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Emploi, de Notre Ministre
de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 2 de l’arrêté royal du 3 mai 1999 fixant le
montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l’article 71, 1° de
la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998
et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités
d’affectation de ce produit au Fonds des hôpitaux et des maisons de
soins psychiatriques du secteur public affiliés à l’ONSS, modifié par les
arrêtés royaux du 1er mars 2000 et du 8 juin 2000 est remplacé comme
suit :

« Art. 2. Pour le premier semestre de l’exercice 2001, l’Office national
de sécurité sociale, verse au Fonds des hôpitaux et des maisons de soins
psychiatriques du secteur public affiliés à l’Office national de sécurité
sociale le montant suivant : 4 578 543,82 EUR. »

Art. 2. L’article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du
1er mars 2000, 8 juin 2000 et 9 juillet 2000, est abrogé.

Art. 3. Pour la période du 1er janvier 2001 jusqu’au 31 décem-
bre 2001, le montant de « 184 698 000 BEF » est d’application au lieu du
montant de « 4 578 543,82 EUR » mentionné à l’article 1er.

Art. 4. Le présent arrêté produits ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 5. Notre Ministre de l’Emploi, Notre Ministre des Affaires
sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l’Emploi,
Mme L. ONKELINX

La Ministre de la Santé Publique,
Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE

Notes

(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Loi du 24 décembre 1999, Moniteur belge du 27 janvier 2000.
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 9 juin 1999.
Arrêté royal du 1er mars 2000, Moniteur belge du 23 mars 2000.

Arrêté royal du 8 juin 2000, Moniteur belge du 13 juillet 2000.
Arrêté royal du 9 juillet 2000, Moniteur belge du 21 juillet 2000.
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