
Het akkoord bepaalt dat deze maatregel op zijn vroegst in werking treedt op 1 juni 2001 en uiterlijk op
31 december 2001 van kracht moet zijn. Het akkoord bepaalt tevens dat er vanaf 1 juni 2001 een overgangsperiode van
twee jaar loopt waarin de personeelsleden die al op grond van hun schaalanciënniteit in aanmerking komen voor
doorstroming naar de derde schaal van de functionele loopbaan of die binnen een termijn van twee jaar daartoe in
aanmerking komen, de noodzakelijke voortgezette vorming kunnen volgen. De overgangsperiode moet de besturen
toelaten de vorming te organiseren. We dringen erop aan dat ze tijdig de te volgen vormingspakketten uitwerken.

De eis tot lineaire loonsverhoging.
In punt 2 van dit hoofdstuk worden alle geldelijke voordelen van het sectoraal akkoord 1999-2001 opgesomd.
Voor het RSZ- en fiscale regime van de maaltijdcheques en de andere extralegale voordelen is de federale overheid

bevoegd. Zij (RSZPPO en federale belastingsadministratie) verstrekt de onderrichtingen daarover. Die onderrichtingen
moeten nageleefd worden.

De toekenning van de maaltijdcheques voor een bedrag van ten minste 12 000 frank (297,47 euro) voor rekening
van het bestuur geldt reeds voor het jaar 2001. Dat bedrag slaat op voltijdse prestaties. Voor onvolledige prestaties of
prestaties die niet het hele jaar geleverd werden, wordt dat bedrag verhoudingsgewijs verminderd. We vestigen er de
aandacht op dat het minimumbedrag van 12 000 frank per jaar overeenstemt met 67 maaltijdcheques (aan een
maximumbedrag van 180 frank per cheque). De besturen zullen hiermee rekening moeten houden voor de timing van
de invoering van de maaltijdcheques in 2001.

Voor het RSZ-regime van de maaltijdcheques verwijzen we alvast naar het artikel 19bis van het koninklijk besluit
van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit
van 3 februari 1998. Inzake fiscaliteit vermelden we hier in concreto het specifieke bericht over de maaltijdcheques,
verschenen in het Belgisch Staatsblad van 7 april 1999.

De wetgeving met betrekking tot de overheidsopdrachten is van toepassing voor de keuze van de leverancier van
de maaltijdcheques.

Slotbepalingen
Een aantal lokale besturen (vooral O.C.M.W.’s) heeft het sectoraal akkoord van 18 juni 1993 nog niet toegepast.
Die besturen kunnen de volgende maatregelen van het sectoraal akkoord 1999-2001 toepassen :
— de personeelsselectie;
— punt 5.1 van het hoofdstuk mobiliteit, specifiek voor het verplegend en verzorgend personeel van de openbare

verzorgingsinstellingen;
— de hospitalisatieverzekering;
— de toekenning van de maaltijdcheques en de facultatieve toekenning van andere extralegale voordelen.
Ze zullen hierbij net als de andere besturen rekening houden met het al dan niet dwingende karakter van de

maatregel en met de specifieke timing die voor elke maatregel vastgesteld is.
De andere maatregelen, meer bepaald inzake de personeelsmobiliteit en de derde schaal van de functionele

loopbaan voor het contractuele personeel dat daarop nog geen recht had, zijn echter onlosmakelijk verbonden met de
implementatie van het sectoraal akkoord van 18 juni 1993. De besturen kunnen die maatregelen dan ook enkel invoeren
als ze gelijktijdig ook het akkoord van 18 juni 1993 plaatselijk invoeren. Ze moeten de specifieke ingangsdata zoals in
het akkoord 1999-2001 vastgesteld, daarbij in acht nemen. Dat laatste is niet zonder belang omdat het geldelijk effect
van het sectoraal akkoord van 18 juni 1993, namelijk de inschakeling in de nieuwe salarisschalen, wel een zekere
terugwerkende kracht kan hebben.

Ik verzoek u deze omzendbrief op te nemen in het volgende nummer van het Bestuursmemoriaal. Ik bezorg deze
omzendbrief ook rechtstreeks aan de gemeentebesturen en de O.C.M.W.-besturen.

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

J. SAUWENS,
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport

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

[C − 2001/35542]
27 APRIL 2001. — Omzendbrief BA 2001/05. — Betreffende de mogelijkheid om een eurominikit

aan te bieden aan het personeel van de lokale en regionale besturen als eindejaarsgeschenk

Aan de gouverneurs
Ter kennisgeving aan :
— de leden van de bestendige deputaties van de provincieraden
— de colleges van burgemeester en schepenen
— de voorzitters van de O.C.M.W.’s
— de voorzitters van de beheerscomités van de O.C.M.W.-ziekenhuizen
— de voorzitters van de verenigingen van O.C.M.W.’s
— de voorzitters van de raden van bestuur van de autonome verzorgingsinstellingen
— de voorzitters van de intercommunale verenigingen
— de voorzitters van de raden van bestuur van de autonome gemeente- en provinciebedrijven
Mevrouw de gouverneur,
Mijnheer de gouverneur,
Vanaf 1 januari 2002 zal de euro als geldig betaalmiddel worden gebruikt. Vanaf dat ogenblik moeten de nationale

biljetten en munten, waaronder onze Belgische frank, geleidelijk uit de omloop worden genomen. In België loopt de
periode van dubbele muntcirculatie van 1 januari 2002 tot 28 februari 2002.
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Vanaf 15 december 2001 zal het grote publiek de mogelijkheid krijgen om zich een standaardpakket euromunten,
de zogenaamde eurominikit, aan te schaffen. Er zullen ongeveer vijf miljoen eurominikits beschikbaar zijn. Eén minikit
bestaat uit 29 muntstukken en bevat ten minste twee exemplaren van elk van de acht munten. De totale waarde van
een dergelijke minikit bedraagt 12,40 euro of 500 Belgische frank. Uiteraard kunnen de munten van die eurominikit pas
vanaf 1 januari 2002 als geldig betaalmiddel worden gebruikt.

Het Commissariaat voor de Euro heeft de inhoud van de eurominikit als volgt bepaald :
— 2 stukken van 2 euro
— 5 stukken van 1 euro
— 4 stukken van 50 cent
— 3 stukken van 20 cent
— 5 stukken van 10 cent
— 4 stukken van 5 cent
— 4 stukken van 2 cent
— 2 stukken van 1 cent
De eurominikit is zo samengesteld opdat de burger een maximaal aantal betalingen zou kunnen verrichten. Op die

manier kan hij beter vertrouwd raken met de muntstukken, nog voor hij ze echt moet gebruiken. Dankzij de minikit
moet een groot deel van het publiek vanaf 1 januari 2002 zijn aankopen zo gepast mogelijk met euro’s kunnen betalen
en al zijn boodschappen, zelfs voor kleine bedragen, in euro’s kunnen verrichten. Door deze maatregel moeten de
handelaars ook beter in staat zijn hun kasvoorraad in euro’s onder controle te houden. Zij moeten immers over
voldoende wisselgeld beschikken om in euro’s te kunnen teruggeven, maar willen toch niet over teveel baar geld
beschikken. Ten slotte zal de eurominikit ook de inbreng van muntstukken in het economisch verkeer bespoedigen.

De overschakeling van de nationale munt op de euro is een uitzonderlijke operatie. Elk initiatief dat de invoering
ervan vergemakkelijkt, moet worden aangemoedigd. Daarom hebben de fiscale en sociale administraties aanvaard om
de toekenning van een eurominikit door een werkgever aan zijn personeel te beschouwen als een sociaal voordeel. Dat
houdt in dat werknemers die tijdens de laatste twee weken van 2001 een eurominikit als eindejaarsgeschenk ontvangen,
daar geen belastingen op hoeven te betalen en dat de werkgevers hierop eveneens geen sociale zekerheidsbijdragen
moeten betalen. Om van dit bijzonder fiscaal en parafiscaal statuut te genieten, moet de werkgever een bepaald aantal
voorwaarden vervullen:

De werkgever kan maximaal één eurominikit per persoon toekennen.
De werkgever moet de minikit bezorgen aan alle personeelsleden die op 15 december 2001 bij hem in dienst zijn.
De werkgever moet zelf zorgen voor de verspreiding van de eurominikits.
De toekenning van de eurominikit is een extra sociaal voordeel, dat niet in de plaats mag komen van andere

voordelen die de werkgever aanbiedt.
De gemeente-, O.C.M.W.-, provinciebesturen, intercommunale verenigingen, de autonome gemeente- en

provinciebedrijven, de O.C.M.W.-ziekenhuizen, de verenigingen van O.C.M.W.’s en de autonome verzorgingsinstel-
lingen zijn zonder twijfel zeer belangrijke werkgevers. Als ze massaal meewerken aan het gratis verspreiden van de
eurominikits, betekent dat een gerichte en efficiënte actie om de invoering van de euro vlot te laten verlopen. Ik zou
het dan ook zeer op prijs stellen, mochten de lokale besturen actief deelnemen aan de verspreiding van de eurominikits.
Het Commissariaat-generaal voor de Euro zal trouwens binnenkort een grootscheepse campagne lanceren, waarbij de
werkgevers de mogelijkheid krijgen om via voorgedrukte formulieren de minikits te bestellen.

Ik verzoek u deze omzendbrief op te nemen in het volgende nummer van het bestuursmemoriaal. Ik bezorg deze
omzendbrief ook rechtstreeks aan de leden van de bestendige deputaties van de provincieraden, de colleges van
burgemeester en schepenen, de voorzitters van de O.C.M.W.’s, de voorzitters van de intercommunale verenigingen, de
voorzitters van de beheerscomités van de O.C.M.W.-ziekenhuizen, de voorzitters van de verenigingen van O.C.M.W.’s,
de voorzitters van de raden van bestuur van de autonome verzorgingsinstellingen en de voorzitters van de raden van
bestuur van de autonome gemeente- en provinciebedrijven.

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

J. SAUWENS,
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport

[C − 2001/35541]
27 APRIL 2001. — Omzendbrief BA 2001/04. — Betreffende sectorale onderhandelingen. — Samenwerkingsover-

eenkomst tussen de Vlaamse regering, de representatieve vakorganisaties en vertegenwoordigers van de lokale
overheden als werkgevers

Aan de gouverneurs
Ter kennisgeving aan :
— de leden van de bestendige deputaties van de provincieraden
— de colleges van burgemeesters en schepenen
— de voorzitters van de O.C.M.W.’s
— de voorzitters van de beheerscomités van de O.C.M.W.-ziekenhuizen
— de voorzitters van de intercommunale verenigingen
— de voorzitters van de raden van bestuur van de Autonome Verzorgingsinstellingen (AV’s)
— de voorzitters van de verenigingen van O.C.M.W.’s
— de voorzitters van de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven en provinciebedrijven
Op 30 juni 2000 heeft de Vlaamse regering beslist haar goedkeuring te verlenen aan een samenwerkingsovereen-

komst over de voorbereiding van de werkzaamheden binnen de onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse
Gemeenschap van de eerste afdeling van het Comité C voor de provinciale en plaatselijke overheden. In die
onderafdeling van het Comité C worden de sectorale akkoorden voor het personeel van de lokale en regionale besturen
afgesloten.
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