
Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 mei 2001 en
houdt op van kracht te zijn op 31 januari 2002.

Art. 5. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 september 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken

A. DUQUESNE

c
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4 SEPTEMBER 2001. — Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 12 mei 1998 tot toekenning van een toelage
aan de personeelsleden tewerkgesteld in de gesloten centra onder
het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de

algemene regeling van de vergoedingen en toelagen van alle aard
toegekend aan het personeel der ministeries, gewijzigd bij de koninklijk
besluiten van 6 februari 1967 en 2 maart 1989;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 mei 1998 tot toekenning van
een toelage aan de personeelsleden tewerkgesteld in de gesloten centra
onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
13 juni 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op
5 februari 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken,
gegeven op 11 januari 2001;

Gelet op het protocol nr. 102/1 d.d. 11 juni 2001 van het Sector-
comité 1 - Algemeen Bestuur;

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

Gelet op de dringende noodzakeljkheid;
Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd is

door het feit dat de personeelsleden die instaan voor het toezicht in de
wachtzaal van de Dienst Vreemdelingenzaken geconfronteerd werden
met verschillende incidenten die het gevaarlijke karakter van hun
functie aantonen;

Overwegende dat de gelijke behandeling van dit personeel en het
personeel van de gesloten centra vereist dat de toekenning van de
toelage tot hen wordt uitgebreid, aangezien het risico waaraan zij
blootgesteld worden bij de uitoefening van han functies gelijkaardig is,

Besluit :

Artikel 1. De titel van het ministerieel besluit van 12 mei 1998 tot
toekenning van een toelage aan de personeelsleden tewerkgesteld in de
gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken,
wordt vervangen door de volgende titel :

« Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de
personeelsleden tewerkgesteld in de gesloten centra onder het beheer
van de Dienst Vreemdelingenzaken en aan de personeelsleden die
instaan voor het toezicht in de wachtzaal van de Dienst Vreemdelin-
genzaken. »

Art. 2. In artikel 1, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden ″en
aan de personeelsleden die instaan voor het toezicht in de wachtzaal
van de Dienst Vreemdelingenzaken,″ ingevoegd tussen de woorden
″met illegalen,″ en ″wordt een jaarlijkse toelage″.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking op 1 juni 2000.

Brussel, 4 september 2001.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

De Minister van Begroting,
J. VANDE LANOTTE

Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 15 mai 2001 et cessera
d’être en vigueur le 31 janvier 2002.

Art. 5. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur

A. DUQUESNE
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4 SEPTEMBRE 2001. — Arrêté ministériel modifant l’arrêté ministé-
riel du 12 mai 1998 octroyant une allocation aux agents en service
dans les centres fermés dépendant de l’Office des Etrangers

Le Ministre de l’Intérieur,

Vu l’article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des

indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des
Ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967 et
2 mars 1989;

Vu l’arrêté ministériel du 12 mai 1998 octroyant une allocation aux
agents en service dans les centres fermés dépendant de l’Office des
Etrangers;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2000;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2001;

Vu l’accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 11 jan-
vier 2001;

Vu le protocole n° 102/1 du 11 juin 2001 du Comité de secteur I -
Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 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 que l’urgence est motivée par le fait que les agents

affectés à la surveillance de la salle d ’attente de l’Office des Etrangers
ont été confrontés à divers incidents démontrant le caractère dangereux
de leurs fonctions;

Considérant que l’égalité de traitement entre ce personnel et celui des
centres fermés nécessite de leur étendre l’octroi de l’allocation étant
donné le risque similaire qu’ils encourent dans l’exercice de leurs
fonctions,

Arrête :

Article 1er. L’intitulé de l’arrêté ministériel du 12 mai 1998 octroyant
une allocation aux agents en service dans les centres fermés dépendant
de l’Office des Etrangers, est remplacé par l’intitulé suivant :

« Arrêté ministériel octroyant une allocation aux agents en service
dans les centres fermés dépendant de l’Office des Etrangers et aux
agents affectés à la surveillance de la salle d’attente de l’Office des
Etrangers. »

Art. 2. L’article 1er, § 1er, du même arrêté est complété comme suit :
« et aux agents affectés à la surveillance de la salle d’attente de l’Office
des Etrangers ».

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2000.

Bruxelles, le 4 septembre 2001.

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE

Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
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