
Verordening (EG) nr. 730/2002 van de Commissie van 26 april 2002 tot
vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorre-
lige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde lan-
den in Europa, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving
bedoeld in Verordening (EG) nr. 2008/2001

Verordening (EG) nr. 731/2002 van de Commissie van 26 april 2002 tot
vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorre-
lige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde
landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in
Verordening (EG) nr. 2009/2001

Verordening (EG) nr. 732/2002 van de Commissie van 26 april 2002 tot
vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige
volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening
(EG) nr. 2010/200

* Richtlijn 2002/35/EG van de Commissie van 25 april 2002 tot
wijziging van Richtlijn 97/70/EG van de Raad betreffende de
invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vis-
sersvaartuigen waarvan de lengte 24 m of meer bedraagt (Voor de
EER relevante tekst)

II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/312/EG :
* Besluit van de Raad van 15 april 2002 betreffende de aanvaarding,

namens de Europese Gemeenschap, van de overeenkomst betref-
fende het mandaat van de Internationale Studiegroep voor jute 2001

Overeenkomst inzake het mandaat van de Internationale Studie-
groep voor jute, 2001

Commissie
2002/313/EG :
* Beschikking van de Commissie van 26 april 2002 houdende

wijziging van de Beschikkingen 2001/925/EG, 2002/33/EG en
2002/209/EG teneinde de looptijd van bepaalde beschermende
maatregelen en uitvoeringsbepalingen ten aanzien van klassieke
varkenspest in Spanje te verlengen (kennisgeving geschied onder
nummer C(2002) 1501) (Voor de EER relevante tekst)

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw

[C − 2002/35607]
19 APRIL 2002. — Omzendbrief BA 2002/07 betreffende het vakantiegeld 2002 en de haard- en standplaatstoelage

van het gemeente- en provinciepersoneel. De gevolgen van de regionalisering van de Nieuwe Gemeentewet
en Provinciewet. — Toelichting

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 interlokale samenwerkingsverbanden

— de voorzitters van de raden van bestuur van de Autonome Verzorgingsinstellingen (A.V.’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

1. Algemene toelichting

Artikel 4 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten
en de gemeenschappen, heeft per 1 januari 2002 de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980
gewijzigd in die zin dat de gewesten voortaan bevoegd zijn voor de organieke wetgeving op de gemeenten en
provincies, met uitzondering van de organisatie en het beleid inzake de politie en de brandweer.

Règlement (CE) n° 730/2002 de la Commission du 26 avril 2002 fixant
la restitution maximale à l’exportation de riz blanchi à grains moyens
et longs A à destination de certains pays tiers de l’Europe dans le
cadre de l’adjudication visée au Règlement (CE) n° 2008/2001

Règlement (CE) n° 731/2002 de la Commission du 26 avril 2002 fixant
la restitution maximale à l’exportation de riz blanchi à grains moyens
et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de
l’adjudication visée au Règlement (CE) n° 2009/2001

Règlement (CE) n° 732/2002 de la Commission du 26 avril 2002 fixant
la restitution maximale à l’exportation de riz blanchi à grains longs
dans le cadre de l’adjudication visée au Règlement (CE) n° 2010/2001

* Directive 2002/35/CE de la Commission du 25 avril 2002 modifiant la
directive 97/70/CE du Conseil instituant un régime harmonisé pour
la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à
24 mètres (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

II. Actes dont la publication n’est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
2002/312/CE :
* Décision du Conseil du 15 avril 2002 concernant l’acceptation, au

nom de la Communauté européenne, de l’accord portant mandat du
groupe d’étude international du jute, 2001

Accord portant mandat du Groupe d’étude international du jute, 2001

Commission
2002/313/CE :
* Décision de la Commission du 26 avril 2002 modifiant les

Décisions 2001/925/CE, 2002/33/CE et 2002/209/CE afin de proroger
certaines mesures de protection et conditions particulières relatives
à la peste porcine classique en Espagne (notifiée sous le
numéro C(2002) 1501) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Als gevolg daarvan gingen automatisch ook de beleidsbevoegdheden inzake de rechtspositieregeling van het personeel van
de gemeenten en de provincies, met uitzondering van het politiepersoneel en het brandweerpersoneel, over van de federale
overheid naar de gewesten. De bevoegdheid voor de pensioenstelsels van het gemeente- en provinciepersoneel blijft daarbij
evenwel federaal, evenals de bevoegdheid voor arbeidsrechtelijke aangelegenheden en de sociale zekerheid.

De regionalisering heeft gevolgen voor de betekenis van artikel 148 van de Nieuwe Gemeentewet wat het gemeentepersoneel
betreft, en van artikel 72 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel
(hierna Eenheidswet genoemd), wat het provinciepersoneel betreft. Dat is met name het geval voor enkele inhoudelijke
onderdelen van deze artikelen waarvoor de gewesten op 1 januari 2002 bevoegd werden, meer specifiek voor het vakantiegeld
en de haard- en standplaatstoelage van het gemeente- en provinciepersoneel.

De bepalingen over het vakantiegeld en over de haard- en standplaatstoelage van artikel 148 van de Nieuwe
Gemeentewet en van artikel 72 van de Eenheidswet, evenals de bijbehorende uitvoeringsbesluiten zijn overigens de
jure rechtstreeks van toepassing op het vastbenoemde personeel van de gemeenten en de provincies.

Deze omzendbrief wil de gemeentelijke en de provinciale overheden en de andere lokale overheden die aan het
zelfde regime onderworpen zijn, informeren over het vakantiegeld dat zij voor het jaar 2002 aan hun personeel moeten
toekennen en over de geldende regels inzake de haard- en standplaatstoelage van hun personeel.

2. Vakantiegeld 2002

Beleidsopties van de Vlaamse overheid

Artikel 148 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 72 van de Eenheidswet moeten, wat het vakantiegeld betreft van
respectievelijk het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel, sinds de regionalisering gelezen worden in de zin dat
het vastbenoemde gemeente- en provinciepersoneel een vakantiegeld genieten onder dezelfde voorwaarden als het
personeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het referentiepunt voor het vakantiegeld is dus niet langer
het vakantiegeld voor het personeel van de federale ministeries, zoals dat tot voor de regionalisering het geval was.

De Vlaamse overheid zal ingevolge het sectoraal akkoord 2001-2002 voor het personeel van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, vanaf dit jaar al een andere berekeningswijze voor het vakantiegeld van haar personeel
toepassen. De gewijzigde regeling zal tot een verhoging van het vakantiegeld leiden.

De Vlaamse overheid stelde vast dat de automatische koppeling van het vakantiegeld van het gemeente- en
provinciepersoneel aan het verhoogde vakantiegeld van het personeel van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, die het gevolg is van de gewijzigde betekenis van de genoemde artikelen 148 van de Nieuwe
Gemeentewet en van artikel 72 van de Eenheidswet, op korte termijn zou resulteren in een onvoorziene sterke stijging
van de personeelsuitgaven van de gemeenten en de provincies.

Met het oog op de beheersing van de lokale uitgaven heeft de Vlaamse overheid het initiatief genomen om voor het
gemeente- en provinciepersoneel deze koppeling aan het vakantiegeld van het personeel van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap te doorbreken en dit reeds voor het jaar 2002. Daartoe is een wijziging van genoemde
artikelen 148 en 72 in voorbereiding. Door deze wijziging zou het gemeente- en provinciepersoneel vanaf 2002 een
vakantiegeld genieten onder de voorwaarden die door de Vlaamse regering worden bepaald. Een voorstel van decreet
in die zin is in behandeling in het Vlaams Parlement. De Vlaamse regering zal vervolgens een uitvoeringsbesluit
opmaken, waarin ze de toekenninsgsvoorwaarden en de regels voor de berekening van het vakantiegeld voor het
vastbenoemde gemeente- en provinciepersoneel vaststelt.

Ook het artikel 8, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel
van door de staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen wordt aangepast. De verwijzing naar
het vakantiegeld van het personeel van de rijksbesturen zal daarin vervangen worden door een verwijzing naar het
vakantiegeld toegekend aan het vastbenoemde personeel van het betreffende lokale bestuur.

Het is de bedoeling dat deze wijzigingen op korte termijn gefinaliseerd worden in reglementaire teksten.

Om te voorkomen dat de uitbetaling van het vakantiegeld van het personeel vertraging oploopt en om te voorkomen
dat er onzekerheid ontstaat over de berekeningswijze van het vakantiegeld 2002, geven we hieronder al een toelichting
bij de bepalingen die van toepassing zullen zijn op het vakantiegeld 2002.

Bedrag en toekenningsvoorwaarden

De lokale overheden zullen voor het vakantiegeld 2002 dezelfde regels toepassen als de regels die golden voor het
vakantiegeld van het jaar 2001, zowel voor de berekening van het vakantiegeld, als voor de toekenningsvoorwaarden
en de uitbetaling ervan. Dat betekent in concreto dat de bepalingen daarover in het koninklijk besluit van
30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van ’s lands algemeen bestuur,
versie 2001, toegepast en gerespecteerd worden.

Het forfaitaire gedeelte van het vakantiegeld bedraagt, aldus berekend, voor het jaar 2002 : 921,69 euro*.

* 892,76 euro x 109,93 (januari 2002)

106,48 (januari 2001)

Het veranderlijke gedeelte bedraagt 1,1 percent van het jaarsalaris, aangepast volgens de indexverhogingscoëfficiënt
die van toepassing is op het salaris van de maand maart van het vakantiejaar.

Het vakantiegeld wordt zoals voorheen uitbetaald tussen 1 mei en 30 juni van het jaar.

Onder geen beding mag een hoger vakantiegeld, dan het vakantiegeld dat met toepassing van deze regels verkregen
wordt, worden uitbetaald.

De inhoudingen op het forfaitaire en het veranderlijke gedeelte van het vakantiegeld worden bepaald door de
federale overheid. Deze inhoudingen bedragen sinds 1994 : 13,07 %.

Deze richtlijnen gelden voor :

— het vastbenoemde gemeentepersoneel met inbegrip van het niet-operationele personeel van de brandweer;

— het vastbenoemde en het contractuele personeel van de provincies;
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— het vastbenoemde personeel van de O.C.M.W.’s (ingevolge art. 42 van de O.C.M.W.-wet) en van de
O.C.M.W.-ziekenhuizen;

— het vastbenoemde personeel van de autonome verzorgingsinstellingen (AV’s);

— de gesubsidieerde contractuelen bij de lokale overheden voor de berekening van de toeslag, genoemd in
artikel 4, 2° van het koninklijk besluit van 30 maart 1987 tot uitvoering van artikel 8 van het koninklijk besluit nr. 474
van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige
plaatselijke besturen. De overige bepalingen van dit KB van 30 maart 1987 blijven daarnaast van toepassing.

Deze richtlijnen gelden daarentegen niet voor :

— het personeel van de lokale politie (operationeel én CALOG) en het operationele personeel van de brandweer bij
de gemeenten (zoals aangeduid in artikel 5, 1, van het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen
van gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten);

— de gewone contractuelen van de gemeenten, de verenigingen van gemeenten en de instellingen ondergeschikt aan
de gemeenten, waarvoor de lokale overheid toepassing maakt van de keuzemogelijkheid, vastgesteld in artikel 59 van
de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen. Voor deze materie is de federale overheid bevoegd.

3. Haard- en standplaatstoelage

Nieuwe toestand vanaf 1 januari 2002

Zoals hierboven vermeld, geniet het personeel van de gemeenten en de provincies voortaan een haard- en
standplaatstoelage onder dezelfde voorwaarden als het personeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Deze regel is automatisch van toepassing sinds op 1 januari 2002 de regionalisering van de bevoegdheid voor de
organieke regels op de gemeenten en de provincies een feit werd.

Het personeel van de lokale politie (operationeel én CALOG) en het operationele personeel van de brandweer
vormen hierop, wegens de federale bevoegdheid, evenwel een uitzondering. Voor het personeel van de lokale politie
verwijzen we naar de specifieke politiewetgeving. Op het operationele personeel van de brandweer blijvan de oude
regels van toepassing.

De regels betreffende de haard- en standplaatstoelage voor het personeel van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap vindt men in het hoofdstuk 7, Haard- en standplaatstoelage, artikelen XIII 86 tot en met XIII 90 van het
besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel (hierna Vlaams Personeelsstatuut of VPS
genoemd).

Aangezien de Vlaamse regering tot en met het jaar 2001 de regels volgde van het koninklijk besluit van
26 november 1997 tot vervanging, voor het personeel van sommige overheidsdiensten, van het koninklijk besluit van
30 januari 1967 houdende toekenning van een haardtoelage of een standplaatstoelage aan het personeel der ministeries,
verschilt de Vlaamse regeling niet wezenlijk van de regeling die voorheen ook gold voor het personeel van de
gemeenten en de provincies.

We vestigen er de aandacht op dat de Vlaamse regering recent de bedragen, vastgesteld in artikel XIII 87 van het VPS
heeft omgezet in euro. De bedragen vindt men terug in de bijlage 4 van het besluit van de Vlaamse regering van
25 januari 2002 tot wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut van 24 november 1993 wat betreft de (… …), de
invoering van de euro en andere dringende bepalingen.

De bedragen zijn de volgende :

1° salarissen die het grensbedrag van 15.940,43 euro niet te boven gaan :

— haardtoelage : 719, 89 euro

— standplaatstoelage : 359,95 euro

2° salarissen die hoger liggen dan het grensbedrag van 15 940,43 euro, doch die het grensbedrag van 18.147,81 euro
niet te boven gaan :

— haardtoelage : 359,95 euro

— standplaatstoelage : 179,98 euro

De hier vermelde grensbedragen in euro gelden ook bij de toepassing van een eventuele gedeeltelijke haard- of
standplaatstoelage.

Enkele verschilpunten met de vroegere regeling

We benadrukken dat de Vlaamse regering voor de haard- en standplaatstoelage niet gebonden is aan het koninklijk
besluit van 9 januari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 1997 houdende toekenning van een
haardtoelage of een standplaatstoelage aan het personeel der ministeries. Bij dit besluit van 9 januari 2002 heeft de
federale overheid de grensbedragen voor de toekenning van een haard- of standplaatstoelage voor haar personeel
opgetrokken tot respectievelijk 16.099,84 euro en 18.329,27 euro. De Vlaamse regering heeft de grensbedragen voor het
personeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap niet opgetrokken.

Uit het feit dat niet langer de federale regeling, maar wel de Vlaamse regeling krachtens de wet zelf rechtstreeks van
toepassing is op het personeel van de gemeenten en de provincies, volgt dan ook dat de grensbedragen voor het
gemeente- en provinciepersoneel evenmin aangepast kunnen worden. De grensbedragen blijven dan ook ongewijzigd
zoals ze in deze omzendbrief onder punt 3, 1° en 2° worden vermeld.

De toepassing van hogere grensbedragen is strijdig met de wet.

Tot slot merken we nog op dat de Vlaamse regeling, in tegenstelling tot de oude regeling, geen bepalingen bevat in
verband met de haard- en standplaatstoelage voor personeelsleden die zich bevinden in de stand disponibiliteit. Dat
betekent dat er geen bepaling is die aan de personeelsleden in de stand disponibiliteit de haard- of standplaatstoelage
ontzegt. Deze personeelsleden kunnen dus ook een haard- of standplaatstoelage genieten.
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Slotbepalingen

Deze omzendbrief werd voor onderhandeling voorgelegd aan de eerste afdeling van het Comité C van de provinciale
en plaatselijke overheidsdiensten, onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap. Over de bepalingen ervan
moet niet op plaatselijk vlak worden onderhandeld.

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 ://www.vlaanderen.be/binnenland.

P. Van Grembergen,
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid.

M. Vogels,
Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[C − 2002/27442]

Renouvellement de la composition du Conseil régional des services de santé mentale. — Appel aux candidatures

En date du 6 juin 2002, vient à expiration le mandat conféré aux actuels membres du Conseil régional des services
de santé mentale institué par le décret wallon du 4 avril 1996 organisant l’agrément et le subventionnement des services
de santé mentale (Moniteur belge du 23 mai 1996).

Ce Conseil a pour missions d’émettre des avis sur :
1° la programmation des services de santé mentale;
2° les demandes d’agrément et de renouvellement d’agrément des services de santé mentale et les propositions de

retrait de cet agrément;
3° les dérogations aux minima prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article 13 du décret (dérogations aux minima des

prestations des fonctions psychiatrique, psychologique, sociale et administrative de l’équipe pluridisciplinaire);
4° les propositions de réduction ou de suspension des subventions attribuées à un service de santé mentale;
5° les programmes d’études et d’évaluation des services de santé mentale, qui doivent permettre d’orienter le

développement de nouvelles activités et de donner les avis sur la programmation des services de santé mentale;
6° les projets pilotes ou novateurs que le Gouvernement subventionne sur base de l’article 26, alinéa 2, du décret

(initiatives visant à rencontrer un problème de santé mentale spécifique);
7° les activités déterminées par le Gouvernement en matière d’information et de prévention;
8° l’application du décret susmentionné.
Lorsque le Gouvernement sollicite l’avis du Conseil régional des services de santé mentale, celui-ci est tenu

d’émettre son avis dans les deux mois suivant la demande, sauf si un autre délai a été fixé. Passé ce délai, cette
formalité est censée avoir été accomplie.

Le Conseil se réunit, en général, une fois par trimestre.
Le Conseil est composé comme suit :
1° un président désigné en fonction de sa compétence en matière de santé mentale;
2° quatre représentants des pouvoirs organisateurs des services de santé mentale;
3° trois représentants des plates-formes de concertation psychiatrique;
4° deux représentants des médecins psychiatriques des services de santé mentale;
5° deux représentants des services hospitaliers psychiatriques;
6° deux représentants des membres du personnel du secteur;
7° un représentant des médecins généralistes;
8° un représentant des pouvoirs locaux;
9° deux représentants du monde associatif.

Le présent appel à candidature ne concerne que les personnes visées aux 1°, 4°, 7° et 9°.

Les membres sont désignés par le Gouvernement sur une liste double de candidats proposés par chaque milieu
représenté.

La durée du mandat est de six ans.

Les candidatures doivent être communiquées sous forme de lettre de motivation à laquelle sera joint un
curriculum vitae, par recommandé, à l’adresse suivante :

A l’attention de Monsieur le Ministre Th. Detienne,

Ministre des Affaires sociales et de la Santé

rue des Brigades d’Irlande 4

5100 Jambes

Le délai ultime de renvoi des listes de candidatures est le 30 mai 2002.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Mme Brigitte Bouton (tél. 081-32 72 47) ou de
M. Didier De Vleeschouwer (tél. 081-32 35 02).
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