
3° tot 5 jaar vóór de erkenning als stagemeester, niet geschorst zijn
door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft,
noch door de Minister die de Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid
heeft.

§ 2. De stagemeester mag de titel van stagemeester voeren overeen-
komstig de vigerende wetgeving en met inachtneming van de deonto-
logische regels.

§ 3. De kandidaat kan een rapport opstellen over zijn stagemeester en
stageplaats. Dit rapport wordt aan de stagemeester meegedeeld.

Art. 5. In de loop van de stage moeten de stagemeesters aan de
volgende vereisten voldoen :

1° de vooruitgang van de kandidaat tijdens het opleidingsjaar correct
evalueren;

2° aanwezig zijn op de plaatsen waar de stagiair werkzaam is en
voorzien in een wekelijks gesprek om de behandelings- moeilijkheden
van de stagiair op te lossen;

3° de kandidaat toelaten zich vrij te maken om zijn theoretische
opleiding te volgen.

4° ervoor zorgen dat de kandidaat een billijke vergoeding ontvangt
die minstens gelijk is aan de brutowedde van een adjunct-adviseur in
het federale ambtenarenkader met gelijke anciënniteit.

HOOFDSTUK IV. — Stagedienst

Art. 6. § 1. De stagedienst moet uitgerust zijn volgens de geldende
normen inzake hygiëne, uitrusting en organisatie en over een voldoend
aantal patiënten beschikken om het autonoom functioneren met
meerdere practici van de tandheelkunde mogelijk te maken.

§ 2. De stagemeester moet qua zijn beroepsuitoefening autonoom
functioneren in de stagedienst.

§ 3. In de stagedienst moet het tandheelkundig dossier van de
patiënten bijgehouden worden.

HOOFDSTUK V. — Overgangsbepalingen

Art. 7. § 1. Tandartsen die de toelating hebben om in België de
tandheelkunde uit te oefenen, verwerven de bijzondere beroepstitel
van algemeen tandarts.

§ 2. De studenten die op het ogenblik van de inwerkingtreding van
dit besluit reeds een opleiding hebben aangevat met het oog op het
behalen van het diploma van tandarts of licencié en science dentaire,
kunnen na het behalen van het diploma de bijzondere beroepstitel van
algemeen tandarts verkrijgen.

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2002.

Brussel, 29 maart 2002.

Mevr. M. AELVOET

*

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2002/00409]N. 2002 — 1875
8 MEI 2002. — Ministerieel besluit tot uitvoering van sommige

bepalingen van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot
uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de
betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het
personeel van de politiediensten

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen
tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de
politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van
de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de
overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiedien-
sten, inzonderheid op de artikelen 40, 41, en 59, derde lid, 1°;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 juli 1987 houdende oprichting
van de basisoverlegcomités voor het Ministerie van Justitie en aandui-
ding van hun voorzitters, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 oktober 1989 tot aanwijzing
van de rijkswachtoverheid bevoegd om de berichten van de erkende
syndicale organisaties te viseren;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 april 1995 houdende oprich-
ting van een basisoverlegcomité bij de rijkswacht voor het burgerper-
soneel tewerkgesteld bij de rijkswacht, gewijzigd bij het ministerieel
besluit van 13 november 1995;

3° durant les 5 années précédant l’agrément, ne pas avoir été
suspendu ni par le Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions, ni par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses
attributions.

§ 2. Le maı̂tre de stage peut porter le titre de maı̂tre de stage
conformément à la législation en vigueur et dans le respect de la
déontologie .

§ 3. Le candidat peut rédiger un rapport sur son maı̂tre de stage et
son lieu de stage. Ce rapport est communiqué au maı̂tre de stage.

Art. 5. Dans le courant du stage, les maı̂tres de stage doivent
répondre aux exigences suivantes :

1° juger correctement les progrès réalisés par le candidat au cours de
cette année de formation;

2° être présent sur les lieux où travaille le stagiaire et prévoir une
entrevue hebdomadaire pour résoudre les difficultés de traitement
rencontrées par celui-ci;

3° permettre au candidat de se libérer pour suivre sa formation
théorique.

4° assurer au candidat une rémunération équitable correspondant au
moins au traitement brut d’un conseiller adjoint dans la fonction
publique fédérale avec la même ancienneté.

CHAPITRE IV. — Service de stage

Art. 6. § 1er. Le service de stage doit être équipé suivant les critères
en vigueur en matière d’hygiène, d’équipements et d’organisation et
avoir une patientèle suffisante permettant une pratique autonome de
plusieurs praticiens.

§ 2. Le maı̂tre de stage doit fonctionner, dans sa pratique profession-
nelle, d’une façon autonome au sein du service de stage.

§ 3. Dans le service de stage, sera tenu à jour le dossier dentaire des
patients.

CHAPITRE V. — Dispositions transitoires

Art. 7. §1er. Les dentistes qui, au moment de l’entrée en vigueur du
présent arrêté, sont habilités à pratiquer l’art dentaire en Belgique,
obtiennent le titre professionnel particulier de dentiste généraliste.

§ 2. Les étudiants qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent
arrêté, seraient engagés dans un cycle de formation en vue de
l’obtention du diplôme de licencié en science dentaire ou tandarts,
peuvent à l’issue de cette formation, obtenir le titre professionnel
particulier de dentiste généraliste.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002.

Bruxelles, le 29 mars 2002.

Mme M. AELVOET

MINISTERE DE L’INTERIEUR

[C − 2002/00409]F. 2002 — 1875
8 MAI 2002. — Arrêté ministériel portant exécution de certaines

dispositions de l’arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de
la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités et
les organisations syndicales du personnel des services de police

Le Ministre de l’Intérieur,

Vu la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités
et les organisations syndicales du personnel des services de police;

Vu l’arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du
24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités et les
organisations syndicales du personnel des services de police, notam-
ment les articles 40, 41, et 59, alinéa 3, 1°;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 1987 portant création des comités
de concertation de base pour le Ministère de la Justice et désignation de
leurs présidents, notamment l’article 1er;

Vu l’arrêté ministériel du 23 octobre 1989 désignant l’autorité de
gendarmerie compétente pour viser les avis des organisations syndica-
les agréées;

Vu l’arrêté ministériel du 5 avril 1995 portant création d’un comité
de concertation de base à la gendarmerie pour le personnel civil en
service à la gendarmerie, modifié par l’arrêté ministériel du 13 novem-
bre 1995;
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Gelet op het ministerieel besluit van 21 september 1999 tot vastleg-
ging van de nadere regels inzake de financiering van het syndicaal
opleidingsverlof ten gunste van de professionele representatieve syn-
dicale organisatie van het personeel van het operationeel korps van de
rijkswacht;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
10 januari 2001;

Gelet op het protocol nr. 36/2 van 13 februari 2001 van het
onderhandelingscomité voor de politiediensten;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenza-
ken van 4 april 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van
16 juli 2001;

Overwegende dat het advies van de Adviesraad van burgemeesters
niet regelmatig binnen de voorgeschreven termijn gegeven is en dat
geen verzoek om verlenging van de termijn gedaan is; dat er bijgevolg
aan is voorbijgegaan;

Gelet op het advies van de Raad van State

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Werkingsregels

Artikel 1. Het aantal leden bedoeld in artikel 40 van het koninklijk
besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999
tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakvereni-
gingen van het personeel van de politiediensten, hierna « het besluit »
te noemen, wordt, per representatieve vakorganisatie, vastgesteld op
621.

Art. 2. Het aantal dagen syndicaal verlof bedoeld in artikel 41 van
het besluit wordt, per representatieve vakorganisatie, vastgesteld op
12 420.

Art. 3. De in artikel 59, derde lid, 1°, van het besluit bedoelde duur
voor het opnieuw verkrijgen van de erkenning als syndicaal afgevaar-
digde, bedraagt drie jaar.

HOOFDSTUK II. — Overgangs-, opheffings- en slotbepalingen

Art. 4. Het model bedoeld in artikel 69, eerste lid, van het besluit
wordt vastgesteld in bijlage.

Art. 5. Opgeheven worden :

1° de basisoverlegcomités bedoeld in het derde onderdeel van
artikel 1 van het ministerieel besluit van 29 juli 1987 houdende
oprichting van de basisoverlegcomités voor het ministerie van Justitie
en aanduiding van hun voorzitters;

2° het ministerieel besluit van 23 oktober 1989 tot aanwijzing van de
rijkswachtoverheid bevoegd om de berichten van de erkende syndicale
organisaties te viseren;

3° het ministerieel besluit van 5 april 1995 houdende oprichting van
een basisoverlegcomité bij de rijkswacht voor het burgerpersoneel
tewerkgesteld bij de rijkswacht, gewijzigd bij het ministerieel besluit
van 13 november 1995;

4° het ministerieel besluit van 21 september 1999 tot vastlegging van
de nadere regels inzake de financiering van het syndicaal opleidings-
verlof ten gunste van de professionele representatieve syndicale
organisatie van het personeel van het operationeel korps van de
rijkswacht.

Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Brussel, 8 mei 2002.

A. DUQUESNE

Vu l’arrêté ministériel du 21 septembre 1999 fixant les modalités
relatives au financement du congé syndical de formation au profit de
l’organisation syndicale professionnelle représentative du personnel du
corps opérationnel de la gendarmerie;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2001;

Vu le protocole n° 36/2 du 13 février 2001 du comité de négociation
pour les services de police;

Vu l’accord du Ministre de la Fonction publique du 4 avril 2001;

Vu l’accord du Ministre du Budget du 16 juillet 2001;

Considérant que l’avis du Conseil consultatif des bourgmestres n’a
pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu’aucune demande
de prolongation n’a été formulée; qu’en conséquence, il a été passé
outre;

Vu l’avis du Conseil d’Etat

Arrête :

CHAPITRE Ier. — Règles de fonctionnement

Article 1er. Le nombre de membres visé à l’article 40 de l’arrêté royal
du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant
les relations entre les autorités et les organisations syndicales du
personnel des services de police, ci-après mentionné comme « l’arrêté »,
est, par organisation syndicale représentative, fixé à 621.

Art. 2. Le nombre de jours de congé syndical visé à l’article 41 de
l’arrêté est, par organisation syndicale représentative, fixé à 12 420.

Art. 3. Le délai visé à l’article 59, alinéa 3, 1°, de l’arrêté pour obtenir
à nouveau l’agrément en tant que délégué syndical, est fixé à trois ans.

CHAPITRE II. — Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 4. Le modèle visé à l’article 69, alinéa 1er, de l’arrêté est fixé en
annexe.

Art. 5. Sont abrogés :

1° les comités de concertation de base visés à la partie 3 de l’article 1er

de l’arrêté ministériel du 29 juillet 1987 portant création des comités de
concertation de base pour le Ministère de la Justice et désignation de
leurs présidents;

2° l’arrêté ministériel du 23 octobre 1989 désignant l’autorité de
gendarmerie compétente pour viser les avis des organisations syndica-
les agréées;

3° l’arrêté ministériel du 5 avril 1995 portant création d’un comité de
concertation de base à la gendarmerie pour le personnel civil en service
à la gendarmerie, modifié par l’arrêté ministériel du 13 novembre 1995;

4° l’arrêté ministériel du 21 septembre 1999 fixant les modalités
relatives au financement du congé syndical de formation au profit de
l’organisation syndicale professionnelle représentative du personnel du
corps opérationnel de la gendarmerie.

Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 8 mai 2002.

A. DUQUESNE
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Bijlage bij het ministerieel besluit van 8 mei 2002

VAKBONDSOPLEIDING
JAAR :

SEMESTER : I/II (1)

NAAM, VOORNAAM,
IDENTIFICATIENUMMER VAN DE CURSIST

ITEM
OPLEIDING

DATUM PLAATS HANDTE-
KENING
CURSIST

(1) Schrappen wat niet past.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 8 mei 2002 tot uitvoering van sommige bepalingen
van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de
betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten

De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. DUQUESNE
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Annexe à l’arrêté ministériel du 8 mai 2002

FORMATION SYNDICALE
ANNEE :

SEMESTRE : I/II (1)

NOM, PRENOM,
N° D’IDENTIFICATION DU PARTICIPANT

SUJET
FORMATION

DATE LIEU SIGNATURE
DU

PARTICIPANT

(1) Biffer la mention inutile.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 8 mai 2002 portant exécution de certaines dispositions de l’arrêté royal
du 8 février 2001 portant exécution de loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités et les organisations
syndicales du personnel des services de police.

Le Ministre de l’Intérieur,

A. DUQUESNE

23759BELGISCH STAATSBLAD — 31.05.2002 — MONITEUR BELGE


