
2. de vakorganisaties die aangesloten zijn bij of deel uitmaken van
een onder 1 genoemde interprofessionele organisatie;

3. de vakorganisaties van werkgevers die de Koning, op advies van
de Nationale Arbeidsraad, als representatief in een bepaalde bedrijfstak
erkent.

Worden bovendien als representatieve werkgeversorganisaties aan-
gemerkt de overeenkomstig de wet van 6 maart 1964 tot organisatie van
de middenstand erkende nationale interprofessionele organisaties en
beroepsorganisaties die representatief zijn voor de ondernemingshoof-
den uit het ambachtswezen, de kleine en middelgrote handel en de
kleine nijverheid en voor de zelfstandigen die een vrij of een ander
intellectueel beroep uitoefenen.

Om vervolgens, met toepassing van artikel 42 van de bovenvermelde
wet van 5 december 1968, over te gaan tot de aanstelling van de leden
van dit paritair subcomité worden de betrokken organisaties verzocht,
binnen de maand volgend op de bekendmaking van dit bericht in het
Belgisch Staatsblad, mee te delen of zij voor vertegenwoordiging in
aanmerking wensen te komen en eventueel van hun representatieve
aard te doen blijken.

Deze kandidaturen moeten gericht worden aan de heer administrateur-
generaal van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen
van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Belliardstraat 51, te
1040 Brussel.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
[C − 2002/36534]

Vlaamse Adviesraad voor erkenning van verzorgingsvoorzieningen. — Vervanging van een plaatsvervangend lid

Bij besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking van
29 november 2002 wordt in artikel 4 van het ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter, de
plaatsvervangend voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Vlaamse Adviesraad voor erkenning van
verzorgingsvoorzieningen van 25 juni 2002 Mevr. Patricia Meert, Kloosterstraat 6/8, 2830 Willebroek, als plaatsver-
vangend lid vervangen door : de heer Stefaan Van Roey, Rubensstraat 61, 2550 Kontich.

Dit besluit treedt in werking op 1 december 2002.

*
Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw

[C − 2002/36530]

22 NOVEMBER 2002. — Omzendbrief BA 2002/15 betreffende de indexaanpassing en verhoging
van het forfaitaire gedeelte van de eindejaarstoelage 2002

Aan de provinciegouverneurs

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 interlokale samenwerkingsverbanden;

— de voorzitters van de raden van bestuur van de Autonome Verzorgingsinstellingen (AV’s);

— de voorzitters van de verenigingen van de O.C.M.W.’s;

— de voorzitters van de raden van bestuur van de autonome gemeente- en provinciebedrijven,

2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie d’une
organisation interprofessionnelle visée au 1;

3. les organisations professionnelles d’employeurs qui sont, dans une
branche d’activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, sur
avis du Conseil national du Travail.

Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des
employeurs, les organisations interprofessionnelles et professionnelles
agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant organisation des
classes moyennes qui sont représentatives des chefs d’entreprise de
l’artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et
des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre
profession intellectuelle.

En vue de procéder ensuite, en application de l’article 42 de la loi
susmentionnée du 5 décembre 1968, à l’installation des membres de
cette sous-commission paritaire, les organisations intéressées sont
invitées, dans le mois qui suit la publication au Moniteur belge du
présent avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et, le cas
échéant, à justifier leur caractère représentatif.

Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur l’administrateur
général de l’Administration des relations collectives du travail du
Ministère de l’Emploi et du Travail, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles.
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Met toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 kan het forfaitaire gedeelte van de
eindejaarstoelage 2001 aangepast worden aan de stijgende levensduurte, volgens de formule :

bedrag vast gedeelte 2001 ×
gezondheidsindex oktober 2002
gezondheidsindex oktober 2001

287,09 euro ×
110,43
109,22 = 290,27 euro

In toepassing van het sectoraal akkoord 2002 (hoofdstuk 10 kwantitatieve maatregelen, punt 1, eindejaarstoelage)
wordt het forfaitaire gedeelte van de eindejaarstoelage vanaf het dienstjaar 2002 verhoogd met 148,74 euro.

290,27 euro + 148,74 euro = 439,01 euro

Voor de vastbenoemde personeelsleden is een bijdrage van de sector geneeskundige verzorging verschuldigd op
het bedrag van het vaste gedeelte van de eindejaarstoelage dat het theoretische bedrag 2002, aangepast aan de index
van het theoretische bedrag 2001, overschrijdt (zie koninklijk besluit van 19 november 1990 tot wijziging van artikel 30
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 1994 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders).

Voor de contractuele personeelsleden blijft de verhoogde eindejaarstoelage integraal onderworpen aan sociale-
zekerheidsbijdragen.

Het bedrag waarop socialezekerheidsbijdragen (1) worden berekend, wordt als volgt bepaald :

vast gedeelte 2002 - (theoretisch vast gedeelte 2001 ×
gezondheidsindex oktober 2002
gezondheidsindex oktober 2001)

439,01 − (263,36 ×
110,43
109,22 ) = 439,01 − 266,28 = 172,73 euro

Dienstjaar 2003

a) Berekening forfaitair gedeelte eindejaarstoelage 2003

bedrag vast gedeelte 2002 (290,27) × gezondheidsindex oktober 2003
gezondheidsindex oktober 2002 (110,43) = X

Conform de bepaling van het sectoraal akkoord 2002 wordt het verkregen bedrag (X) vermeerderd met 148,74 euro.
Eenzelfde werkwijze moet gehanteerd worden voor de daaropvolgende dienstjaren 2004, 2005 enzovoort.

b) Het bedrag waarop socialezekerheidsbijdragen worden berekend, wordt als volgt bepaald :

vast gedeelte 2003 (X + 148,74) − (theoretisch vast gedeelte 2002 (266,28) ×
gezondheidsindex oktober 2003

gezondheidsindex oktober 2002 (110,43)

De provinciebesluiten, de gemeenteraadsbesluiten en de besluiten van de raden voor maatschappelijk welzijn met
betrekking tot de toekenning van de eindejaarstoelage zijn aan het algemeen administratief toezicht onderworpen. Dat
wordt in eerste instantie door de gouverneur uitgeoefend.

Conform de bepalingen van de omzendbrief BA/04 van 27 april 2001 houdende samenwerkingsovereenkomst
tussen de Vlaamse regering, de representatieve vakorganisaties en vertegenwoordigers van de lokale overheden als
werkgevers, werden de plaatselijke werkgevers betrokken bij de besprekingen over dit onderwerp.

Ik verzoek u deze omzendbrief op te nemen in het volgende nummer van het Bestuursmemoriaal. Ik bezorg deze
omzendbrief ook rechtstreeks aan 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 interlokale samenwerkingsverbanden, de voorzitters van de raden van bestuur van de Autonome
Verzorgingsinstellingen, de voorzitters van de verenigingen van de O.C.M.W.’s en de voorzitters van de raden van
bestuur van de autonome gemeente- en provinciebedrijven.

Deze omzendbrief staat ook op het volgende internetadres : http://www.vlaanderen.be/binnenland

Brussel, 22 november 2002.

P. VAN GREMBERGEN,
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken.

(1) 3,55 % voor de werknemer en 15,46 % voor de werkgever [bijdrage kinderbijslagfonds : 5,25 %; bijdrage fonds
voor beroepsziekten : 0,17 %; bijdrage sector geneeskundige verzorging RIZIV : 3,80 %; loonmatigingsbijdrage : 6,19 %;
bijdrage fonds collectieve uitrustingen & diensten : 0,05 %]
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