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Nota
(1) De provincies, de agglomeraties en gemeenten zijn niet gemachtigd tot het heffen van :
1˚ opcentiemen op de personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de rechtspersonenbelasting en op de

belasting van niet-inwoners of van gelijkaardige belastingen op de grondslag of op het bedrag van die belastingen,
uitgezonderd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw
[C − 2003/35495]

25 APRIL 2003. — Omzendbrief BA-2003/03 betreffende de berekeningswijze van het presentiegeld
voor provincieraadsleden in toepassing van artikel 61 van de provinciewet

Aan Mevrouw de gouverneur
Aan de heren gouverneurs
Ter kennisgeving aan :
— de colleges van burgemeester en schepenen
— de O.C.M.W.-besturen
— de leden van de provincieraden

Artikel 61 van de provinciewet bepaalt : « Het presentiegeld (van provincieraadsleden) wordt verkregen door het
hoogste bedrag van de weddenschaal van de bestuursassistenten in dienst bij de federale Staat, verhoogd of verlaagd
volgens de in die schaal geldende regels van indexkoppeling, te delen door 180. »

Met het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren
in de Rijksbesturen, heeft de federale overheid, met ingang van 26 september 2002, de graad van ″bestuursassistent″
geschrapt en vervangen door de graad van ″administratief assistent″.

Bij een aantal provinciebesturen blijkt daardoor de vraag te zijn gerezen naar de eventuele gevolgen voor de
berekening van het presentiegeld op grond van genoemd artikel 61 van de provinciewet.

Om een einde te stellen aan elke eventuele onzekerheid op dit stuk wil ik er met dit rondschrijven op wijzen dat
de federale aanpassingen van de loopbaan van bepaalde personeelsleden van de Rijksbesturen, waaronder deze van
bestuursassistent, wat mij betreft, geen invloed kan noch mag hebben op de wijze waarop het presentiegeld van
provincieraadsleden, sinds de wijziging van artikel 61 door de wet van 25 juni 1997, werd berekend. De Vlaamse
overheid, die sinds 1 januari 2002 bevoegd is voor de organieke provinciewet, heeft immers, op dit ogenblik, niet de
intentie een nieuwe verhoging van het presentiegeld voor de provincieraadsleden toe te staan.

Ik wil de provinciebesturen dan ook vragen om, in afwachting van de globale herziening, door de decreetgever,
van de huidige provinciewet en dus ook van het artikel 61, de status quo inzake het presentiegeld te behouden en het
dan ook verder te berekenen op basis van de weddenschaal van de graad van federaal ″bestuursassistent″ zoals deze
bestond vóór de afschaffing van deze graad.

Ik verzoek u, mevrouw de gouverneur, mijnheer de gouverneur, de leden van de provincieraden en ook de
gemeente- en O.C.M.W.-besturen kennis te geven van deze omzendbrief via publicatie in het Bestuursmemoriaal.

Volledigheidshalve zend ik aan alle gemeente- en O.C.M.W.-besturen rechtstreeks een afschrift van deze
omzendbrief.

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

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

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[2003/29279]
Direction générale des personnels de l’enseignement de la Communauté française

Mesures transitoires en vue de la nomination de membres du personnel de l’enseignement de promotion sociale
organisé par la Communauté française titulaires d’une fonction de recrutement. — Appel aux candidats. —
Erratum

Le Moniteur belge du 30 avril 2003 a publié l’appel aux candidats susvisé. La liste des emplois vacants à l’Institut
d’enseignement de promotion sociale de Verviers figurant à la page 23416 doit être remplacée par la liste reproduite
ci-après :

Institut d’enseignement de promotion sociale de Verviers
Nombre d’emplois vacants pour a fonction de surveillant-éducateur : 1.
Emplois vacants pour la fonction de professeur :
Secondaire inférieur :
Cours généraux :

Anglais : 360 périodes
Espagnol : 240 périodes
Néerlandais : 480 périodes
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