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AMENDEMENTSAMENDEMENTEN

Nr. 5 VAN DE REGERING

Art. 4

In het voorgestelde artikel 3, 1°, c), tussen de woor-
den «districtsraad,» en de woorden «de voorzitter»
de woorden «de bureauleden en» invoegen.

VERANTWOORDING

De leden van het bureau van de districtsraad van een ge-
meente worden vergeleken met een schepen van een gemeente.
Zelfs hun wedde is een percentage van een wedde van een
schepen van een gemeente met een bevolkingsaantal gelijk aan
dat van het district. Derhalve hebben zij net als de schepenen
geen recht op dienstvrijstelling. Zij hebben een beperkt politiek
verlof van ambtswege a ratio van hun wedde (zie sub-
amendement bij het amendement nr. 3) en mogelijks facultatief
politiek verlof.

N° 5 DU GOUVERNEMENT

Art. 4

Dans l’article 3, 1°, c), proposé, entre les mots
«conseil de district,» et les mots «le président», insé-
rer les mots «les membres du bureau et».

JUSTIFICATION

Les membres du bureau du conseil de district d’une com-
mune sont assimilés à un échevin d’une commune. Même leur
traitement est un pourcentage d’un traitement d’un échevin d’une
commune dont le nombre d’habitants est égal à celui du district.
Par conséquent, tout comme les échevins, ils n’ont pas droit à
une dispense de service. Ils ont un congé politique d’office li-
mité en proportion de leur traitement (voir sous-amendement à
l’amendement n° 3) et un congé politique facultatif possible.
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N° 6 DU GOUVERNEMENT

Art. 5

Apporter les modifications suivantes :

A) au 2° remplacer les mots «président d’un con-
seil de district» par les mots «membre du bureau d’un
conseil de district»;

B) remplacer le 3° comme suit :

«3° le 3° est remplacé comme suit :

«3° bourgmestre d’une commune ou président d’un
conseil de district :

jusqu’à 30 000 habitants: un quart d’une fonction à
temps plein;

de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d’une fonc-
tion à temps plein;».».

JUSTIFICATION

Les membres du bureau du conseil de district d’une com-
mune sont assimilés à un échevin d’une commune. Le prési-
dent du conseil de district est assimilé à un bourgmestre. Même
leur traitement est un pourcentage d’un traitement de respecti-
vement un échevin ou un bourgmestre d’une commune dont le
nombre d’habitants est égal à celui du district. Par conséquent,
en ce qui concerne le congé politique facultatif, ils sont aussi
traités de la même façon.

N° 7 DU GOUVERNEMENT

Art. 6

Remplacer le 1° comme suit :

«1° il est inséré un 1°bis libellé comme suit :

«1°bis. Le président d’un conseil de district d’une
commune est assimilé, en ce qui concerne le congé
politique d’office, à un bourgmestre d’une commune
dont le nombre d’habitants correspond à celui du dis-
trict, la durée du congé politique d’office étant limitée
au pourcentage du traitement de ce bourgmestre qu’il
perçoit.».».

JUSTIFICATION

En remplacement de l’amendement n° 2.

L’objectif de l’amendement n° 2 de MM. Coveliers et Smets
reste maintenu. D’une part, seule une correction légistique est

Nr. 6 VAN DE REGERING

Art. 5

Dit artikel wijzigen als volgt :

A) in het 2° de woorden «voorzitter van een
districtsraad» vervangen door de woorden «lid van
het bureau van een districtsraad»;

B) het 3° vervangen als volgt :

«3° de bepaling onder 3° vervangen als volgt :

«3° burgemeester van een gemeente of voorzitter
van een districtsraad:

tot 30 000 inwoners : een vierde van een voltijds
ambt;

van 30 001 tot 50 000 inwoners : de helft van een
voltijds ambt;».».

VERANTWOORDING

De leden van het bureau van de districtsraad van een ge-
meente worden vergeleken met een schepen van een gemeente.
De voorzitter van de districtsraad wordt vergeleken met een
burgemeester. Zelfs hun wedde is een percentage van een
wedde van respectievelijk een schepen of burgemeester van
een gemeente met een bevolkingsaantal gelijk aan dat van het
district. Derhalve worden zij ook qua facultatief politiek verlof op
gelijke wijze behandeld.

Nr. 7 VAN DE REGERING

Art. 6

Het 1° vervangen als volgt :

«1° er wordt een 1°bis ingevoegd, luidend als volgt :

«1°bis. De voorzitter van een districtsraad van een
gemeente wordt wat betreft het politiek verlof van
ambtswege gelijkgesteld met een burgemeester van
een gemeente waarvan het bevolkingsaantal overeen-
stemt met dat van het district, waarbij de duur van de
ambtshalve politiek verlof beperkt wordt tot het per-
centage van de wedde van die burgemeester die hij
ontvangt.».».

VERANTWOORDING

Ter vervanging van amendement nr. 2.

De doelstelling van het amendement nr. 2 van de heren
Coveliers en Smets blijft behouden. Enerzijds wordt enkel een
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apportée. D’autre part, l’amendement s’harmonise encore plus
avec la réglementation relative au traitement du président d’un
conseil de district compris à l’article 1er de l’arrêté royal du 24
novembre 2000 fixant le traitement des présidents et des mem-
bres du bureau des conseils de district. La référence au nom-
bre d’habitants du district est ajoutée pour établir le lien vers le
nombre de jours de congé politique d’office d’un bourgmestre.

N° 8 DU GOUVERNEMENT

Art. 6

Insérer un 1°bis libellé comme suit :

 «1°bis. il est inséré un 2°bis, libellé comme suit :

2°bis. Un membre d’un conseil de district d’une com-
mune est assimilé, en ce qui concerne le congé politi-
que d’office, à un échevin d’une commune dont le nom-
bre d’habitants correspond à celui du district, la durée
du congé politique d’office étant limitée au pourcen-
tage du traitement de cet échevin qu’il perçoit.».».

JUSTIFICATION

En remplacement de l’amendement n° 3.

L’objectif de l’amendement n° 2 de MM. Coveliers et Smets
reste maintenu. D’une part, seule une correction légistique est
apportée. D’autre part, l’amendement s’harmonise encore plus
avec la réglementation relative au traitement du membre du
bureau d’un conseil de district compris à l’article 2 de l’arrêté
royal du 24 novembre 2000 fixant le traitement des présidents
et des membres du bureau des conseils de district. La réfé-
rence au nombre d’habitants du district est ajoutée pour établir
le lien vers le nombre de jours de congé politique d’office d’un
échevin.

N° 9 DU GOUVERNEMENT

Art. 10

Remplacer cet article comme suit :

«Art. 10. — A l’article 9 de la même loi, sont appor-
tées les modifications suivantes :

A) entre le mot «bourgmestre,» et le mot «échevin»,
sont insérés les mots «président d’un conseil de dis-
trict»;

B) le troisième alinéa est supprimé.».

legistieke correctie aangebracht. Anderzijds wordt het amen-
dement nog meer afgestemd op de regeling inzake de wedde
van de voorzitter van een districtsraad vervat in artikel 1 van
het koninklijk besluit van  24 november 2000 tot bepaling van
de wedde van de voorzitters en de leden van het bureau van de
districtraden. De verwijzing naar het bevolkingsaantal van het
district wordt toegevoegd teneinde de koppeling aan het aantal
dagen politiek verlof van ambtswege van een burgemeester te
realiseren.

Nr. 8 VAN DE REGERING

Art. 6

Een 1°bis invoegen, luidend als volgt :

«1°bis. een 2°bis invoegen, luidend als volgt :

2°bis. Een lid van het bureau van een districtsraad
van een gemeente wordt wat betreft het politiek verlof
van ambtswege gelijkgesteld met een schepen van een
gemeente waarvan het bevolkingsaantal overeenstemt
met dat van het district, waarbij de duur van het ambts-
halve politiek verlof wordt beperkt tot het percentage
van de wedde van die schepen die hij ontvangt.».».

VERANTWOORDING

Ter vervanging van amendement nr. 3.

De doelstelling van het amendement nr. 2 van de heren
Coveliers en Smets blijft behouden. Enerzijds wordt enkel een
legistieke correctie aangebracht. Anderzijds wordt het amen-
dement nog meer afgestemd op de regeling inzake de wedde
van het bureaulid van een districtsraad vervat in artikel 2 van
het koninklijk besluit van  24 november 2000 tot bepaling van
de wedde van de voorzitters en de leden van het bureau van de
districtraden. De verwijzing naar het bevolkingsaantal van het
district wordt toegevoegd om de koppeling aan het aantal da-
gen politiek verlof van ambtswege van een schepen te realise-
ren.

Nr. 9 VAN DE REGERING

Art. 10

Dit artikel vervangen als volgt :

«Art. 10. — In artikel 9 van dezelfde wet, de vol-
gende wijzigingen aanbrengen:

a) tussen het woord «burgemeester,» en het woord
«schepen» de woorden «voorzitter van een districts-
raad» invoegen;

b) het derde lid opheffen».
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JUSTIFICATION

Vu que l’étendue du congé politique d’office d’un président
d’un conseil de district est liée au traitement qui lui est octroyé
qui est un pourcentage d’un traitement de bourgmestre d’une
commune dont le nombre d’habitants est identique à celui d’un
district, il convient d’offrir à ce président également la possibilité
d’étendre à sa propre demande son congé politique d’office à
mi-temps ou à plein temps.

N° 10 DU GOUVERNEMENT
(sous-amendement à l’amendement n° 4)

Art. 16

Dans le complément proposé, remplacer les mots
«article 6» par les mots «article 6, 1° en 1°bis».

JUSTIFICATION

L’exception à la rétroactivité doit se limiter à la réglementa-
tion concernant le président du conseil de district. L’élargisse-
ment des mandats via la modification de l’article 6, 5°, de la loi
du 18 septembre 1986 contient aussi une régularisation. Ainsi,
actuellement, un agent fédéral, membre du gouvernement par
analogie, est mis en congé politique d’office vu que la loi de
1997 parle seulement du mandat de parlementaire.

Le ministre de la Fonction publique et
de la Modernisation de l’administration,

Luc VAN DEN BOSSCHE

N° 11 DE MME GRAUWELS

Art. 3

Remplacer cet article par la disposition suivante:

« Art. 3.— À l’article 2 de la même loi sont appor-
tées les modifications suivantes :

a) l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant :
« Pendant les périodes au cours desquelles il est en
congé politique, le membre du personnel est censé être
en activité de service. » ;

b) cet article est complété par l’alinéa suivant :
« Le nombre de jours de congé politique est fixé pro-

portionnellement aux services effectivement prestés
par le membre du personnel. ». ».

VERANTWOORDING

Aangezien de hoegrootheid van het politiek verlof van
ambtswege van een voorzitter van een districtsraad wordt ge-
koppeld aan de hem toegekende wedde die een percentage is
van een burgemeesterswedde van een gemeente met eenzelfde
bevolkingsaantal als het district, past het deze voorzitter even-
eens de mogelijkheid te bieden op eigen verzoek zijn politiek
verlof van ambtswege uit te breiden tot een halftijds of een voltijds
politiek verlof van ambtswege.

Nr. 10 VAN DE REGERING
(subamendement op het amendement nr. 4)

Art. 16

In de voorgestelde aanvulling de woorden «arti-
kel 6» vervangen door de woorden «artikel 6, 1° en
1°bis».

VERANTWOORDING

De uitzondering op de retroactiviteit dient te worden beperkt
tot de regeling inzake de voorzitter van de districtsraad. De uit-
breiding van de mandaten via de wijziging van het artikel 6, 5°,
van de wet van 18 september 1986 behelst eveneens de
regularisatie. Zo wordt op heden een federaal personeelslid,
regeringslid bij analogie, in politiek verlof van ambtswege gezet
gezien de wet van 1997 enkel spreekt van het mandaat van
parlementslid.

De minister van Ambtenarenzaken en
Modernisering van de openbare besturen,

Luc VAN DEN BOSSCHE

Nr. 11 VAN MEVROUW GRAUWELS

Art. 3

Dit artikel als volgt vervangen:

«Art. 3. — In artikel 2 van dezelfde wet, de volgende
wijzigingen aanbrengen:

a) het tweede lid vervangen als volgt: «Tijdens de
periodes dat het personeelslid in politiek verlof is, wordt
hij geacht in dienstactiviteit te zijn.»;

b) dit artikel aanvullen met een nieuw lid, luidend
als volgt: «Het aantal dagen politiek verlof wordt be-
paald in verhouding tot de door het personeelslid effec-
tief gepresteerde diensten.».».

Kristien GRAUWELS (AGALEV/ECOLO)


