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De heer Isphahani, Rafi, geboren te Beyrouth (Libanon) op 26 sep- 
tember 1945, wonende te Oudergem; 

Mej. Isphahani, Vanig, geboren te Etterbeek op 18 januari 1978, 
wonende te Oudergem; 

Mej. Isphahani, Tamar, geboren te Etterbeek op 28 augustus 1975, 
wonende te Oudergem, 
om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun 
geslachtsnaam in die van r Kasparian R te veranderen, na afloop 
van 60 degen te rekenen van deze bekendmaking. 

Rechterlijke Orde 
iC 

Bekendmaking van een openstaande plaats : 

- 
M. Isphahani, Rafi, ne a Beyrouth (Liban) le 26 septembre 19; 

demeurant a Auderghein; 
Mlle Isphahani, Vanig, née a Etterbeek le 18 janvier 1973, den:e 

rant a Auderghem; 
Mlle Isphahani, Tamar, nee a Etterbeek le 28 août 1975, deme 

rant a Auderghem, 
ont été autorises, sauf opposition en temps utile sur laquelle i1 se! 
statué, a substituer à leur norn patronymique ce!ui de Kasparian 
aprts  l'expiration du delai de 80 jours a compter de la presen- 
insertion. 

Ordre judicinire 

Publication d'une place vacante : 

I - beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te - employé au greffe du tribuntil de premikre instani 
Antwerpen : 1. d ' h v e r s  : 1. 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT 
- 

Provinciebestuur van Antwerpen 
Verkiezingen O.C.M.W. - Gescliil 

Door Mevr. Vermeylen, Marleen, en de heren Verhagen, Paul; Verschueren, Karel; Claes, Alfons; De Beider, 
gdc;:i; er? Geukens. Dirk, gemeenteraadsleden, respectievelijk wonende Herentalsesteenweg OG/iO. 
2220 Heist-op-den-z9e; Pluishoekstraat 22,  2220 Heist-op-den-Berg; Herenthoutseweg 7 1 ,  2222 Wiekevorst; Eug. 
Woutersstraat 4912, 2220 ~~isi-op-?en-Berg; Heksestraat 12, 2222 Itegem; Ierse Heide 8 ,  2221 Booischot, werd bij 
$de  bestendige deputatie van de provincieraad va;: .hhverpen een geschil aanhangig gemaakt m.b.t. de verkiezing 
van de lieer Coeckelberghs, Joseph, als lid van de raad voor m8;tschappelijk welzijn tijdens de gemeenteraac!s- 
verkiezing van 23 oktober 1990. 

Eenieder kan ervan inzage nemen op het gemeentesecretariaat van de betrokken gemeente. 
Dit bericht wordt gepubliceerd in uitvoering van artikel 10, 50, van het koninklijk besluit van G sel?tern- 

ber 1988 tot vaststelling van de nadere rigels voor de ~wrk ing  van het college van provinciegouvern~urs ingesteld 
bij artikel 1311;js van de provinciewet. 

VLAA31SE GEMEENSCHAP - COMMUNAUTE FLAMANDE 

MINISTERIE VAN DE VLAnMSE GEMEENSCHtlP 
- 

24 OKTOBER 1990. - Ministeriële omzendbrief OA-MIN-W/11 - OA-ION-9016 
betreffende de sociale progrnmmatie 19W-1991-1992  

Aande personeelsleden van de Diensten van de Vlaamse Executieve en van sominige instellingen ven - 
openbaar nut 

. Op 14 september 1990 werd tussen de Vlaamse Executieve en de representatieve vakorganisaties een 
principieel akkoord bereikt'over de sectoriële sociale progremmatie voor de jaren 1990,  1991 en 1992. Dit akkoord 
werd geformaliseerd door het Protocol van 28 september 1990. 

Hierna vinden de personeelsleder. een overzicht van de belangrijkste bepalingen van dat protocol. 
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1. Toepassingsgebied. 
Het  akkoord is van toepassing o p  : 
- de  personeelsleden v a n  de,Diensten van  de  Vlaamse Executieve; 
- de  bij de koninklijke besluiten van 31 juli 1989 a a n  d e  Vlaamse Gemeenschap overgedragen 

personeelsleden van he t  Gebouwenfonds voor d e  Rijksscholen, he t  Fonds voor Provinciale e n  Gemeentelijke 
Schoolgebouwen en het  Nationaal Waarborgfonds voor de  Schoolgebouwen; 

- de  personeelsleden van  h e t  Wegenfonds ter  beschikking gesteld van de Vlaamse Executieve in  toepassing 
van artikel 4, derde lid, van  de  w e t  v a n  9 augustus 1955 betreffende he t  Wegenfonds; 

- d e  personeelsleden van d e  volgende instellingen : 
. de  Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het  Vlaamse Gewest; 
. de  Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering; 
. he t  Commissariaat-generaal voor Intcrnation'ale Samenwerking; 
, het  Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme; 
. Kind en Gezin; 
. he t  Vlaams Fonds voor d e  Bouw van Ziekenhuizen e n  Medisch-sociale Instellingen; 
. de  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling e n  Beroepsopleiding; 
. he t  Universitair Ziekenhuis Gent; 
. de Intercommunale hfaatschappij van de Linker-Scheldeoever; 
. de Dienst voor de  Scheepvaart;  
. de Maatschappij der  Brugse Zeevaartinrichtingen; 
. de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen; 
, de Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen; 

de  Vlaamse Huisvestingsmaatschappij; 
de Vlaamse Landmaatschappij; 
de  Autonome Raad voor he t  Gemeenschapsondewijs (de adniinistratietre diensten) 

2. Inhoud var] liet akkoord. 

2.1. Bepalingen die van toepassing zijn op alle personeelsleden. 
De volgende voordelen worden toegekend : 
Met ingang van 1 november 1990 : 
-.een weddeverhoging van 2 %, die reeds werd toegekend ingevolge het  intersectorieel akkoord voor 1000; 
- een bedrag van F 3 000 netto onder de vorm van maaltijdcheques. 
Met ingang van 1 november 1991 : 
- een bedrag van F 3 000 netto onder de vorm van maa.!!ij&heques; 
- een maandelijks bruto-weddecom:!=;;,ent da t  is samengesteld als volgt : 
. een forfaitair 4ek;g van F 9 100 o;, jaarbasis; 

, ?'o Op het  weddebarema van  1 oktober 1991. 
Ivlet ingang van 1 november 1992 : 
- een bedrag van F 3 000 netto onder de vorm van maaltijdcheques; 
- een maandelijks bruto-weddecomplement ten belope van 2 % op het  weddebarema van 1 oktober 1992. 

Toepassingsmodaliteiten met  betrekking tot de maaltijdcheques : 
- voor de periode van 1 november.1990 tot 31 december 1990 worden aan  de  personeelsleden (die op 1 nove!>A- 

ber 1990 in dienst zijn) maaltijdcheques toegekend ter waarde van F 3 000 netto, dit  wil zeggen d a t  voor een 
voltijdse prestatie 30 cheques van  150 F zullen toegekend worden waarin het  personeelslid per cheque F 5'3 zal 
bijdragen door inhouding op de  wedde van december 1990. 

Voor deeltijdse of verminderde prestaties zullen eveneens 30 cheques worden toegekend, maar  d e  waarde 
ervan zal verhoudingsgewijs verminderd worden. Bij het  beoordelen van he t  prestatieregime (voltijds of 
deeltijds) zal worden uitgegaan van  een referentieperiode (1 september 1909 tot 31 augustus 1990) waarbij een 
ûangepaste berekening zal gebeuren voor personeelsleden die tijdens of na de  referentieperiode in dienst xijn 
getreden. 

Bij he t  beoordelen van de  afwezigheden zal geen rekening worden gehouden, d.w.z. geen vermindering 
worden toegepast wegens ziekteverlof, zwangerschapsverlof, jaarlijks verlof, arbeidsongeval, vormii:gsv(:rloí', 
verlof ?oor adoptie en pleegvoogdij, syndicaal verlof en politiek verlof; 

- voor de jaren 1991 e n  1992 zullen de toekenningsvoonvaarden e n  -modaliteiten later worden bepaald. 

2.2. Bepalingen die van toepassing zijn op sommige categorieën van personeelsleden : het  wegwerken van 
zogenoemde anomalieën. 

2.2.1. Informaticapersoneel van  niveau 1 
Aan het  informaticapersoneel van  niveau 1 wordt vanaf 1 november 1990 een  weddecomplement van 20 % 

toegekend. 
Voor de toekenning van di t  complement komen in aanmerking : personeelsleden van niveau 1 die 
. ofwel één van de graden v a n  d e  informaticus-familie bezitten; 
. ofwel in het bezit zijn van één  v a n  de  diploma's die toegang geven tot  he t  vergelijkend examen voor werving 

in de  graad van informaticus e n  de  taken van informaticus daadwerkelijk uitoefenen i n  een informati- 
cadienst. 

2.2.2. Personeelsleden met  weddeschaal 1113. 
De titularissen van een  ambt  m e t  weddeschaal 1113 ontvangen vanaf 1 november 1990 een weddecomplement 

van F 40 000 per jaar, te  indexeren. 
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H e t  betreft hier onder meer de  adjunct-adviseurs, de  eerstaanwezend vertalers-revisor, de eerstaanwezend 
architecten e n  de eerstaanwezend industrieel ingenieurs. 

De titularissen van een ambt  met  weddeschaal 1116, zoals bijvoorbeeld d e  eerstaanwezend ingenieurs, 
genieten dus  niet van dit weddecomplement. 

De titularissen van een betrekking van  rang 11 die een  bijzondere weddeschaal genieten die hoger is dan  de  
weddeschaal 1113 (zoals bijvoorbeeld sommige adjunct-adviseurs bij he t  voormalig Ministerie van d e  Vlaamse 
Gemeenschap), verkrijgen het weddecomplement in voorkomend geval slechts t en  belope van liet verschil tussen 
hun huidige weddeschaal en de  weddeschaal 1113 + F 40 000. 

2.2.3. HOBU-gediplomeerden - ongelijke weddeschaal. 
De gediplomeerde van het  Hoger Onderwijs Buiten de  Universiteit (HOBU) die een ambt vanaf rang 22 

uitoefent waarvoor een HOBU-diplorria vereist is e n  die een wedde geniet die lager ligt dan de overeenstemmende 
wedde in de weddeschaal van dezelfde rang voor een graad van de  familie van de  maatschappelijke assistentei?. 
ontvangt vanaf 1 november 1990 een  weddecomplement ten belope van het  verschil t ~ s s e n  zijn wedde en de 
hierboven bedoelde overeenstemmende wedde. 

Voorbeeld : de landmeter-expert onroerende goederen. 
De landmeter-expert onroerende goederen is titularis van een  ambt van rang 22 en geniet momenteel de 

weddeschaal 2212. Omdat voor de uitoefening van da t  ambt he t  HOBU-diploma vereist is van meetkundig schatter 
van onroerende goederen, ontvangt de  landmeter-expert onroerende goederen met  ingang van 1 novemb;er 1890 
een  weddecomplement ten belope van he t  verschil tussen de weddeschaal 2212 en de weddeschaal 22/6 
(weddeschaal van maatschappelijk assistent). 

Om dezelfde redenen ontvangt de  landmeter-expert onroerende goederen eerste kiasse (weddeschaal 2311 
een weddecomplement ten belope van het  verschil tussen de  weddeschaal 2311 en de weddeschaal 2316 
(maatschappelijk assistent eerste klasse). 

Voorbeeld : de onderbureaushef. 
De onderbureauchef die in het  bezit is vaii een HOBU-diploma blijft bezoldigd in de weddeschaal 22i4 omdüt 

voor de  uitoefening van het ambt van onderbureauchef geen HOBU-diploma vereist is. 

2.2.4. HOBU-gediplomeerden met  vlakke loopbaan. 
De HOBU-gediplomeerde die een ambt  uitoefent waarvoor een HOBU-diploma vereist is en \vaaraan een 

vlakke loopbaan bestaande uit drie trappen verbonden is die overbrugd wordt na  twee keer negen jaar. ont~~ai-igt 
vanaf 1 november 1990 na zeven jaar  in de  eerste trap een weddec:omplerncnt gelijk aan  het verschil tussen zijn 
wedde e n  de  wec!de die l i i j  zou genieten indien hij op dat  ogenblik reeds de tv,reede trap zou bereikt hebben. 

Na zestien jaar in de vlakke loopbaan ontvangt hij eveneens een weddecoinp!enieiit gelijk aan  het  verschil 
tussen zijn wedde er. de \redde die hij zou genieten indien hij op da t  ogenblik reeds de derde trap zou bereikt 
hebben. 

Voorbeeld : de opvoeder. 
De opvoeder oefent een ambt  uit  waarvoor een HOBU-diploma vereist is e n  geniet een vlakke loopbaan 

bestaande uit drie trappen te overbruggen na  twee keer negen jaar,  name!ijk : 
- opvoeder : weddeschaal 2216; 
- na O jaar graadanciënniteit : opvoeder eerste klasse met  weddesihaal 23/6; 
- na  18 jaar graadanciënniteit als opvoeder (9 jaar als opvoeder eerste klasse) : eerstaanwezerid opvoeder 

niet weddeschaûl 2416. 
Vanaf l november 1990 worden aan  de opvoeder de volgende v~eddecornpieir.entei1 toegekend : 
- na  7 jaar graadanciënniteit als opvoeder : he t  verschil tussen de  weddeschaal 2216 en de :s.eddeschau! -::!G; 
- na  16 jaar graadanciënniteit als opvoeder (7 jaar als opvoeder eerste k!asse) . !ie1 verschii tussen de 

weddeschaal 23i6 e n  de weddezchaal 2416. 
Andere voorbeelden 
- Mutatis miitandis geldt hetzelfde voor onder meer 

. de  assistent in de psychologie; 

. de  diëtist; 
de ergotherapeut: 

. de  logopedist; 

. de  landschapsdeskundige; 
de  maatschappelij k assistent; 

. de kinesiterapeut; 

. de  gegradueerd ziekenverpleger. 
(Voor de  maatschappelijke assistent,  de  kinesitherapeut en de  gegradueerd ziekenverpleger geldt ec!i?er de 

geldelijke anciënniteit in plaats van  de  graadanciënniteit). 
- De gegradueerd ziekenvepleger C : 

.na 7 jaar geldelijke anciënniteit : he t  verschil tussen de  weddeschaal R.22 e n  de  weddeschaal 11.23; 

.na 16 jaar geldelijke anciënniteit (7 jaar  als gegradueerd ziekenverpleger B); liet verschil tusser. de 
weddeschaal R.23 en de weddeschaal R.24. 

2.2.5. HOBU-gediplomeerden in rang 24 of 25. 
De HOBU-gediplomeerden die een  ambt  in  rang 24 of 25 uitoefenen waarvoor een  HOBU-diploma vereist is, 

ontvangen een  weddecomplement van  F 30 000 per  jaar, te indexeren. 
Deze regeling is bijvoorbeeld van toepassing op : 
- d e  gradueerd hoofdverpleger; 
- he t  hoofd van de  nursing; 
- d e  gegradueerd adjunkt-hoofdverpleger; 
- de  gegradueerd ziekenverpleger A; 
- de  hoofdlandmeter-expert onroerende goederen; 
- de  hoofdmaatschappelijk assistent; 
- d e  eerstaanwezend assistent i n  de  psychologie; 
- de  eerstaanwezend diëtist;',,. 
- de  eerstaanwezend ergotherapeut; 
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- de  eerstaanwezend ergotherapeut; 
- de  eerstaanwezend kinesitherapeut; 
- de  eerstaanwezend l a n d s ~ h a ~ s d e s k u n d i g e ;  
- d e  eerstaanwezend logopedist; 
- de  eerstaanwezend maatschappelijk assistent; 
- de  eerstaanwezend opvoeder; 
- ... 
Deze regeling is niet van toepassing op bijvoorbeeld de bestuurschef e n  de hoofdprogrammeur omdat voor de  

uitoefening van deze ambten geen HOBU-diploma vereist is. 
2.2.8. Er moet opgemerkt worden da t  de  bepalingen met  betrekking tot de  HOBU-gedipl>meerden ook van 

toepassing zijn op de universitair gediplomeerde personeelsleden van tenminste rang 22 die een ambt  uitoefenen 
waarvoor een HOBU-diploma of een  universitair diploma vereist is (voorbeeld : d e  vaste afgevaardigde bij de  
Jeugdbescherming). 

2.2.7. Ook moet opgemerkt worden da t  bij de berekening van de toelage voor de  uitoefening van een  hoger 
ambt  rekening zal worden gehouden met  de onder punt  2.2. opgesomde voordelen die aan  de titularissen van d a t  
ambt toegekend worden. 

Voorbeeld : 
Bij de  berekening van de  toelage die wordt toegekend a a n  de  bestuurssecretaris die het hoger ambt van 

adjunct-adviseur uitoefent, zal rekening worden gehouden m e t  he t  weddecomplement van F 40 000 dat  aan  de 
adjunct-adviseurs wordt toegekend. 

2.3. Vergoedingen en toelagen. 
2.3.1. Nachtprestaties. 
Aan het  personeelslid dat  genoopt wordt tot nachtprestaties, wordt vanaf 1 november 1990 een toelage van 

F 40 per  uur toegekend, te indexeren. 
Onder nachtprestaties wordt verstaan : prestaties verricht tussen 22 uur  e n  4 uur ,  evenals de  prestaties 

verricht tussen 18 uur en 8 uur  op voorwaarde da t  ze eindigen t e  of na 22 uur  of beginnen te of vóór 4 uur. 
2.3.2. Zaterdagwerk. 
Aan het  personeelslid dat  genoopt wordt tot zaterdagprestaties, wordt vanaf 1 november 1990 een toelage van 

F 40 per  uur toegekend. te indexeren. 
Onder zaterdagwerk wordt verstaan : prestaties verricht op een zaterdag tussen i) uur en 24 uur. 
Deze toelage kan in voorkomend geval gecumuleerd worden met  de toelage voor nachtprestaties verricht op 

zaterdag. 
2.3.3. Toelage voor gevaarlijk, ongezond en hinderlijk werk. 

-De  toelage voor gevaarlijk, oiigezond en hinderlijk werk wordt, daar  waar  ze nu reeds bestaat, opgetrokken 
tot F 40 per uur, te indexeren. 

Voor de personeelsleden op wie thans een gunstiger regeling van toepassing is, wordt de meest gunstige 
regeling toegepast. 

2.3.4. Uurvergoedingen. - Aanpassing van de  berekeningswijze. 
Bij de berekening van de  uurvergoedingen (bijvoorbeeld voor zondagwerk) zal vanaf 1 november 1990 de 

jaardeler U1978 gehanteerd worden tenzij reeds een gunstiger deler wordt aangewend. 
Daarnaast  zal de jaarbezoldiging steeds berekend worden volgens de forumiile : jaarbezoldiging 

= jaarwedde + haard- of standplaatstoelage. 

2.4. Optrekken van de bevorderingsmogelijkheden in niveau 4. 
H e t  aantal betrekkingen van rang 44 zal worden opgetrolckcn van maximum 20 O/a van het totaal der 

betrekkingen van niveau 4 naar  34 %. 
Dit betekent dat  het personeel van niveau 4 meer bevorderingkansen zal krijgen. 

2.5. Bijkcmende opmerkingen. 
E r  moet worden opgemerkt da t  : 
- op de bruto-bedragen van de weddecomplementen de sociale zekerheid en de  bedrijfsvoorheffing wordt 

berekend zoals toegepast op de wedden; 
- alle toegekende voordelen geïndexeerd worden met ingang van de  datum van toekenning. 

2.0. Tegenprestaties. 
Als tegenprestatie van het personeel voor de toegekende voordelen wordt, vanaf 1 november 1990. voor alle 

personeelsleden die genieten van het  stelsel van de variabele werktijdregeling, het  begin van d e  glijtijd 
vastgesteld op 8 uur (in plaats van 7 u. 30 zoals dat  nu meestal he t  geval is). 

2.7. Imputaties. 
In voorkomend geval. is e r  een imputatie van deze verhoging tot beloop van 2 % - dit is telkens 1 % per 

1 november 1991 en per 1 november 1992 - op de  resultaten van de  eventuele intersectoriële C.A.O. in comité A. 

Ik heb e r  aan  gehouden de personeelsleden nu reeds in kennis  te  stellen van de  belangrijke bepalingen van 
het  Protocol van 28 september 1990, d a t  eerlang door de  Vlaamse Executieve in concrete besluiten zal omgezet 
worden. 

Voor specifieke vragen (onder meer  met  betrekking tot de  toepassingsmodaliteiten van de bepalingen van dit 
akkoord e n  de  gevolgen ervan o p  hun persoonlijke situatie) kunnen d e  personeelsleden terecht bij hun 
personeelsdienst. 

De Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden e n  Openbaar Ambt, 

L. Van L)en Bossche. 


