UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN SCHAARBEEK

Vergadering van 21 mei 2003
Voorwerp nr :

4 van de agenda

: De heer Clerfayt, Burgemeester, mevr. Smeysters, de hh. Lahlali, Guillaume, mevr.
Berroho-Essaidi, de hh. Van Gorp, Noël, De Herde, Denys, Verzin, Köse, Schepenen, de hh. Charels,
Paulet, Duriau, Nimal, Germain, De Jaegher, mevr. Philippart, de h. De Linge, mevr. Nyssens, de h.
Sessler, mevr. Bouarfa, de hh. El Arnouki, Winkel, Grimberghs, Fraboni, Demol, Ducarme,
Hutchinson, mevr. Jodogne, de hh. Temiz, Ozkara, Ozturk, Benallel, mevr. Monseu, Blanmailland,
Massart, de hh. Crasson, Ramdani, El Khattabi, mevr. Gailly, De Dyn, Kleykens, de hh. Heuninck,
Vantighem, Decat, mevr. Decoux, Gemeenteraadsleden, de h. J. Bouvier, Gemeentesecretaris.
AANWEZIG

DE GEMEENTERAAD
Gelet op de artikelen 117, 119 en 145 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en
de vakbonden van haar personeel;
Gelet op zijn raadsbesluit van 21 februari 1979 betreffende de toekenning aan de leden van het
college van burgemeester en schepenen en aan sommige ambtenaren en gemeentepersoneelsleden
van vergoedingen voor gebruik, ten behoeve van de gemeente, van hun eigen voertuig;
Overwegende dat het gewenst is dit reglement te herzien met het doel de reiskosten aanzienlijk
te verminderen;
Overwegende dat het past teneinde dit doel te bereiken per maand en per dienst een maximum
aantal kilometers toe te kennen;
Gelet op het protocol ondertekend in vergadering van het onderhandelingscomité op datum van
16 mei 2003;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen op datum van 8 april
2003;
BESLUIT : met 30 stemmen en 5 onthoudingen
ARTIKEL 1 - Een forfaitaire vergoeding voor reiskosten wordt, binnen de grenzen van de beschikbare
budgettaire kredieten, toegekend aan de leden van het college van burgemeester en schepenen die
hun eigen voertuig gebruiken om verplaatsingen uit te voeren in het belang van het bestuur.
Het bedrag van deze vergoeding stemt maandelijks overeen met 225 maal het bedrag van de
kilometervergoeding.
ARTIKEL 2 – Onverminderd de terugbetaling van kosten gerechtvaardigd door reiskosten gemaakt in
het kader van toegelaten vormingen door het college van burgemeester en schepenen wordt een
vergoeding voor reiskosten toegekend, binnen de grenzen van de beschikbare budgettaire kredieten,
aan de gemeentebeambten die hun eigen voertuig gebruiken voor zover zij deel uitmaken van één
van de in artikel 3 vermelde diensten.
ARTIKEL 3 – De vergoeding wordt beperkt tot een maandelijks aantal gereden kilometers per dienst
als volgt geëvalueerd :
Infrastructuur
300 km
Stedenbouw
300 km
Openbaar onderwijs
300 km
Archieven
100 km
PBVV
100 km
Verzekeringen
100 km
Uitrusting
100 km
Huisbewaarders vakantieverblijven
100 km per centrum
PMS Centrum
300 km
Gezondheidspromotie op school
300 km
Senioren
20 km
Franstalige bibliotheek
50 km
Burgerlijke Stand
25 km
Integratie en Cohabitatie
125 km

ARTIKEL 4- De betaling van de vergoeding geviseerd onder artikel 2 zal onderworpen worden aan de
voorlegging van een marsroute die voor elke verplaatsing de bestemming, het aantal afgelegde
kilometers en de rechtvaardiging vermeld dat het gebruik van een ander vervoermiddel onmogelijk
was.
ARTIKEL 5 – Het college van burgemeester en schepenen kan de terugbetaling weigeren of
verminderen indien het van oordeel is dat het om ongerechtvaardigde verplaatsingen gaat of om
verplaatsingen die hadden kunnen vermeden worden.
ARTIKEL 6 – De kilometervergoeding wordt beperkt tot 95% van het bedrag vastgesteld door het
koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten zoals het heden
vastgesteld werd.
ARTIKEL 7 – Dit reglement treedt in werking op datum van 1 april 2003.
Beraadslaagd in openbare vergadering te Schaarbeek, op 21 mei 2003
Namens de Raad :
De Gemeentesecretaris,
De Burgemeester-Voorzitter,
J. BOUVIER
B. CLERFAYT
Voor eensluidend afschrift :
Schaarbeek, 27 mei 2003
Namens het College :
De Gemeentesecretaris,
Het College,

