
Art. 2. In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministeri-
eel besluit van 6 oktober 2000, wordt het eerste lid van § 1 aangevuld
als volgt :

« en voor de biologische standaardmelk de basisprijs van de
biologische melk. »

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 28 december 2000.

J. GABRIELS

*

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
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7 JANUARI 2001. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de

procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de
boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de
invoering van gemeentelijke administratieve sancties

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op artikel 119bis,
§ 13, ingevoegd door de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering
van gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
1 augustus 2000;

Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 29 novem-
ber 2000 met toepassing van artikel 84, eerste lid, van de gecoördi-
neerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op
het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De gemeenteraad wijst de gemeentesecretaris aan als ambte-
naar belast met het opleggen van de administratieve geldboetes. Hij kan ook
een ambtenaar aanduiden met het niveau waarvoor een universitair
diploma van de tweede cyclus of een gelijkgesteld diploma is vereist.

De ambtenaar die wordt aangewezen kan echter niet de gemeente-
ontvanger zijn.

Wanneer er in de gemeentelijke administratie geen gemeentesecreta-
ris beschikbaar is en er is geen enkele andere gemeentelijk ambtenaar
van het niveau waarvoor een universitair diploma van de tweede
cyclus of een gelijkgesteld diploma is vereist, vraagt de gemeenteraad
aan de provincieraad om een provincieambtenaar met het niveau
waarvoor een universitair diploma van de tweede cyclus of een
gelijkgesteld diploma is vereist voor te stellen. De gemeenteraad wijst
deze ambtenaar aan als ambtenaar belast met het opleggen van de
administratieve geldboetes.

De provincie krijgt van de betrokken gemeente een vergoeding voor
de prestaties van de provinciaal ambtenaar belast met het opleggen van
administratieve geldboetes. Over de grootte van de vergoeding en de
wijze van betaling dient voorafgaandelijk een akkoord bereikt te
worden tussen de gemeenteraad en de provincieraad.

Art. 2. De administratieve geldboete wordt, binnen een termijn van één
maand volgend op de dag dat de beslissing uitvoerbaar geworden is,
vereffend door storting of overschrijving op een rekening van het gemeen-
tebestuur aan de hand van een overschrijvings of stortingsformulier.

De betaling kan eveneens gebeuren in handen van de gemeenteont-
vanger.

Art. 3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 januari 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

Art. 2. A l’article 7 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel
du 6 octobre 2000, le premier alinéa du § 1er est complété comme suit :

« et pour le lait biologique standard le prix de base du lait
biologique. »

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 décembre 2000.

J. GABRIELS.

MINISTERE DE L’INTERIEUR
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7 JANVIER 2001. — Arrêté royal fixant la procédure de désignation

du fonctionnaire et de perception des amendes en exécution de la
loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les
communes

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Nouvelle Loi communale, particulièrement l’article 119bis,
§ 13, inséré par la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions
administratives dans les communes;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 1er août 2000;

Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 29 novembre 2000 en application
de l’article 84, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de notre Ministre de l’Intérieur et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le conseil communal désigne le secrétaire communal en
qualité de fonctionnaire chargé d’infliger les amendes administratives. Il peut
également désigner un fonctionnaire d’un niveau pour lequel un diplôme
universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis.

Le receveur communal ne peut être désigné à cette fonction.

Lorsque au sein de l’administration communale, le secrétaire com-
munal n’est pas disponible et lorsqu’aucun aucun autre fonctionnaire
d’un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou
un diplôme équivalent est requis n’est disponible, le conseil communal
demande au conseil provincial de proposer un fonctionnaire provincial
d’un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou
un diplôme équivalent est requis. Le conseil communal désigne ce
fonctionnaire en qualité de fonctionnaire chargé d’infliger les amendes
administratives.

La province reçoit de la commune concernée une indemnité pour les
prestations du fonctionnaire provincial agissant en qualité de fonction-
naire chargé d’infliger les amendes administratives. Un accord préala-
ble concernant le montant de cette indemnité et le manière de payer
doit être conclu entre le conseil communal et le conseil provincial.

Art. 2. L’amende administrative est payée dans le délai d’un mois
qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire, par versement
ou virement sur un compte de l’administration communale, au moyen
d’un bulletin de versement ou de virement.

Le paiement peut également s’effectuer entre les mains du receveur
communal.

Art. 3. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE
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