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Regie der Gebouwen - Uitbetaling van ingenieurspremies

Inzijn rapport over het personeelsbeleid van de Regie der Gebouwen heeft het
Rekenhof verschillende onregelmatigheden vastgesteld bij de uitbetaling van
ingenieurspremies. Deze werden stelselmatig verkeerd berekend en ze werden ook
uitbetaald aan personeelsleden die niet het ambt van ingenieur uitoefenden. In zijn
antwoord aan het Rekenhof stelde de Minister dat de bepalingen van het koninklijk
besluit van I4januari 1969 niet meer in overeenstemming zijn met de wijzigingen aan
de graden en functies bij de Regie en dat het volledige systeem moet worden
geactualiseerd.

1.V/erd reeds een begin gemaakt met de beloofde actualisering van het bedoelde
systeem?

2.Zo ja, wat is dan de voorziene einddatum vandeze actualisering? Welke personen
enlof diensten houden zich daarmee bezigT
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1' werd reeds een begin gemaakt met de beloofde actualisering van het bedoelde systeem ?
2' 

í:ilig?il:j;:rl; voorziene einddatum van deze actuatisering ? wetke personen eniof diensten houden

REPONSE

A Ia suite de. sa question susmentionnée, j,ai l,honneur
de. communiquer à l,honorabte ,"ÀoiL Ia réponse
suivante :

1. La Regie des Bátiments, en conceriation avec laCommrssion pour I'appreciation Oe ta lroOuctivité des
tng.enleurs creée par arrêté du Directeur général desBátiments. du 26 juin 1992, 

" "*"rinZ de manièreapprofondie les remarques émises pái r" Cour des
Comptes.

Sur base de ces remarques, plusieurs adaptations ontdéjà été apptiquées aux catcuts Oes primËi.

ANÏWOORD

Naar, aanleiding van zijn vermelde vragen kan ik hetgeachte lid het volgend antwoord u"r"tr-"Ëkun ,

1 D" Regie der Gebouwen heeft, samen met deCommissie voor de beoordeling urn J* productiviteit
y?ld" ingenielrs ingestetd bry béstuit uàn j" Directeur_generaal der Gebouwen, van 26 juni 1g92, grondig deopmerkingen van het Rekenhof oÁderzocf,i'

Op basis van
aanpassingen
de premies.

die opmerkingen werden verschillende
aangebracht aan de berekeningen váÀ

En ce qui concerne le paiement des primes à desagents qui n'exercent pas la fonction à,ingenieur, laRégie est d'avis que ceci est fait 
"n 

tot"t accord avecI'4.R. du 14 janvier 1969 qui prevoit áxpticitement enses articles 22 et 23 que ces primes peuuent aussi êtreaccordees aux ingénieurs civils qui'rem[iissent leursfonctions dans les Services techniques teleraux et par
extension à tous les autres ingenieurs Ëivii= non repris
aux articles 16, 17 , 21 et 22.

2. Le service p&O _ Service du personnel sera chargé,en collaboration av99 la Commission precitée, del'actualisaÍion du systeme d,attributíon de! primes deproductivite aux ingenieurs civits Oe ià 
- 
Régie des

Bátiments qui tiendra compte des grades et fonctions
dr/ Lu trtb _

Wat betreft de uitbetaling van de premies aanpersoneelsleden die . niet het ambt uan ingenieuruitoefenen is de Regie de meníng toegedaan dat ditechter volledjg in overeenstemming is met het KB van14 januari 1969 die voorziei in zijí 
"rtiX"f"n 

22 en 23dat deze premie ook toekomt' ;; ;; burgertijkerngenieurs tewerkgesteld in ntgemene-Technische
Diensten en bij uit6reiding aan ;iË ;;;;,* burgertijke
ingenieurs niet bedoeld in ártit<eten lA, lï,'il en 22.

2. De Dienst p&O - Díenst personeel zal samen metde bovenvermelde Commissie nefasf ziln met deactualisering van de uitbetaling van deproductlviteitpremies aan de nurgerlijkeingenieurs vande Regie der Gebouwen. Die acóatiieiingiat rekening
houden met de bestaande graden en tun"Ë"=



f

/ Etant donné que ce dossier doit encore faire I,objet d,un
examen approfondi, la Regie est dans l,impossíbilite
actuellement de déterminer une date pour cette
actualisation des primes.

Gezien dit dossier nog aan een grondig onderzoek
onderworpen is, Ís de Regie op het ogénblik in de
onmogelijkheid om een einddatum te vooriien,
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