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Ministerraad van 18 januari 2008
De ministerraad vergaderde op vrijdag 18 januari 2008 volgens de elektronische procedure onder het
voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 18 januari 2008 volgens de elektronische procedure onder het
voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 18 januari 2008

Federale politieraad
Aanwijzing van sommige leden van de Federale Politieraad
Aanwijzing van sommige leden van de Federale Politieraad
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aanwijzing van sommige leden en
plaatsvervangende leden van de Federale Politieraad.
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van:
1. het College van procureurs-generaal om volgende personen te benoemen:
de heer Claude Michaux, procureur-generaal Bergen
de heer Cédric Visart de Bocarmé, procureur-generaal Luik, als plaatsvervanger
mevrouw Isabelle Panou, onderzoeksrechter Brussel, als plaatsvervanger

2. de Raad van procureurs om de heer Bruno Bulthé, procureur des konings Brussel, te benoemen als
plaatsvervanger van de heer Jan Poels, procureur des konings Turnhout.
3. de Adviesraad van Burgemeesters om de heer Freddy Thielemans, burgemeester van Brussel, en de
heer Stefaan Platteau, burgemeester van Dilbeek, te benoemen
4. de Vaste Commissie van de Lokale Politie om mevrouw Catherine De Bolle, korpschef Politiezone
Ninove, als plaatsvervanger te benoemen van de heer Dirk Van Nuﬀel, korpschef Politiezone DammeKnokke-Heist.

De Federale Politieraad heeft als doel de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie advies te verlenen
onder andere over het Nationaal Veiligheidsplan en de aanwijzing van de commissaris-generaal en
directeurs-generaal van de Federale Politie. Daarnaast evalueert de raad regelmatig de werking van de
Federale Politie en de korpsen van de Lokale Politie.
Op dit ogenblik is professor Willy Bruggeman voorzitter van de raad. Naast de vertegenwoordigers van de
ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie zijn de overige leden:
de heer Lode De Witte, gouverneur van Vlaams-Brabant
de heer Johan Delmulle, federaal procureur
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de heer Jan Poels, procureur des konings Turnhout
mevrouw Viviane Joliet, onderzoeksrechter Luik
de heer Guy Jeanjot, burgemeester van Tellin
de heer Fernand Koekelberg, commissaris-generaal van de Federale Politie
de heer Dirk Van Nuﬀel, korpschef van de Lokale Politie Damme-Knokke-Heist
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Hoort bij Ministerraad van 18 januari 2008

Eurometropool Lille-Kortrijk-Doornik
Aanwijzing van twee vertegenwoordigers van de federale regering in de algemene vergadering en het
bureau van Eurometropool Lille-Kortrijk-Doornik
Aanwijzing van twee vertegenwoordigers van de federale regering in de algemene vergadering en het
bureau van Eurometropool Lille-Kortrijk-Doornik
De ministerraad keurde het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht goed om de heer
Vincent Van Quickenborne en de heer Jean-Luc Crucke als vertegenwoordigers van de federale regering
aan te wijzen in de algemene vergadering en het bureau van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Doornik.
De minister van Buitenlandse Zaken zal ook de Eurometropool namens de Belgische regering inlichten
over die aanwijzingen en over de goedkeuring die de ministerraad op 21 december 2007 verleende aan
het ontwerp van oprichtingsovereenkomst en het ontwerp van statuten van de metropool.
De Eurometropool Lille-Kortrijk-Doornik is een grensoverschrijdende samenwerking tussen Lille Métropole
Communauté Urbaine en vier Belgische intercommunales. De samenwerking onder het gezamenlijk
overlegplatform COPIT bestond al sinds 1991, maar de oprichting van het nieuwe beleidsorgaan geeft de
grensoverschrijdende samenwerking meer dimensie en inhoud.
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Hoort bij Ministerraad van 18 januari 2008

Verdrag van Lissabon
Ratiﬁcatie van het Verdrag van Lissabon
Ratiﬁcatie van het Verdrag van Lissabon
De ministerraad heeft het voorontwerp van wet goedgekeurd over de instemming met het Verdrag van
Lissabon dat het Verdrag betreﬀende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap wijzigt. (Lissabon 13 december 2007)
Het Verdrag van Lissabon vormt het sluitstuk van een lang vernieuwingsproces dat onder Belgisch
voozitterschap in 2001 met de Verklaring van Laken van start ging. Uiteindelijk waren het de veelvuldige
consultaties onder het Duitse voorzitterschap van 2007 die tot een beslissing op de informele Europese
Raad van oktober 2007 onder Portugees voorzitterschap leidden.
De lidstaten van de Europese Unie beslisten in de Intergouvernementele conferentie van 2007 de
benadering van een eengemaakt geconsolideerd verdrag onder de vorm van een Grondwet voor Europa te
verlaten en de bestaande verdragen aan te passen.
Het nieuwe Verdrag maakt de Europese Unie democratischer: het verruimt de bevoegdheden van het
Europees Parlement als medewetgever, begrotingsautoriteit en controleorgaan. Daarnaast betrekt het de
nationale parlementen in grotere mate bij de werkzaamheden van de Unie en stelt ook een burgerinitiatief
in. Het breidt de bevoegdheden van het Hof van Justitie uit en erkent de grondwettelijke structuur van de
lidstaten, ook wat de regionale autonomie betreft.
Daarnaast maakt het Verdrag het optreden van de Unie eﬃciënter en coherenter. Het introduceert een
rechtspersoonlijkheid voor de Unie. Ook het optreden van de Unie wordt duidelijker: er komt een einde aan
de kunstmatige verdeling in pijlers en ook de bevoegdheden van de Unie en de lidstaten zijn duidelijker.
Het externe optreden van de Unie wordt versterkt door de creatie van een Europese diplomatieke dienst
onder leiding van de Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en
veilgiheidsbeleid, die tevens vice-voorzitter van de Commissie zal worden.
Het voorontwerp van wet gaat voor advies naar de Raad van State en wordt dan ingediend bij het Federale
Parlement. De kalender van de ratiﬁcatie die de eerste minister heeft voorgesteld, werd eerder deze week
na aﬂoop van het Overlegcomité met Gemeenschappen en Gewesten bekend gemaakt. (zie
het persbericht van de eerste minister)
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Hoort bij Ministerraad van 18 januari 2008

Fonds voor emissierechten voor Azië en de stille oceaan
Aanhangsel bij het samenwerkingsakkoord tussen België en het Vlaamse Gewest over de deelname
van België aan het Fonds voor emissierechten voor Azië en de Stille Oceaan
Aanhangsel bij het samenwerkingsakkoord tussen België en het Vlaamse Gewest over de deelname van
België aan het Fonds voor emissierechten voor Azië en de Stille Oceaan
De ministerraad heeft het aanhangsel goedgekeurd bij het samenwerkingsakkoord van 8 juni 2007 tussen
België en het Vlaamse Gewest, dat de wijze regelt waarop België aan het Fonds voor emissierechten voor
Azië en de Stille Oceaan deelneemt. De ministerraad ging ook akkoord met het ontwerp van koninklijk
besluit over het aanhangsel. Het fonds werd opgericht door de Aziatische ontwikkelingsbank. Het is de
minister van Financiën Didier Reynders die er gouverneur van is en die het aanhangsel aan de
ministerraad heeft voorgelegd.
Het aanhangsel voert de beslissing van het Vlaamse Gewest uit om zijn deelname aan de
Participatiemaatschappij Vlaanderen over te dragen. Die zal voortaan de rechten en de plichten van het
fonds naleven.
Het Vlaamse Gewest wenstte aan het fonds deel te nemen, zodat het emissierechten kon verwerven en zo
zijn deel van de verplichtingen van het Kyoto-protocol kon naleven. Maar aangezien het fonds enkel staten
erkent, vroeg het gewest de federale staat deel te nemen aan het fonds, terwijl het gewest de ﬁnanciële
verplichtingen integraal voor zijn rekening neemt en ook de voordelen ervan ontvangt.
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Hoort bij Ministerraad van 18 januari 2008

Interministeriële conferenties
Vertegenwoordiging van de Federale Regering in de Interministeriële conferenties
Vertegenwoordiging van de Federale Regering in de Interministeriële conferenties
De ministerraad heeft kennis genomen van de consensus die het Overlegcomité van 16 januari 2008
bereikte over het behoud van het aantal bestaande Interministeriële Conferenties en hun benaming.
Hij herinnert ook aan het akkoord van het Overlegcomité van 2004 inzake het principe van het alternerend
voorzitterschap van sommige Interministeriële Conferenties (aangeduid met *).
De federale vertegenwoordigers in de Interministeriële conferenties zijn:
(voorzitters in vet)
Institutionele hervormingen
Didier Reynders
Yves Leterme
Laurette Onkelinx
Patrick Dewael
Josly Piette

Economie en Energie *
Patrick Dewael
Sabine Laruelle
Paul Magnette

Mobiliteit, infrastructuur en telecommunicatie *
Yves Leterme
Sabine Laruelle
Paul Magnette
Inge Vervotte
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Wetenschapsbeleid en cultuur *
Patrick Dewael
Sabine Laruelle

Buitenlands beleid
Patrick Dewael
Karel De Gucht
Jo Vandeurzen
Pieter De Crem
Charles Michel

Buitenlandse handel *
Didier Reynders
Karel De Gucht
Pieter De Crem
Charles Michel

Financiën en begroting
Didier Reynders
Yves Leterme

Binnenlandse zaken
Patrick Dewael
Jo Vandeurzen

Tewerkstelling, vorming en sociale economie *
Laurette Onkelinx
Sabine Laruelle
Christian Dupont
Josly Piette
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Ambtenarenzaken en modernisering van de overheidsdiensten *
Inge Vervotte

Landbouwbeleid *
Sabine Laruelle

Volksgezondheid *
Laurette Onkelinx
Sabine Laruelle (die wordt uitgenodigd voor de punten inzake voedselveiligheid)

Leefmilieu *
Yves Leterme
Sabine Laruelle
Paul Magnette

Integratie in de maatschappij *
Patrick Dewael
Christian Dupont
Inge Vervotte

Stedelijk beleid en huisvesting *
Christian Dupont
Jo Vandeurzen

Welzijn, sport en familie *
Laurette Onkelinx

Wanneer een Interministeriële Conferentie een dossier behandelt dat tot de bevoegheden van een
minister behoort die geen permanent lid is van de interministeriële Conferentie, zal de voorzitter hem of
haar moeten betrekken bij de voorbereidende werkzaamheden en uitnodigen op de vergadering.

4/4

Gepubliceerd door FOD Kanselarij van de Eerste Minister - algemene directie Externe Communicatie

© 2020 - news.belgium.be

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

