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Ministerraad van 18 april 2008
De ministerraad vergaderde op vrijdag 18 april 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 18 april 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 18 april 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 18 april 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
Tijdens de persconferentie die op de ministerraad volgde herinnerde eerste minister Yves Leterme de pers
eraan, dat de regeringsverklaring en het regeerakkoord als brochure beschikbaar zijn. Daarna
besprak staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet het stabiliteitsprogramma 2008-2011. Minister
van Justitie Jo Vandeurzen nam vervolgens de tijd om het masterplan 2008-2012 dat humanere
detentieomstandigheden in de gevangenissen wil verwezenlijken, uitgebreid voor te stellen. Hij had de
pers ook op een bezoek aan de gevangenis van Vorst na de persconferentie uitgenodigd. Ten slotte
besloot minister van Financiën en Institutionele Hervormingen Didier Reynders de persconferentie met een
toelichting over het masterplan.
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Hoort bij Ministerraad van 18 april 2008

Overeenkomst tussen de Bleu en de republiek Korea
Overeenkomst inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de republiek Korea
Overeenkomst inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de BelgischLuxemburgse Economische Unie en de republiek Korea
De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed tot instemming met de overeenkomst inzake de
wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie en de Republiek Korea (Brussel, 12 december 2006).
De overeenkomst moet de economische samenwerking tussen de drie landen versterken en bevat onder
meer bepalingen om een rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen te garanderen, de vlugge
en adequate schadeloosstelling bij onteigening en de vrije overmaking van inkomsten te
vergemakkelijken. Ze legt ook een procedure vast om de geschillen die kunnen ontstaan tussen een
investeerder en het gastland van zijn investering te regelen en de mogelijkheid om beroep te doen op
internationale arbitrage.

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

18 apr 2008 -12:27

Hoort bij Ministerraad van 18 april 2008

Gevangenisinfrastructuur
Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur met humane detentieomstandigheden
Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur met humane detentieomstandigheden
De ministerraad keurde het masterplan goed dat minister van Financiën Didier Reynders en minister van
Justitie Jo Vandeurzen voorstelden met acties voor de strafuitvoering, die voornamelijk de overbevolking in
de gevangenissen moeten aanpakken en een humaan detentiebeleid moeten waarborgen.
FOD Justitie en de Regie der Gebouwen zullen in het volgende decennium samenwerken om de
penitentiaire instellingen weer op een niveau te brengen dat qua capaciteit, organisatie en inrichting aan
meer humane vereisten voldoet. Daarom besliste de ministerraad de bestaande penitentaire inrichtingen
te renoveren, de capaciteit door renovatie en nieuwbouw uit te breiden en onderhouds- en
beveiligingswerken uit te voeren.
De ministerraad bevestigde de bestaande beslissingen om in Gent, Antwerpen, Dendermonde nieuwe
instellingen te laten bouwen. Daarnaast besliste hij ook drie inrichtingen met telkens 300 cellen en een
inrichting voor jonge delinquenten in Achêne te laten bouwen. Hij gaf de Regie der Gebouwen en FOD
Justitie opdracht een protocol van samenwerking en een meerjarenprogramma voor onderhouds- en
instandhoudingswerken uit te werken.
Ten slotte besliste hij de kredieten op de begroting van 2008 en volgende jaren van de Regie der
gebouwen in te schrijven.
Meer informatie vindt u in bijhorend document.
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Leningen van staat tot staat
Eerste deel van het programma van leningen van staat tot staat voor 2008 - eerste deel
Eerste deel van het programma van leningen van staat tot staat voor 2008 - eerste deel
De ministerraad besliste een nieuwe staatslening toe te kennen:
- aan Sao Tomé en Principe voor 980.800 euro onder de vorm van ontbonden hulp om de installatie van
een telecommunicatienetwerk van het type GMDSS en AIS te ﬁnancieren zodat ze het maritiem transport
beter kunnen beveiligen.
- aan Ghana voor 7.801.900 euro als bijdrage in de concessionele ﬁnanciering van de derde fase van een
watervoorzieningsproject voor Koforidua en omgeving.
De ministerraad nam ook kennis van het programma van staatsleningen van vorige jaren en de
voorwaarden van het programma voor 2008.
Het systeem van de staatsleningen onstond in 1964 en machtigt de minister van Financiën en de minister
van Buitenlandse Handel om samen een ﬁnanciële steun aan ontwikkelingslanden te verlenen, zodat ze
zich tegen zeer gunstige voorwaarden goederen en diensten kunnen aanschaﬀen die voor hun
economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. Voor de meeste ontwikkelingslanden is de
ﬁnanciële samenwerking verbonden met de levering van Belgische goederen en diensten.
De staatsleningen zijn dus een instrument van de Belgische internationale samenwerking. De leningen
worden aan bijzonder milde voorwaarden toegekend: ze zijn pas na een respijttermijn van 10 jaar in 20
gelijke annuïteiten terugbetaalbaar. Sao Tomé en Ghana ontvangen renteloze leningen.
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Toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen
Voorwaarden van het statuut van langdurig ingezetenen vastgelegd
Voorwaarden van het statuut van langdurig ingezetenen vastgelegd
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden bepaalt om het
stauut van langdurig ingezetene te bekomen en te behouden. Het ontwerp dat minister van Migratie- en
Asielbeleid Annemie Turtelboom indiende, legt de wijze van uitvoering vast van de wet van 25 april 2007
tot wijziging van de wet betreﬀende de toegang tot het grondgebied, het verblijf de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen (wet van 15 december 1980).
Het ontwerp schrijft voor dat de vreemdeling die een aanvraag voor de toekenning van het statuut
van langdurig ingezete indient, maandelijks ten minste over 684 euro voor hemzelf en 228 euro voor elk
persoon ten laste moet beschikken. Die bedragen zijn gekoppeld aan de index van consumptieprijzen.
Het ontwerp bepaalt ook hoe en in welke gevallen de langdurig ingezetene die gedurende twaalf
opeenvolgende maanden buiten het grondgebied van de EU verbleef, zijn recht op terugkeer naar België
mag behouden. Het bepaalt ook in welke gevallen de vreemdeling, die zijn recht op terugkeer heeft
verloren, zijn status van langdurig ingezetene kan terugkrijgen.
Verder legt het de criteria vast, die de stabiele relatie in het kader van de gezinshereniging met een EUonderdaan bepalen. Ze zijn gebaseerd op de criteria van het gemeen recht, behalve dan wat de ﬁnanciële
garanties betreft. Ook vermeldt het ontwerp de landen waar het partnerschap gelijk wordt gesteld met het
huwelijk.
Ten slotte kunnen de EU onderdanen die bij de gemeente een verklaring van inschrijving aanvragen,
onmiddellijk in het wachtregister worden ingeschreven in afwachting dat hun domicilie wordt
gecontroleerd.
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Samenstelling van de CREG
Aanpassing van de algemene raad van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het
gas
Aanpassing van de algemene raad van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling van de
afvaardigingen in de algemene raad van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas
wijzigt. De aanpassing die minister van Klimaat en Energie Paul Magnette voorstelde, is het gevolg van de
herstructering van de beroepsorganisaties in de gas- en elektriciteitsector: de oprichting van de Federatie
van netbeheerders elektriciteit en aardgas in België (Synergrid) en de Federatie van de Belgische
elektriciteits- en gasbedrijven (FEBEG), en de ontbinding van het Verbond der gasnijverheid (FIGAS) en de
Beroepsfederatie van de producenten en verdelers van elektriciteit in België (BFE).
Vijf leden vertegenwoordigen de elektriciteitsproducenten:
twee leden vertegenwoordigen de producenten van de Federatie van de Belgische elektriciteits- en
gasbedrijven
een lid vertegenwoordigt de producenten die gebruik maken van hernieuwbare energie
een lid vertegenwoordigt de producenten die gebruik maken van warmtekrachtinstallaties
een lid vertegenwoordigt de industrieën die elektriciteit produceren voor eigen behoefte

Zes leden vertegenwoordigen de transmissie- en distributienetbeheerders:
Intermixt draagt drie leden voor
Inter-regies draagt een lid voor
de transmissienetbeheerder van elektriciteit draagt een lid voor
de transmissienetbeheerder van aardgas draagt een lid voor.

Twee leden van de Federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven vertegenwoordigen
de houders van een leveringsvergunning voor aardgas.
Twee leden van de Federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven vertegenwoordigen
de houders van een leveringsvergunning voor elektriciteit.
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Een lid vertegenwoordigt Belpex, de marktbeheerder voor de uitwisseling van energieblokken.
Deze afvaardigingen en de afvaardiging die de milieuverenigingen vertegenwoordigt behouden een
raadgevende stem in de in de algemene raad.
Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreﬀende de
samenstelling en de werking van de algemene raad van de Commissie voor de regulering van de
Elektriciteit en het gas.

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

Persdienst van minister van Overheidsbedrijven,
Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast
met Grote Steden Paul Magnette
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
België
+32 2 213 09 11
http://magnette.belgium.be

© 2020 - news.belgium.be

1/1

18 apr 2008 -12:27

Hoort bij Ministerraad van 18 april 2008

Gewrichtspuncties toegevoegd aan nomenclatuur
Honorarium voor gewrichtspuncties voortaan gedeeltelijk terugbetaald
Honorarium voor gewrichtspuncties voortaan gedeeltelijk terugbetaald
De ministerraad besliste op voorstel van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx
een nieuwe verstrekking in de nomenclatuur van terugbetaalbare medische zorgen in te voeren: de
diagnostische punctie of therapeutische punctie in een of meerdere gewrichten van ledematen bij
patiënten met inﬂammatoir reumatisch lijden (478015).
Het remgeld, dwz het aandeel dat de patiënt bovenop de tussenkomst van de ziekteverzekering
betaalt, bedraagt 15% van het honorarium en ten hoogste 8,68 euro. De patiënten die recht hebben op de
verhoogde tegemoetkoming moeten geen remgeld betalen.
De Commissie voor begrotingscontrole en het comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging
ingesteld bij de dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV gaven een gunstig advies.
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Nationale klimaatcommissie
Nieuwe samenstelling van de nationale klimaatcommissie
Nieuwe samenstelling van de nationale klimaatcommissie
De ministerraad keurde de nieuwe samenstelling van de Nationale klimaatcommissie goed die minister
van Klimaat en Energie Paul Magnette voorstelde.
Eﬀectieve leden:
mevrouw Davine Dujardin voor de eerste minister,
mevrouw Nele Roobrouck voor de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken,
de heer Luc Mabille voor de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele
hervormingen,
mevrouw Elisabeth Ellegaard voor de minister van Klimaat en Energie.

Plaatsvervangende leden:
de heer Nicolas De Coster voor de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke kansen, als
plaatsvervangend lid van mevrouw Davine Dujardin,
de heer Axel Delvoie voor de minister van Buitenlandse Zaken, als plaatsvervanger van mevrouw Nele
Roobrouck,
de heer Jean-Marc Galand voor de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele
hervormingen als plaatsvervanger van de heer Luc Mabille,
mevrouw Christine Declercq voor de minister van Klimaat en Energie als plaatsvervanger van mevrouw
Elisabeth Ellegaard.
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Stabiliteitsprogramma van België 2008-2011
Goedkeuring van het stabiliteitsprogramma 2008-2011
Goedkeuring van het stabiliteitsprogramma 2008-2011
De ministerraad keurde het stabiliteitsprogramma 2008-2011 goed dat eerste minister Yves Leterme,
minister van Financiën Didier Reynders en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet voorstelden.
Elke lidstaat van de EU moet jaarlijks een stabiliteitsprogramma bij de Europese Commissie en de
Europese raad indienen. Dat programma maakt een raming van de budgettaire toestand van de gehele
Belgische overheid op basis van het regeerakkoord van maart 2008. Het geeft een overzicht van de
macro-economische parameters die de grondslag vormen voor de berekening van de raming en schat de
houdbaarheid van de overheidsﬁnanciën op langere termijn in.
De federale regering heeft er zich in het regeerakkoord 2008 toe verbonden om vanaf 2009 een
structureel overschot te realiseren. Dat moet tegen eind 2011 ten minste 1% van het BBP bedragen.
Die verbintenis moet verder bijdragen tot de terugdringing van de schuldgraad van België om de komende
kosten van de vergrijzing op duurzame wijze op te vangen. De schuldvraag zal in de toekomst verder
dalen en eind 2011 nog 71,1% van het BBP bedragen.
Dat budgettaire beleid gaat samen met een ambitieus sociaal economisch programma dat de
werkgelegenheid en de ondernemingszin moet bevorderen. Naast de vermindering van de lasten op arbeid
van de lage en de middelbare inkomens krijgen in dat programma ook de versterking van de sociale
bescherming, het beleid voor duurzame ontwikkeling en het milieubeleid bijzondere aandacht.
Meer informatie vindt u in bijhorend document.
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Interministeriële conferenties
Het aantal bestaande interministeriële conferenties en hun benaming blijft behouden
Het aantal bestaande interministeriële conferenties en hun benaming blijft behouden
De ministerraad besliste op initiatief van eerste minister Yves Leterme het aantal bestaande
interministeriële conferenties en hun benaming te behouden.
Er zijn 16 interministeriële conferenties:
institutionele hervormingen
economie en energie
mobiliteit, infrastructuur en telecommunicatie
wetenschapsbeleid en cultuur
buitenlands beleid
buitenlandse handel
ﬁnanciën en begroting
binnenlandse zaken
tewerkstelling, opleiding en sociale economie
ambtenarenzaken en modernisering van de overheidsdiensten
landbouwbeleid
volksgezondheid
leefmilieu
maatschappelijke integratie
stedelijk beleid en huisvesting
welzijn, sport en familie

De interministeriële conferenties kunnen geen beslissingen afdwingen, maar ze dragen bij tot een
soepel en eﬃciënt overleg tussen de verschillende overheden.
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Aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting
Regeling van de aanvullende gemeentebelasting en aanvullende agglomeratiebelasting op de
personenbelasting voor het aanslagjaar 2007 en vorige jaren
Regeling van de aanvullende gemeentebelasting en aanvullende agglomeratiebelasting op de
personenbelasting voor het aanslagjaar 2007 en vorige jaren
De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de vestiging van sommige aanvullende
gemeentebelasting en de agglomeratiebelasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2007 en
vorige jaren bekrachtigt. Het voorontwerp dat een voorstel is van minister van Financiën Didier Reynders,
regelt het probleem van de terugwerkende kracht van die belastingen.
Een aantal personen had tegen de aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting, waarin hun
gemeentereglement voorziet, gedingen aangespannen, omdat ze die onwettig vonden. Het hof van Beroep
van Bergen oordeelde dat de terugwerkende kracht van het belastingreglement van Lessen, dat
aanvullende gemeentebelasting voor 2001 oplegde, onwettig was. Ook het Hof van Antwerpen velde een
gelijkaardig oordeel.
Reglementaire besluiten zoals het reglement van de gemeentebelasting mogen niet afwijken van het
principe dat ze geen terugwerkende kracht mogen hebben. Volgens het Grondwettelijk hof moet een wet
en een reglement die de belastbare inkomsten bepalen ten laatste op 31 december van het jaar dat
voorafgaat aan het aanslagjaar bekend worden gemaakt.
Het Hof van Cassatie oordeelde echter dat tijdens een aanslagjaar niets onherroepelijk is afgesloten en
dat een wet en een reglement die tijdens dat jaar zelf worden bekendgemaakt dus geen terugwerkende
kracht hebben. Op grond van die laatste rechtspraak hadden de gemeenten hun belastingreglement in de
loop van het aanslagjaar bekend gemaakt.
Om die rechtsonzekerheid uit de weg te ruimen, besliste de ministerraad om voor 2007 en de vorige
aanslagjaren maatregelen te nemen die gebaseerd zijn op de rechtspraak van het Hof van Cassatie en die
de vestiging van sommige aanvullende gemeentebelasting en de agglomeratiebelasting op de
personenbelasting voor het aanslagjaar 2007 en vorige jaren bekrachtigen. De beslissing van de
ministerraad om uitzonderlijk tussen te komen moet de continuïteit van de gemeentediensten verzekeren
en beletten dat het algemeen belang wordt geschaad.
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