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Ministerraad van 7 september 2007
De ministerraad vergaderde op vrijdag 7 september 2007 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 7 september 2007 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 7 september 2007

Nationale Loterij
Deﬁnitief verdelingsplan van de subsidies voor het dienstjaar 2006
Deﬁnitief verdelingsplan van de subsidies voor het dienstjaar 2006
Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, minister van Begroting en de heer Bruno Tuybens,
staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed
tot bepaling van het deﬁnitieve verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het
dienstjaar 2006.Het bedrag van de subsidies is vastgelegd op 225 miljoen euro.
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Hoort bij Ministerraad van 7 september 2007

UNIFIL
Verlenging van de Belgische deelname aan Operatie UNIFIL in Libanon
Verlenging van de Belgische deelname aan Operatie UNIFIL in Libanon
Op voorstel van de minister van Landsverdediging André Flahaut ging de ministerraad akkoord met de
verlenging van de Belgische deelname aan Operatie UNIFIL in Libanon, van 15 oktober 2007 tot 15 april
2008.Het Belgische detachement zal, naar analogie met het huidige detachement, samengesteld zijn uit
een troepencapaciteit die toelaat de door de VN gevraagde activiteiten uit te voeren in de domeinen van
de constructie en wederopbouw, de medische ondersteuning en de ontmijning, voorzien van de nodige
Force Protection.
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Hoort bij Ministerraad van 7 september 2007

Liberalisering van de elektriciteitsmarkt
Wijziging van de aanslagvoet van de elia-heﬃng
Wijziging van de aanslagvoet van de elia-heﬃng
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de aanslagvoet van de federale
bijdrage, de elia-heﬃng, wijzigt. Die heﬃng compenseert de inkomstendervingvan de gemeenten die het
gevolg is van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. Het ontwerp dat minister van Energie Marc
Verwilghen voorstelde, verlengt de aanslagvoet van 4,91 euro/MWh tot en met 31 augustus 2009. De
bedoeling van de maatregel is om de distrubutiebeheerders te vergoeden die zich ertoe hadden
verbonden het bedrag van de opbrengsten van de elia-heﬃng van 1 mei 2004 tot 31 mei 2005 voor te
ﬁnancieren.Vroeger kregen de gemeenten jaarlijks een immaterieel dividend op basis van hun aandelen in
de intercommunale voor energie. Dat dividend viel weg door de liberalisering. Om dat verlies te
compenseren creëerde de regering een heﬃng op het energieverbruik, de elia-heﬃng.De aanslagvoet
werd vastgelegd in de elektriciteitswet van 29 april 1999:- 4,91 euro/MWh tot 1 juli 2007,- 2,50 euro/MWh
tot 1 juli 2010,- 0 euro/MWh vanaf 1 juli 2010.
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