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Ministerraad van 7 december 2007
De ministerraad vergaderde op vrijdag 7 december 2007 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 7 december 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 december 2007

Overeenkomst FAGG / Project Farmaka
Goedkeuring van een ontwerp van overeenkomst tussen het FAGG en Project Farmaka vzw
Goedkeuring van een ontwerp van overeenkomst tussen het FAGG en Project Farmaka vzw
De ministerraad keurde op voorstel van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Didier Donfut
een ontwerp van overeenkomst goed tussen het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten (FAGG) en Project Farmaka vzw.
Die overeenkomst heeft als doel het project rond de verspreiding van informatie over de geneesmiddelen
van Project Farmaka van 2 oktober 2007 tot 1 oktober 2008 voor 600.000 euro te ﬁnancieren. Zo kan
men de continuïteit waarborgen van de mondelinge informatie die de onafhankelijke medewerkers van de
vzw aan de artsen geven.
Sinds 1998 heeft Project Farmaka vzw in België namelijk een uniek project lopen met onafhankelijke
artsenbezoekers die informatie over geneesmiddelen verspreiden. De vzw heeft dus heel wat ervaring op
dat vlak en naast een grote deskundigheid getuigt ze ook van onafhankelijkheid. Het project
kreeg meermaals subsidies van het directoraat-generaal Geneesmiddelen van FOD Volksgezondheid.
Op 1 januari 2007 heeft het FAGG de bevoegdheden van het directoraat-generaal overgenomen. Het FAGG
waarborgt de kwaliteit, veiligheid en doeltreﬀendheid van geneesmiddelen van ontwikkeling tot gebruik
door informatie te verspreiden over het goede gebruik.
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Hoort bij Ministerraad van 7 december 2007

Coperﬁn 2007 - Fase C
Stand van zaken van het moderniseringsplan voor Financiën
Stand van zaken van het moderniseringsplan voor Financiën
Op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en de minister belast met de modernisering van
Financiën Hervé Jamar heeft de ministerraad kennis genomen van de stand van zaken van de
projecten van het Coperﬁn-moderniseringsplan.
De ministerraad gaf ook toestemming om de procedures voor de overheidsopdrachten en de toewijzing
van bepaalde overheidsopdrachten op te starten.
De Coperﬁnprojecten hebben hoofdzakelijk als doel nieuwe softwaresystemen te implementeren, de ICTinfrastructuur te beveiligen en het netwerk van FOD Financiën te moderniseren en te rationaliseren. Een
beschrijving vindt u in de rubriek ICT en informaticaplan op de website www.minﬁn.fgov.be.
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Fonds voor spoorinvesteringen
Vastlegging van het bedrag van de investeringsmiddelen die de NMBS groep niet gebruikt heeft en
die naar het Fonds voor de spoorinvesteringen vloeien
Vastlegging van het bedrag van de investeringsmiddelen die de NMBS groep niet gebruikt heeft en die
naar het Fonds voor de spoorinvesteringen vloeien
De ministeraad heeft in een koninklijk besluit het bedrag vastgelegd van de niet gebruikte
investeringsmiddelen die in het Fonds voor spoorinvesteringen worden gestort. Het gaat om een
mechanisme dat de ministerraad op 17 oktober 2006 bij het opstellen van de begroting van 2007 instelde.
Volgens dat mechanisme vloeien de niet aangewende middelen van de investeringsdotaties van de drie
bedrijven van de NMBS groep terug naar een rekening die met de staat wordt geconsolideerd. Op basis
van het vooruitgangsrapport van de NMBS wordt het bedrag vastgelegd op 134,1 miljoen euro.
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Verwerving van emissierechten met JI/CDM projecten
Verlenging van de JI/CDM projecten uit de tweede tender voor de aankoop van emissierechten
Verlenging van de JI/CDM projecten uit de tweede tender voor de aankoop van emissierechten
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Leefmilieu Bruno Tobback over de
wijziging van het bestek en de blijk van belangstelling van de tweede tender in het kader van de aankoop
van emissierechten via JI/CDM projecten*.
De ministerraad had op 16 februari 2007 beslist de tweede tender te lanceren voor de aankoop van
emissierechten. Dat gebeurde naar aanleiding van de beslissing van het overlegcomité van 8 maart 2004
over de verdeling van de lasten tussen de federale overheid en de gewesten voor de Belgische
reductiedoelstelling van het Kyoto protocol. Die tender bestaat uit twee fasen: een selectie op basis van
een blijk van belangstelling en daarna een volledig projectvoorstel.
Op basis van de ervaringen van de eerste tender heeft de ministerraad beslist een deadline toe te
voegen: 27 februari 2008 voor het indienen van de blijk van belangstelling en 10 september 2008 voor het
indienen van de projectvoorstellen. Die bijkomende deadlines zijn noodzakelijk om de continuïteit van het
aankoopprogramma te verzekeren en om te vermijden dat er een kloof ontstaat tussen het huidige en het
toekomstige aankoopbeleid.
*CDM: clean development mechanism
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Algemene uitgavenbegroting van Landsverdediging 2007
Aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2007 van het ministerie van Landsverdediging om de
kosten voor deelname aan militaire operaties in het buitenland te dekken
Aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2007 van het ministerie van Landsverdediging om de
kosten voor deelname aan militaire operaties in het buitenland te dekken
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Landsverdediging André
Flahaut voorstelde over de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2007 van het ministerie van
Landsverdediging om de kosten voor de deelname aan de militaire operaties in het buitenland te dekken.
Zoals overeengekomen in het regeerakkoord werd 56.734.000 euro in de begroting van 2007
ingeschreven om die militaire acties te ﬁnancieren. De totale verwachte uitgaven voor de operaties van
2007 bedragen 73.609.000 euro. Dankzij een eerste bijsturing van de kredieten kon men het tekort al
gedeeltelijk beperken.
Om het resterende bedrag te ﬁnancieren voorziet het ontwerp van koninklijk besluit nu een overdracht van
kredieten van het programma 16-50-0 naar het programma 16-50-5. Door die herverdeling kan men de
bijdragen voor de installaties van NAVO en EU-hoofdkwartieren met 2.503.000 euro verhogen. Die
verhoging is het gevolg van de aanpassing van de bijdrage voor de EU crisis response operation naar
aanleiding van de deelname aan de operatie in Tjsaad en van de halfjaarlijkse herziening van de bijdrage
voor de NATO crisis response operation.
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Hoort bij Ministerraad van 7 december 2007

Internationale ontwikkelingsassociatie
Deelname aan de vijftiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale
ontwikkelingsassociatie
Deelname aan de vijftiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale
ontwikkelingsassociatie
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en minister van
Ontwikkelingssamenwerking Sabine Laruelle om deel te nemen aan de vijftiende wedersamenstelling van
de werkmiddelen van de Internationale ontwikkelingsassociatie volgens drie principes.
België handhaaft zijn gebruikelijk aandeel van 1,55% voor de gewone bijdragen en 1,71% voor de HIPC
schuldverlichting en de aanzuivering van ﬁnanciële achterstallen.
België krijgt een korting van 9,1% door de versnelde betalingen voor de gewone bijdragen, de HIPC
schuldverlichting en de aanzuivering van ﬁnanciële middelen.
België draagt bij aan het multilateral debt relief initiative op basis van de gebruikelijke 1,55% voor de
driejaarlijkse periode van IDA-15.

De Internationale ontwikkelingsassociatie is een ﬁliaal van de wereldsbankgroep. Ze werd opgericht in
1960 met de bedoeling de armste landen te helpen bij hun economische en sociale ontwikkeling door ze
leningen onder uiterst gunstige voorwaarden toe te kennen.

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

Persdienst van vice-eersteminister en Minister van
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
Didier Reynders
Karmelietenstraat15
1000 Brussel
België
+32 2 501 85 91
http://www.diplomatie.be

2/2

Persdienst van minister van Middenstand, KMO's,
Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle
Guldenvlieslaan 87
1060 Brussel
België
+32 2 250 03 03
http://www.sabinelaruelle.be

© 2020 - news.belgium.be

1/1

07 dec 2007 -10:36

Hoort bij Ministerraad van 7 december 2007

Ambassade van België in Budapest
Toekenning van de overheidsopdracht voor de renovatiewerken van de ambassade van België in
Budapest
Toekenning van de overheidsopdracht voor de renovatiewerken van de ambassade van België in Budapest
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om de
opdracht voor de renovatiewerken van de ambassade van België in Budapest aan de onderneming
Reneszansz Zrt toe te kennen. Die werken moeten hoofdzakelijk:
het vochtprobleem deﬁnitief elimineren
het gedeelte Kanselarij volledig rehabiliteren door de ruimte te vergroten,
het gedeelte Residentie restaureren (geklasseerd gebouw).

Het architectenbureau Archevil Ltd. werd geselecteerd voor de uitwerking van een bestek en voor de
opvolging van de werken.
Van de oﬀertes die voor deze renovatiewerken werden ingediend is die van de ﬁrma Reneszansz de beste
qua prijs en technische kwaliteit. De ﬁrma beschikt bovendien over haar eigen natuurlijke steengroeve,
levert haar eigen parket en stelt 250 gekwaliﬁceerde arbeiders tewerk, wat onderaanneming beperkt en
de kosten drukt.
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Gemeenschappelijk heﬃngsstelsel voor luchtnavigatiediensten
Uitstel van bepaalde artikelen van de uitvoeringsverordening van de Europese Commissie over het
gemeenschappelijk heﬃngsstelsel voor luchtnavigatiediensten
Uitstel van bepaalde artikelen van de uitvoeringsverordening van de Europese Commissie over het
gemeenschappelijk heﬃngsstelsel voor luchtnavigatiediensten
De ministerraad heeft beslist de inwerkingtreding van een aantal artikelen van de uitvoeringsverordening
van de Europese Commissie aangaande de plaatselijke luchtnavigatieheﬃngen op Brussels Airport tot 1
januari 2009 uit te stellen. Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt zal de Europese Commissie op de hoogte
brengen van die beslissing.
Het uitstel is noodzakelijk, omdat de wet van 21 maart 1991 over de hervorming van bepaalde
overheidsbedrijven en het samenwerkingsakkoord van 30 november 1989 niet tijdig zijn gewijzigd, door de
situatie van voorzichte en lopende zaken. Om die reden kon ook het ontwerp dat een regeling van de
tarieven van terminal navigation charges voor landen en vertrekken op Brussels airport invoert, en
dat beantwoordt aan het systeem van Brussels Airport en aan de uitvoeringsverordening van de Europese
Commissie niet worden afgerond. Het gaat om de artikelen 9, 11, 12, 13, 14 en 15 van de
uitvoeringsverordening tot vaststelling van een gemeenschappelijk heﬃngsstelsel voor
luchtnavigatiediensten.
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Wedersamenstelling van het Afrikaans ontwikkelingsfonds
Deelname aan de elfde wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans ontwikkelingsfonds
Deelname aan de elfde wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans ontwikkelingsfonds
De ministerraad heeft beslist om deel te nemen aan de elfde wedersamenstelling van de middelen van het
Afrikaans ontwikkelingsfonds op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en minister van
Ontwikkelingssamenwerking Sabine Laruelle. De deelname op basis van de gebruikelijke 2,1% wordt
behouden mits een aantal voorwaarden:
- De bijdrage is beperkt tot maximum 86 miljoen euro, zodat België akkoord kan gaan met een consensus
over de verhoging van 45% maximum van de wedersamenstelling.
- België kan gebruik maken van een versneld stortingsschema en zo een korting bekomen.
- België heft zijn reserve voor het schuldverlichtingsinitiatief voor de multilaterale schulden op tot en met
2020 en behoudt zijn reserve voor latere jaren.
Het Afrikaans ontwikkelingsfonds werd in 1972 opgericht door de Afrikaanse ontwikkelingsbank en 15 nietAfrikaanse landen met de bedoeling de Afrikaanse ontwikkelingsbank te helpen zijn ontwikkelingsstrategie
voor armoedebestrijding uit te voeren. Die strategie moet de economische groei en de sociale
ontwikkeling in de lidstaten versnellen. Daarvoor kent het Afrikaans ontwikkelingsfonds leningen toe aan
uiterst intreressante voorwaarden.
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Overheidsopdracht voor landsverdediging
Overheidsopdracht voor de reservatie van dienstreizen van militairen en burgerpersoneel van
Landsverdediging naar het buitenland
Overheidsopdracht voor de reservatie van dienstreizen van militairen en burgerpersoneel van
Landsverdediging naar het buitenland
Minister van Landsverdediging André Flahaut stelde voor om een overheidsopdracht uit te schrijven voor
een dienstenovereenkomst voor de reservatie van transport en overnachtingen tijdens de buitenlandse
dienstreizen, de oefeningen en de manoeuvres van het militair en burgerpersoneel van Landsverdediging.
De ministerraad ging akkoord met het voorstel.
Militairen en burgers van landsverdediging ondernemen elk jaar heel wat dienstreizen in het kader van
hun opdracht. Landsverdediging heeft echter geen vergunning om als reisagentschap op te treden en
moet dus dergelijke activiteiten uitbesteden.
Het bestaande contract met de ﬁrma BCD travel loopt af op 31 december 2007. Om de activiteiten verder
te kunnen organiseren is er dus een nieuw contract voor 2008-2011 nodig voor:
de aﬂevering van vervoersbewijzen
een geïnformatiseerd reserveringssysteem
de huur van wagens
de reservatie van hotelkamers voor overnachting met ontbijt.
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Nationale loterij
Vastlegging van het bedrag en de betalingswijzen van de monopolierente die de Nationale loterij in
2007 moet betalen
Vastlegging van het bedrag en de betalingswijzen van de monopolierente die de Nationale loterij in 2007
moet betalen
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag en de betalingswijze
vastlegt van de monopolierentie die de Nationale Loterij in 2007 aan de staat moet betalen. Het voorstel
van minister van Begroting Freya Van den Bossche en staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno
Tuybens legt de monopolierente vast op 86.763.000 euro voor 2007. Het omschrijft ook de praktische kant
van de betaling van de rente.
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Grootstedenbeleid
Aanhangsels bij bepaalde overeenkomsten in het kader van het grootstedenbeleid
Aanhangsels bij bepaalde overeenkomsten in het kader van het grootstedenbeleid
De ministerraad heeft de aanhangsels goedgekeurd die minister van Grootstedenbeleid Christian
Dupont voorstelde bij het huisvestingscontract met Luik en de aanhangsels bij de stadscontracten voor
2005-2007 met Anderlecht, Antwerpen, La Louvière, Bergen, Schaarbeek, Seraing en Sint-Joost-ten Node
in het kader van het grootstedenbeleid van de federale overheid.
De aanhangsels zijn technisch van aard en bestaan uit verschuivingen van middelen tussen initiatieven
zonder dat ze de actieprioriteiten van de richtlijnen wijzigen. Ze hebben voornamelijk als doel het gebruik
van middelen te rationaliseren.
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Diverse bepalingen
Goedkeuring van het voorontwerp van wet met dringende diverse bepalingen
Goedkeuring van het voorontwerp van wet met dringende diverse bepalingen
De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed houdende dringende diverse bepalingen.
Het bevat bepalingen die noodzakelijk zijn om de continuïteit van het beleid te waarborgen en
verscheidene maatregelen die de beslissingen genomen in het kader van de begrotingsmonitoring
uitvoeren.
Een eerste maatregel stelt de malus regeling in de ﬁnanciering van het Voedselagentschap (FAVV), dat is
de verdubbeling van de bijdragen voor de sectoren die niet op 1 januari 2008 klaar zijn met hun systeem
van autocontrole, met zes maanden uit. Later zal worden beslist op welke wijze die ﬁnanciering zal worden
aangepakt.
Het voorontwerp richt ook drie begrotingsfondsen op die als doel hebben fondsen van de Europese Unie te
bekomen voor het migratie-, integratie- en terugkeerbeleid: een buitengrensfonds, een terugkeerfonds en
een integratiefonds. Er komt ook een verlenging van een vierde fonds het Vluchtelingenfonds III.
De wettelijke basis voor de subsidiëring van het gecombineerd goederenvervoer per spoor die normaal
eind 2007 aﬂiep, wordt voor een jaar verlengd.
Een andere belangrijke maatregel uit het voorontwerp gaat over de farmaceutische sector. De
omzetheﬃng voor 2008 wordt tot 7,73% verlaagd en de termijn voor de terugbetaling van de te veel
betaalde heﬃng in 2005-2006 wordt met een jaar verlengd tot 31 december 2008. De verlenging van de
termijn was nodig omdat de Europese Commissie nog geen toestemming had gegeven voor de
terugbetaling van die bijdragen.
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