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Ministerraad van 30 mei 2008
De ministerraad vergaderde op vrijdag 30 mei 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 30 mei 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
Tijdens de persconferentie na de ministerraad bespraken de eerste minister, de vice-eersteminister
en minister van Financiën, en de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken de
overstromingen die gisteren Luik, Limburg en Luxemburg troﬀen. Ze deden een oproep aan de slachtoﬀers
van de ramp om zo snel mogelijk hun verzekeringsonderneming te contacteren om een schadevergoeding
te vragen. Sinds 2006 dekt de brandverzekering immers automatisch de risico's van natuurrampen en dus
ook overstromingen. Het Rampenfonds komt enkel tussen in bepaalde uitzonderlijke gevallen.
De ministerraad nam ook volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 30 mei 2008

Overeenkomsten FAGG
Overeenkomsten tussen het FAVV en het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agronomie
en het Wetenschappelijk instituut voor volksgezondheid
Overeenkomsten tussen het FAVV en het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agronomie en
het Wetenschappelijk instituut voor volksgezondheid
De ministerraad heeft een overeenkomst goedgekeurd tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen en het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie (CODA) en een
tussen het FAVV en het Wetenschappelijk instituut volksgezondheid. Minister van Wetenschapsbeleid
Sabine Laruelle stelde ze aan de ministerraad voor.
Het FAVV heeft eind 2007 het contract stopgezet dat het met het Wetenschappelijk instituut voor
volksgezondheid had gesloten voor zijn opdrachten als nationaal referentielaboratoriumn. Het WIV
voert analyses uit voor de opsporing van residuen en contaminanten van fysische en chemische aard. Ze
bespraken daarna een nieuwe versie van het contract die rekening houdt met de uitbreiding van de
activiteiten van het WIV. Een deel van de taken die in het eerste contract aan het WIV waren toevertrouwd
zoals de analyses van mycotoxinen en zware metalen, worden nu aan het CODA toegekend.
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Commissie voor de mededinging
Benoeming van de leden van de Commissie voor de mededinging
Benoeming van de leden van de Commissie voor de mededinging
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met de benoeming van de leden
van de Commissie voor de mededinging. Het mandaat van de leden is vervallen, daarom stelt minister
voor Ondernemen en Vereenvoudigen de lijst met kandidaten voor die de Centrale raad voor het
Bedrijfsleven opmaakte.
Werkende leden
vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de industrie, de distributie en de diensten
de heer Philippe Lambrecht VBO
de heer Charles Gheur VBO
de heer Francis Walschot Agoria
de heer Marc Vandeplas Essencia
mevrouw Nathalie Pint Fedis
de heer Charles-Albert van Oldeneel tot Oldenzeel Assuralia
mevrouw Ingrid Den Tandt Confederatie bouw
mevrouw Françoise Sweerts Febelﬁn
de heer Jo Vandeweghe Belgische Petroleum federatie
mevrouw Katleen Dierickx Electrabel

vertegenwoordigers van de middenstand:
de heer Gijs Kooken Unie van zelfstandige ondernemers
mevrouw Clarisse Ramakers Union des classes Moyennes

vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties:
voor het ACV:
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de heer Marc Becker ACV
mevrouw Ilse Rubbrecht ACV
mevrouw Rein De Tremerie Christelijke centrale der textiel- en kledingbewerkers van België
de heer Louis De Prins Christelijke centrale van voeding en diensten
de heer Dirk Van Uyttenhove Textura

voor het ABVV:
de heer Daniel Van Daele ABVV
mevrouw Ada Jacobs ABVV
de heer Christophe Quintard ABVV
de heer Jean-Pierre Martens ABVV

voor het ACLVB
de heer Vincent Van der Haegen

vertegenwoordigers van de consumenten:
de heer Hugues Thibaut Test-aankoop
de heer Hans De Coninck Test-aankoop

Plaatsvervangende leden
vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de industrie, de ditributie en de diensten:
de heer Didier Mommaerts Fedustria
mevrouw Anne Reul Fevia Wallonie
mevrouw Sylvie Van Overstraeten Agoria
mevrouw Marie Van In UCB
de heer Gérard de Lamine de Bex Belgische Federatie van distributieondernemingen
mevrouw Sophie Rosman Staalindustrieverbond
de heer Yves Somville Fédération wallonne de l'agriculture
de heer Gerben Pauwels KBC group
de heer Rudy Gotzen Boerenbond
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de heer Igor Makedonsky Belgacom

vertegenwoordigers van de middenstand:
mevrouw Sarah Depreeuw Federatie voor vrije en intellectuele beroepen
de heer Frédéric Mignolet Union des classes moyennes

vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties:
voor het ACV:
de heer Luc Hamelinck Christelijke centrale van de openbare diensten
de heer Guido Nelissen Christelijke centrale van Belgische metaalverwerkers
mevrouw Patricia Biard, dienst vrouwen van het ACV
mevrouw Ann Van Laer ACV
mevrouw Bénédicte Vellande ACV

voor het ABVV:
mevrouw Anne Panneels ABVV
de heer Erwin De Deyn Bond voor bedienden, technici en kaderleden van België
de heer Jean-Luc Struyf Ondernemingsdienst
de heer Herwig Jorissen Centrale der metaalindustrie

voor het ACLVB:
mevrouw Sabine Slegers

vertegenwoordigers van de consumenten:
mevrouw Anne Moriau Test-aankoop
de heer Alain Anckaer Test-aankoop

De Commissie voor de mededinging is opgericht bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Het is een
paritair raadgevend orgaan waarin de standpunten zijn vertegenwoordigd van de werknemers, het
bedrijfsleven, de landbouwsector, de handel, de ambachten en de consumenten. Ze geeft advies over het
algemeen mededingingsbeleid. De Belgische mededingingsautoriteit is samengesteld uit twee andere
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organen: de dienst voor de Mededinging en de raad voor de mededinging. Het is hun taak om een
eﬀectieve mededinging op het Belgische grondgebied te waarborgen.
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Kleine risico's
Integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van de
zelfstandigen - tweede lezing
Integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van de
zelfstandigen - tweede lezing
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de integratie van de kleine
risico's in de verplichte verzekering gezondheidszorgen van de zelfstandigen ﬁnaliseert. Het ontwerp is
een initiatief van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister van Sociale Zekerheid en
Volksgezondheid Laurette Onkelinx. Het ontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.
Sinds 1 januari 2008 bestaat er één regeling van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor alle
rechthebbenden: werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.
Het recht op geneeskundige verzorging wordt in 2008 en 2009 verlengd op basis van de bestaande
hoedanigheid en de betaling van de bijdragen in 2006 en 2007. Het onderscheid tussen kleine en grote
risico's verdwijnt.
Wat betreft de personen ten laste:
de verplichte volgorde tussen die werknemers en zelfstandigen voor de inschrijving van personen ten
laste wordt opgeheven.
men zal geen rekening meer houden met de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid die de
meewerkende echtgenoot in een mini-statuut ontvangt, om uit te maken of hij of zij persoon ten laste
kan zijn.

Wat betreft de verplichte bijdragen:
de gepensioneerden en weduwen die een loopbaan hebben die korter is dan een derde van een
volledige loopbaan moeten geen bijdragen meer betalen.

De ministerraad heeft het ontwerp van kb dat het kb van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreﬀende
de verplichte verzekering voor geneeskundgie verzorging en uitkeringen goedgekeurd.
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Raad van bestuur ASTRID
Verlenging van het mandaat van de leden van de raad van bestuur van ASTRID
Verlenging van het mandaat van de leden van de raad van bestuur van ASTRID
De ministerraad heeft een ontwerp van kb goedgekeurd dat minister van Binnenlandse Zaken Patrick
Dewael, minister van Financiën Didier Reynders voorstelden met de verlenging van de mandaten van drie
leden van de raad van bestuur van ASTRID nv. Daarmee verlengt hij het mandaat van de heer Jef Gabriëls,
de heer Jan Verschooten en de heer Hans Bracquené als bestuurder. Hun mandaten eindigen bij de
algemene vergadering van 2008.
Daarnaast wordt de heer Koenraad Van Loo van de Federale participatie- en
investeringsmaatschappij benoemd als vertegenwoordiger van de minister van Financiën met
raadgevende stem bij de raad van bestuur.
De raad van bestuur zal de benoemingen bekrachtigen.
ASTRID is de telecomoperator voor alle Belgische hulp- en veiligheidsdiensten. ASTRID biedt
gespecialiseerde diensten aan de professionele hulpverleners op het vlak van radiocommunicatie die het
goede verloop van de operaties en de veiligheid van de burger moeten waarborgen.
ASTRID= All-round Semi-cellular Trunking radio communication system with Integrated Dispatchings
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Aziatisch ontwikkelingsfonds
Deelname van België aan de negende wedersamenstelling van de middelen van het Aziatisch
ontwikkelingsfonds
Deelname van België aan de negende wedersamenstelling van de middelen van het Aziatisch
ontwikkelingsfonds
De ministerraad nam kennis van de oriëntatienota die minister van Financiën Didier Reynders en minister
van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel voorstelden over de deelname van België aan de negende
wedersamenstelling van de middelen van het Aziatisch ontwikkelingsfonds.
De Aziatische ontwikkelingsbank richtte het Aziatisch ontwikkelingsfonds in 1973 op met de bedoeling om
de armste landen van Azië te steunen in hun economische en sociale ontwikkeling door ze leningen tegen
bijzonder gunstige voorwaarden toe te kennen. De meeste leningen worden besteed aan landbouw,
gezondheid, onderwijs, vervoer en communicatie.
België trad in 1975 tot het Aziatisch ontwikkelingsfonds toe en nam deel aan de acht
wedersamenstellingen tot nu toe. Voor de negende wedersamenstelling heeft de ministerraad nu beslist
het traditionele aandeel van 0,72% in de middelen van het fonds te behouden, op voorwaarde dat het
totale bedrag van nieuwe middelen de 2,9 miljard SDR niet overschrijdt. De deelname van België komt dan
neer op 21 miljoen SDR voor de periode 2009-2012, of maximum 23 miljoen euro (wisselkoers
SDR/EUR= 1,083582 EUR).
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Nationaal voedings- en gezondheidsplan
Nationaal voedings- en gezondheidsplan
Nationaal voedings- en gezondheidsplan
De ministerraad nam kennis van de toepassing en de voortzetting van het Nationaal voedings- en
gezondheidsplan waarvan minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een stand
van zaken presenteerde.
Het Nationaal voedings- en gezondheidsplan werd in april 2006 opgesteld met de bedoeling om de
levenskwaliteit te verbeteren door het gezondheidspeil van de bevolking te verbeteren en het aantal
vermijdbare ziektes te verlagen. Door eetgewoonten te verbeteren en de lichamelijke activiteit te
verhogen kunnen ziekten zoals obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes 2, bepaalde kankers, hoge
bloeddruk en cholesterol worden vermeden.
Het plan maakt daar werk van door een echt voedingsbeleid uit te stippelen met voedingsaanbevelingen,
bewustmakingscampagnes en onderzoeken.
Het plan sluit aan op het globale beleid van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Commissie.
Het garandeert de coherentie van de verschillende boodschappen en betrekt alle publieke en privé
partners in het debat. Daarnaast bevordert het ook de acties op het niveau van gemeenschappen,
gewesten, gemeenten en verenigingen.
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Overeenkomst tussen België en Australië
Overeenkomst tussen België en Australië over de gezondheidszorgverzekering
Overeenkomst tussen België en Australië over de gezondheidszorgverzekering
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd over de overeenkomst betreﬀende de
gezondheidszorgverzekering tussen België en Australië.
Dankzij de overeenkomst hebben personen die recht hebben op de Belgische sociale zekerheid en die
Australië bezoeken, het recht om in Australië geneeskundige verzorging te krijgen, wanneer er een
onmiddellijke medische behandeling nodig is. Ze mogen echter niet naar Australië gaan met de bedoeling
om er een medische behandeling te krijgen. De bevoegde Australisch instellingen staan in voor de
zorgverlening in overeenstemmiing met de wetgeving.
Studenten, gedetacheerde werknemers, ambtenaren, leden van diplomatieke zendingen en consulaire
posten en vergezellende gezinsleden die recht hebben op de Belgische sociale zekerheid en die er wettig
aanwezig zijn, hebben recht op geneeskundige verzorging tijdens hun verblijf in Australië.
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Hulp en voorzorgskas voor zeevarenden
Vastlegging van het taalkader van de Hulp en voorzorgskas voor zeevarenden
Vastlegging van het taalkader van de Hulp en voorzorgskas voor zeevarenden
De ministerraad heeft een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
goedgekeurd dat de taalkaders vastlegt voor de betrekkingen van het personeelsplan van de Hulp en
voorzorgskas voor zeevarenden (ontwerp van kb).
Het personeel bestaat van de tweede tot de vijfde graad van de hiërarchie voor 86,84% uit
Nederlandstaligen en 13,16% uit Franstaligen. Met die verdeling wijkt de dienst af van
de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken (18 juli 1966). De dienst
behandelt immers het overgrote deel van dossiers in het Nederlands, wat de ongelijke verdeling verklaart.
Bovendien is de Hulp en voorzorgskas voor zeevarenden geen centrale dienst maar een uitvoerende dienst
waarvan de zetel buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt.
Het kb treedt in werking op 21 juli 2006.
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Tweede B-fast operatie in China
Tweede B-fast operatie in de provincie Sichuan in China
Tweede B-fast operatie in de provincie Sichuan in China
De ministerraad heeft het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht goedgekeurd om
een tweede B-fast operatie naar China te sturen om er hulp te verlenen in de provincie Sichuan. De regio
werd tijdens de eerste aardbeving van 12 mei 2008 al ernstig getroﬀen, maar op 18 mei 2008 trof
een tweede aardbeving de streek nogmaals. Er zijn meer dan 52.000 dodelijke slachtoﬀers gevallen,
288.000 mensen raakten gewond en 5,2 miljoen zijn dakloos.
De ministerraad heeft nu beslist op vraag van de Chinese autoriteiten om bijkomende hulp te zenden: acht
medische experts (artsen, apothekers en verplegers van FOD Volksgezondheid) en een logistiek
medewerker van het Ministerie van Defensie die op 28 mei naar Sichuan zijn vertrokken. Er werd ook extra
materiaal meegestuurd: een veldhospitaal en 547 extra tenten met bijkomende uitrusting zoals dekens,
kooksets en stormlampen voor 2.200 daklozen.
Het bedrijf TNT heeft het vervoer aangeboden tussen Luik en Shanghaï waar de Chinese overheden het
vervoer naar Chengdu op zich nemen. De vracht van de B-fast operatie zou op vrijdagmiddag aankomen.
De acht B-fast experts zijn goed aangekomen in Chengdu. Ze vervoegen er het eerste B-fast team.
Voor zijn terugkeer naar België op 3 juni 2008 zal de B-fast ploeg het beheer van het hospitaal en van de
tenten aan de provincie Sichuan overdragen. De kostprijs van de operatie bedraagt maximum 250.000
euro.
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Verdrag over de toegang tot informatie (Aarhus)
Wijziging van het Verdrag van Aarhus voor de introductie van degenetisch gemodiﬁceerde
organismen
Wijziging van het Verdrag van Aarhus voor de introductie van degenetisch gemodiﬁceerde organismen
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende instemming met de wijziging van
het Verdrag betreﬀende toegang tot informatie, inspraak bij de besluitvorming en toegang tot de rechter
inzake milieuaangelegenheden (Almaty, 27 mei 2005). Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht
legde het voorontwerp aan de ministerraad voor.
In het Verdrag van Aarhus komt een nieuwe bepaling die de deelnemende staten verplicht een procedure
in te stellen die het publiek inspraak geeft in de besluitvorming over de doelbewuste introductie en het op
de markt brengen van genetisch gemodiﬁceerde organismen.
Dat nieuwe artikel versterkt de inspraak van het publiek inzake het Verdrag van Aarhus op internationaal
niveau. Het publiek heeft voortaan niet alleen het recht om opmerkingen te uiten bij de
toelatingsprocedure voor industriële activiteiten met een mogelijke impact op het milieu, maar ook bij de
procedure voor genetisch gemodiﬁceerde organismen.
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Adviesraad van burgemeesters
Aanwijzing van de voorzitter, de vice-voorzitter en plaatsvervangende leden van de Adviesraad van
burgemeesters
Aanwijzing van de voorzitter, de vice-voorzitter en plaatsvervangende leden van de Adviesraad van
burgemeesters
De ministerraad heeft een ontwerp van kb goedgekeurd dat de voorzitter, de vice-voorzitter en
plaatsvervangende leden van de Adviesraad van burgemeesters aanwijst. Minister van Binnenlandse
Zaken Patrick Dewael legde het ontwerp aan de ministerraad voor.
De heer Marnic De meulemeester, burgemeester van Oudenaarde, wordt aangewezen als voorzitter van
de Adviesraad van burgemeesters.
De heer Willy Demeyer, burgemeester van Luik, wordt aangewezen als vice-voorzitter van de Adviesraad
van burgemeesters.
De heert Daniël Termont, burgemeester van Gent, en de heer Jean-Jacques Viseur, burgemeester van
Charleroi, worden aangewezen als plaatsvervangende leden die de politiezones met meer dan 100.000
inwoners vertegenwoordigen.
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FOD informatie- en communicatietechnologie
Verlenging van het mandaat van de voorzitter van FOD informatie- en communicatietechnologie
(Fedict)
Verlenging van het mandaat van de voorzitter van FOD informatie- en communicatietechnologie (Fedict)
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent
Van Quickenborne om de heer Jan Deprest voor een nieuwe termijn van zes jaar te benoemen in het
mandaat van de voorzitter van FOD informatie- en communicatietechnologie (Fedict). De minister had het
mandaat vacant verklaard. De heer Deprest, die tot 16 juni 2008 voorzitter is, had zich opnieuw kandidaat
gesteld en hij had de eindvermelding zeer goed gekregen, zodat hij aan alle voorwaarden voldoet om
benoemd te worden.
Fedict is de federale overheidsdienst die e-government projecten voor de federale overheid
opstart, uitwerkt en begeleidt. Een van die projecten is www.belgium.be.
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FOD economie, KMO, middenstand en energie
Verlenging van het mandaat van de voorzitter van FOD economie, KMO, middenstand en energie
Verlenging van het mandaat van de voorzitter van FOD economie, KMO, middenstand en energie
De ministerraad heeft het voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van
Quickenborne aanvaard, om de heer Lambert Verjus te benoemen als voorzitter van het directiecomité
van FOD economie, KMO, middenstand en energie. De heer Verjus die de huidige voorzitter is kreeg de
vermelding zeer goed bij de eindbeoordeling. Hij heeft zich kandidaat gesteld voor het mandaat dat de
minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen vacant verklaarde. Zijn huidige mandaat loopt af op 30 juni
2008.
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