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Ministerraad van 11 juli 2008
De ministerraad vergaderde op vrijdag 11 juli 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 11 juli 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
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Hoort bij Ministerraad van 11 juli 2008

Wereldhandelsorganisatie
Meeting van de wereldhandelsorganisatie in Genève vanaf 21 juli 2008
Meeting van de wereldhandelsorganisatie in Genève vanaf 21 juli 2008
De ministerraad ging akkoord met het standpunt dat minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht voor
België zal innemen tijdens de ministeriële vergadering van de wereldhandelsorganisatie (WTO) in Genève
vanaf 21 juli 2008. Het doel van de vergadering is om de werkwijze vast te leggen voor de cyclus
'ontwikkelingsagenda van Doha' die in 2001 werd opgestart.
De ministerraad verbindt er zich toe een actieve politiek te voeren inzake eerlijke wereldhandel. Hij steunt
de volledige realisatie van de ontwikkelingsagenda van Doha en zal de ministeriële vergadering van het
WTO in Genève vragen een politieke impuls in die richting te geven. Daarnaast keurde hij ook de
krachtlijnen goed van het Belgische standpunt, namelijk dat een multilaterale aanpak, op basis van een
geheel van niet discriminerende en rechtvaardige regels, het meest aangewezen is om:
de integratie en de commerciële ontwikkeling van alle ontwikkelingslanden te bevorderen en te
versterken
de economische ontwikkeling en de welvaart in België te verzekeren en te versterken op basis
van open markten en investeringen

De ministerraad hecht ook bijzondere waarde aan het ecologische aspect van deze ronde en de promotie
van het respect voor sociale normen. Daarnaast besteedt hij bijzondere aandacht aan de opheﬃng van
een steeds groter wordend aantal niet-commerciële belemmeringen.
Voor wat betreft de meer speciﬁeke vragen hoopt België dat er in Genève een evenwichtig
akkoord zal worden bereikt over de werkwijze om de ontwikkelingsagenda van Doha te doen slagen op
vlak van landbouw, toegang tot de markt voor niet-landbouwproducten, liberalisering van de diensten,
regels, milieu en handelsbevordering.
1. Wat de landbouw betreft, is het voor België belangrijk dat voor een beperkt aantal tarieﬂijnen een
belangrijke mate van bescherming wordt behouden, met behoud van het globaal evenwicht en in het
kader van de drie pijlers (interne steun, steun aan de export en toegang tot de markt), en dat een
beschermingsmechanisme wordt uitgewerkt.
Men zal ook moeten blijven aandringen op niet-commerciële aangelegenheden in de landbouwsector.
2. Wat de toegang tot de markt voor niet-landbouwproducten betreft, is het belangrijk om tariefpieken te
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vermijden en voor een betere toegang tot de markt te zorgen, meer bepaald in opkomende
economieën. Niet-tarifaire belemmeringen zullen eveneens een bijzondere aandacht moeten krijgen.
3. Wat de diensten betreft, dringt België aan op de organisatie van een 'signalling conference' die het
mogelijk moet maken om een ambitieuze agenda op te stellen om het onderhandelingsproces over de
diensten voort te zetten.
4. België hecht ook een groot belang aan een duidelijk resultaat op vlak van handelsbevordering,
die cruciaal is om een betere integratie van de ontwikkelingslanden in de wereldhandel te bereiken.
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Hoort bij Ministerraad van 11 juli 2008

Werkbonus
Werkbonus voor werknemers met laag inkomen verhoogd
Werkbonus voor werknemers met laag inkomen verhoogd
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de werkbonus voor lage
inkomens met 32 euro per maand verhoogt. Het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet en minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voert artikel 76 van de programmawet van 8 juni
2008 uit. Dat voorziet vanaf 1 oktober 2008 in een bijkomende verhoging van de werkbonus met 32 euro
per maand. Dat bedrag neemt af naarmate het loon stijgt, zodat het bij een loon dat 300 euro hoger is dan
het gemiddeld gewaarborgd maandinkomen, gelijk is aan nul.
(*) tot wijziging van het kb van 17 januari 2000 tot uitvoering van art 2 van de wet van 20 december 1999
tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van
sociale zekerheid van werknemers met lage lonen en aan sommige slachtoﬀers van een herstructurering.
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Hoort bij Ministerraad van 11 juli 2008

Overheidsopdrachten
Aanpassing van de bepalingen over de wachttermijn
Aanpassing van de bepalingen over de wachttermijn
De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme een ontwerp van koninklijk besluit
goedgekeurd tot wijziging van bepaalde koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december
1993 betreﬀende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten.
Het ontwerp bengt de bepalingen over de informatie en de motivering in de uitvoeringsbesluiten van de
wet van 24 december 1993 in overeenstemming met de wet houdende diverse bepalingen die de
wachttermijn heeft gewijzigd. De bepalingen van de wachttermijn voor opdrachten die de drempel van de
Europese bekendmaking in het klassieke stelsel bereiken en die werden uitgebreid tot de opdrachten die
dezelfde drempel bereiken in het stelsel van de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten, werden
aangepast en verder uitgewerkt.
Het ontwerp brengt ook enkele verbeteringen aan die nodig zijn door het Gemeenschapsrecht en als
gevolg van de wijziging van de wetgeving betreﬀende de registratie van werknemers, die op 1 januari
2008 in werking trad.
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Hoort bij Ministerraad van 11 juli 2008

Kringloopfonds
Goedkeuring van de krediet- en participatiedossiers die door de Raad van Bestuur van het
Kringloopfonds werden goedgekeurd
Goedkeuring van de krediet- en participatiedossiers die door de Raad van Bestuur van het Kringloopfonds
werden goedgekeurd
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de goedkeuring van de
krediet- en participatiedossiers die door de Raad van Bestuur van het Kringloopfonds (KLF) op 15 april en
20 mei 2008 werden goedgekeurd. Dit dossier werd aan de ministerraad voorgelegd door minister van
Maatschappelijke Integratie Marie Arena.
Het ontwerp keurt ook de dossiers goed die aan het KLF worden voorgelegd in het kader van de globale
contracten die vóór 8 juni 2008 met de alternatieve ﬁnanciële actoren werden gesloten (Crédal,
Sowescom, Trividend, Hefboom, Triodos). Deze goedkeuring heeft betrekking op de krediet- en
achtergestelde leningdossiers en op de participatiedossiers die tot 1 januari 2009 door de Raad van
Bestuur van het KLF worden goedgekeurd.
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Instellingen sociale zekerheid
Bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid verlengd
Bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid verlengd
De ministerraad heeft het voorstel van de voogdijministers voor de openbare instellingen van sociale
zekerheid goedgekeurd om de bestuursovereenkomsten 2006-2008 van die instellingen tot 2009 te
verlengen. De onderhandelingsfase voor de nieuwe bestuursovereenkomsten voor 2009-2011 kon door de
verlengde periode van lopende zaken niet tijdig worden aangevat.
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Hoort bij Ministerraad van 11 juli 2008

Galileo
Samenwerkingsovereenkomst met de republiek Korea voor Galileo
Samenwerkingsovereenkomst met de republiek Korea voor Galileo
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende instemming met de
samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de Republiek Korea
voor een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite).
De overeenkomst regelt de samenwerking tussen de landen inzake de ontwikkeling en de exploitatie van
het GALILEO-systeem met het oog op de implementatie van een civiel globaal satellietnavigatiesysteem
(GNSS).
De samenwerkingsmodaliteiten zijn relatief soepel. Op het gebied van beveiliging is bepaald
dat aanvullende overeenkomsten moeten worden gesloten indien dat nodig blijkt. De overeenkomst doet
geen afbreuk aan de normen die van toepassing zijn op de landen in termen van beheer van hun
respectieve programma's, informatiebeveiliging of controle van de technologieuitvoer.
Tot op heden zijn de voorwaarden en bedragen van de Koreaanse bijdrage tot de installatie van het
GALILEO-systeem, met name tot de regionale en lokale uitbreiding ervan, nog niet vastgelegd. Die
bijdrage dient te gebeuren via de deelname van de Koreaanse regering aan de Europese Toezichtautoriteit
GNSS.
De Overeenkomst voorziet in verschillende samenwerkingsgebieden en -vormen op het vlak van:
wetenschappelijk onderzoek: uitwisseling van experts en informatie
toewijzing van radiofrequenties op internationaal vlak
certiﬁcering van de GALILEO-normen
industriële activiteiten
ontwikkeling van diensten en markten afgeleid van de toepassingen
ontwikkeling van regionale en lokale systemen

De procedure van inwerkingtreding veronderstelt de voorafgaande ratiﬁcatie door alle lidstaten op het
ogenblik van de ondertekening van de Overeenkomst (15 landen).
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Gecombineerd goederenvervoer per spoor
Verlenging van de steunregeling voor het gecombineerd goederenvervoer per spoor
Verlenging van de steunregeling voor het gecombineerd goederenvervoer per spoor
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het kb van 30 december
2005 betreﬀende de bevordering van het gecombineerd goederenvervoer wijzigt. Het voorstel van eerste
minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe verlengt het bestaande stelsel
voor 2005-2007 tot 31 december 2008 in afwachting van de ontwikkeling van een nieuw stelsel voor
2009-2012.
De steunregeling heeft als doel het gecombineerd spoorvervoer in België op binnenlandse trajecten van
meer dan 50 km te ontwikkelen en het vervoersvolume over een periode van drie jaar met 20% op te
voeren. De steun bestaat uit een premie per vervoerde eenheid in functie van de afstand en een forfait
voor de vaste vervoerskosten, waaronder de overslag.
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Aardobservatie
Overeenkomst met Frankrijk over de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie
van de aarde
Overeenkomst met Frankrijk over de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van
de aarde
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende instemming met de aanvullende
overeenkomst nr 6 gesloten tussen België en Frankrijk over de gezamenlijke uitvoering van een
programma voor de observatie van de aarde (Parijs, 12 oktober 2006).
De Belgische regering, via de POD Wetenschapsbeleid, en de Franse regering, via het CNES, zetten hun
historische samenwerking voort in het kader van de aardobservatieprogramma's.
België heeft bijgedragen aan de opdrachten voor de vijf SPOT-programma's (système probatoire
d'observation de la terre), waarvan het huidige vluchtmodel SPOT 5 een resolutie biedt lager dan 3 meter.
België zal vanaf 2009 samen met Zweden en Oostenrijk deelnemen aan de ontwikkeling, de ontplooiing en
de exploitatie van het Pléiades-model, dat een hogere resolutie (minder dan 1 meter) biedt voor de
Europese aardobservatiemarkt.
Pléiades is een systeem van 2 initiële satellieten ontworpen voor dubbel gebruik. In dat opzicht gebeuren
de programmering en de verwerving van gegevens via twee kanalen, een civiel kanaal en een
defensiekanaal, en beantwoorden ze aan prioriteitsvoorwaarden.
De Belgische bijdrage beloopt 28,2 miljoen euro tegen courante economische voorwaarden en te betalen
overeenkomstig een schema dat de periode 2004 tot 2015 dekt. De eerste bijdragen werden ingeschreven
in de begroting van het Federaal Wetenschapsbeleid.
Tegenover de Belgische bijdrage tot de ﬁnanciering van het programma staat heel wat :
betrokkenheid van het Belgische bedrijfsleven (contracten) bij de ontwikkeling en de bouw van de
satellieten en het grondsegment
programmerings- en aankooprechten van gegevens tegen exploitatieprijs door de Belgische staat en
haar aangewezen entiteiten, via het civiele kanaal
prioritaire programmerings- en aankooprechten tegen overeen te komen voorwaarden, via het
defensiekanaal
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gebruiksrechten voor dienstverlenende doeleinden door het Federaal Wetenschapsbeleid en de door
hem bij het CNES erkende Belgische gebruikers
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Internationaal strafgerechtshof
Selectie van een mogelijke Belgische kandidaat voor het ambt van rechter bij het Internationaal
strafgerechtshof
Selectie van een mogelijke Belgische kandidaat voor het ambt van rechter bij het Internationaal
strafgerechtshof
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen een ontwerp van koninklijk
besluit goedgekeurd dat een mogelijke Belgische kandidaat voor het ambt van rechter bij het
Internationaal strafgerechtshof aanwijst.
Het ontwerp wijst mevrouw Christine Van den Wyngaert aan als mogelijke Belgische kandidate. De derde
verkiezing van zes rechters zal plaatsvinden van 19 tot 23 januari 2009 tijdens de zevende zitting van de
vergadering in New York. De termijn voor de aanwijzing van kandidaten loopt van 21 juli tot 13 oktober
2008.
Mevrouw Van den Wyngaert was eerste in de rangschikking die de verenigde benoemings- en
aanwijzingscommissie van de Hoge raad voor de Justititie op 6 mei 2008 opstelde. Op 15 april 2008 was de
oproep tot kandidatuur in het Staatsblad verschenen.
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Nationale loterij
Benoeming van een gewoon lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij
Benoeming van een gewoon lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk
besluit goedgekeurd houdende benoeming van een gewoon lid van de Raad van Bestuur van de Nationale
Loterij, nv van publiek recht, als vervanging van een lid waarvan het mandaat eindigt.
De heer Marc Schiepers wordt benoemd als gewoon lid van de raad van bestuur als vervanging van
de heer Herman Van Hoorick, van wie hij het mandaat tot 15 juli 2008 voleindigt.
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Galileo
Samenwerkingsovereenkomst met Marokko voor Galileo
Samenwerkingsovereenkomst met Marokko voor Galileo
De ministeraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende instemming met de
samenwerkingsovereenkomst betreﬀende een civiel globaal satelietnavigatiesysteem tussen de Europese
gemeenschap en Marokko.
Het programma GALILEO heeft verscheidene landen ertoe aangezet om de afsluiting van een
samenwerkingsovereenkomst met de Europese Unie te vragen. Marokko, een van die landen, heeft in
maart 2000 een associatieovereenkomst gesloten met de Europese Gemeenschap.
Marokko heeft in augustus 2008 oﬃcieel belangstelling getoond. De Europese Commissie heeft op grond
van een onderhandelingsmandaat die de Raad haar in april 2005 toekende op 8 november 2005 een
akkoord geparafeerd met de Marokkaanse autoriteiten.
De Europese Commissie stelt de Raad voor de ondertekening toe te staan van de
samenwerkingsovereenkomst met de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, en het Koninkrijk
Marokko.
In verschillende entiteiten beschikt Marokko over knowhow op het gebied van ruimtetechnologie en toepassingen. Het land wenst enerzijds de werkzaamheden van die verschillende entiteiten samen te
voegen met de oprichting van een gemeenschappelijke belangengroepering en anderzijds meer gebruik te
maken van de radionavigatie via satelliet op zijn grondgebied en in de omliggende regio's (westelijk deel
van de Middellandse Zee en West-Afrika), met aandacht voor speciﬁeke zonegerelateerde toepassingen.
De eerste contacten betreﬀende een deelname van Marokko aan het programma GALILEO werden op 24
maart 2004 gelegd tijdens een ontmoeting tussen de Marokkaanse minister van Uitrusting en Transport en
de directeur-generaal voor Energie en Transport bij de Europese Commissie.
Op 9 augustus 2004 heeft de Marokkaanse minister van Uitrusting en Transport de directeur-generaal voor
Energie en Transport bij de Europese Commissie een brief bezorgd waarin hij de wens van zijn land
uitdrukt om volwaardig partner te worden in het project GALILEO, door aan te sluiten op de
gemeenschappelijke onderneming GALILEO.
Op 6 oktober 2004 werd vergaderd met een delegatie onder leiding van de Marokkaanse minister van
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Uitrusting en Transport en samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken Marokkaanse
ministeries. De bedoeling was de regels vast te leggen voor de samenwerking tussen Marokko en de
Europese Gemeenschap in het kader van een tussen beide partijen af te sluiten overeenkomst.
Op 13 oktober heeft de minister een tweede brief geschreven aan de directeur-generaal waarin hem de
wens van Marokko wordt bevestigd om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de Europese
Gemeenschap betreﬀende het civiele radionavigatiesysteem via satelliet.
De Overeenkomst werd uiteindelijk op 12 december 2006 gesloten.
Het samenwerkingsscenario met Marokko dat tijdens voorafgaande gesprekken werd voorbereid, zou
voorzien in multilaterale, industriële en wetenschappelijke samenwerking, in het bijzonder op het gebied
van de toepassingen inzake standaardisering, controle van de regionale integriteit en ﬁnanciële
investeringen in GALILEO.
Sinds verscheidene jaren onderhouden Marokkaanse en Europese bedrijven banden op het gebied van
industriële samenwerking inzake ruimtevaart. De basis om de samenwerking op dat extra belangrijk
gebied voor beide partijen uit te breiden is dus stevig. Van die overeenkomst zou gebruik moeten worden
gemaakt om die belangen veilig te stellen en te ondersteunen en te zoeken naar de manier om de
samenwerking tussen bedrijven uit beide partijen op te voeren.
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Regie der Gebouwen
Huur van het gebouw Parliament Corner
Huur van het gebouw Parliament Corner
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders de Regie der gebouwen de
opdracht gegeven om het gebouw Parliament corner, Wetstraat 22-24, Regentschapslaan 38, in Brussel te
huren voor 18 jaar vanaf 1 oktober 2008 voor de dringende installatie van het Coördinatieorgaan voor de
dreigingsanalyse en de dienst Ruling. De regie zal ook de huurovereenkomst in de Maria-Theresiastraat
vervroegd beëindigen.
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Overeenkomst met Hong Kong
Overeenkomst met Hong Kong voor de overbrenging van gevonniste personen
Overeenkomst met Hong Kong voor de overbrenging van gevonniste personen
De ministerraad heeft het voorontwerp van wet goedgekeurd houdende instemming met de overeenkomst
tussen België en Hongkong betreﬀende de overbrenging van gevonniste personen (Brussel, 8 november
2006).
De overeenkomst strekt ertoe de overbrenging van gevonniste personen tussen België en Hongkong te
vergemakkelijken. Beide landen verbinden zich ertoe op dat vlak samen te werken om de resocialisatie
van gedetineerden te bevorderen en de verschillende vormen van de samenwerking evenals de in acht te
nemen formaliteiten in het kader van een overbrengingsprocedure nader te bepalen.
Met de overeenkomst kunnen in Hongkong veroordeelde Belgische burgers beter worden opgevangen en
krijgen zij meer reclasseringsmogelijkheden in het milieu van herkomst dan wanneer de volledige straf in
het buitenland wordt uitgezeten.
Door middel van de bekrachtiging van deze overeenkomst draagt ons land bij tot een betere bilaterale
gerechtelijke samenwerking met Staten die geen lid zijn van de Raad van Europa of van de Europese Unie
en worden de goede betrekkingen tussen ons land en Hongkong voortgezet. Het is bijgevolg raadzaam
over te gaan tot bekrachtiging van dit bilateraal instrument dat overeenstemt met de wensen van België.
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Multilateraal schuldverlichtingsinitiatief
België neemt deel aan het multilateraal schuldverlichtingsinitiatief van de Internationale
ontwikkelingsassociatie (Wereldbank)
België neemt deel aan het multilateraal schuldverlichtingsinitiatief van de Internationale
ontwikkelingsassociatie (Wereldbank)
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders, minister van Buitenlandse
Zaken Karel De Gucht en minister van Onwikkelingssamenwerking Charles Michel een voorontwerp van
wet goedgekeurd over de deelname van België aan het multilateraal schuldverlichtingsinitiatief (MDRI) van
de Internationale Ontwikkelingsassociatie.
België verbindt zich ertoe bij te dragen aan het multilateraal schuldverlichtingsinitiatief. Het voorontwerp
van wet bekrachtigt die verbintenis. Het aandeel van België wordt geraamd op 475,6 miljoen euro
gespreid over een periode van 40 jaar. Die deelname is gebaseerd op het traditionele aandeel van België
in de Internationale Ontwikkelingsassociatie, hetzij 1,55%. De periode van 40 jaar komt overeen met de
looptijd van de kredieten die de Internationale Ontwikkelingsassociatie verleent. De bijdrage van 10,1
miljoen euro voor de eerste periode valt ten laste van de ontwikkelingssamenwerking en werd al
ingeschreven in de begroting van 2007 en 2008.
De deelname aan het MDRI-initiatief kadert in de internationale inspanning om een coherente en
structurele inspanning te bieden aan de schuldproblematiek van de armste ontwikkelingslanden. De
Belgische deelname inzake schuldverlichting wordt in aanmerking genomen als oﬃciële ontwikkelingshulp
en draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstelling om 0,7% van het BBP tegen 2010 aan
ontwikkelingshulp te besteden.
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Hoort bij Ministerraad van 11 juli 2008

Actieplan ter bestrijding van mensenhandel
Goedkeuring van het actieplan ter bestrijding van de mensenhandel
Goedkeuring van het actieplan ter bestrijding van de mensenhandel
De ministerraad heeft het actieplan ter bestrijding van de mensenhandel goedgekeurd dat minister van
Justitie Jo Vandeurzen voorlegde. Het actieplan maakt de balans op van het beleid dat de regering sinds de
oprichting van de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en de
mensenhandel heeft gevoerd. Het bepaalt ook de belangrijke accenten en projecten die de regering
tijdens de komende jaren zal uitwerken.
Het plan voorziet in een aantal engagementen op korte en lange termijn. Op korte termijn wil het plan de
internationale voortrekkersrol van België op het vlak van de strijd tegen de mensenhandel behouden. Op
lange termijn wil het plan de vraag, die vormen van mensenhandel genereert, terugdringen en de
uitdrukkelijke maatschappelijke afkeuring van elke vorm van uitbuiting van mensen bevorderen.
Het plan omvat projecten op preventief en repressief vlak. Daarnaast besteedt het ook aandacht aan
de hulp aan slachtoﬀers en de informatie van het publiek.

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

© 2020 - news.belgium.be

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

