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Ministerraad van 6 juni 2008
De ministerraad vergaderde op vrijdag 6 juni 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 6 juni 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
Eerste minister Yves Leterme bracht na de ministerraad verslag uit over de besprekingen die hij samen
met minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle en minister voor
Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne voerde met de delegatie
van vertegenwoordigers uit de sector van de voedselproductie: Fevia, Fedis, Boerenbond, FWA en ABS. Hij
verklaarde dat er overeenstemming was bereikt over de noodzaak van een verhoogde transparantie bij de
prijsvorming in de voedselketen, een analyse van de kosten verbonden aan de voedselveiligheid, de
totstandkoming van een carry back/carry forward-systeem op het vlak van de ﬁscaliteit. Al die
maatregelen hebben als doel de leefbaarheid van de sector te bevorderen. Er komen drie werkgroepen die
de modaliteiten ervan zullen bestuderen. Vervolgens besprak hij de belangrijkste beslissingen van de
ministerraad:
het nieuwe statuut van de Europese parlementsleden dat nu volledig eenvormig is en dat volgend jaar
in werking treedt
de beslissingen over de deelname van Landsverdediging aan EUBG en UNIFIL.
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx besprak de verhoging van de numerus
clausus voor studenten geneeskunde en zei dat er minimum quota komen voor specialisaties met tekorten
zoals huisartsengeneeskunde, urgentiegeneeskunde en kinderpsychiatrie. Ze kondigde ook aan dat er een
kadaster zou worden opgemaakt van de medische beroepen, dat de werkelijke situatie van de uitoefening
van de beroepen op het terrein in beeld zal brengen.
Daarna gaf de eerste minister het woord aan minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte die de
beheerscontracten die de federale overheid heeft gesloten met de NMBS, Infrabel en NMBS-holding
uitgebreid voorstelde. Minister Inge Vervotte verklaarde dat de drie beheerscontracten die de relaties
tussen de overheid en de drie nv's regelen een grondslag leggen voor een vruchtbare samenwerking.
Ook Jannie Haek, CEO van de NMBS-holding, Luc Lallemand, CEO van Infrabel, en Marc Descheemaecker,
CEO van de NMBS, spraken van vruchtbaar overleg.
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Hoort bij Ministerraad van 6 juni 2008

Overeenkomst tussen België en Québec
Instemming met de overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen België en Québec
Instemming met de overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen België en Québec
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd tot instemming met de overeenkomst inzake
sociale zekerheid tussen België en Québec. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht legde het aan
de ministerraad voor.
Québec heeft een eigen sociaal zekerheidssysteem en past het Belgisch-Canadees verdrag niet toe,
daarom is een aparte overeenkomst met Québec aangewezen. Die overeenkomst regelt de toestand
van werknemers en zelfstandigen die tijdens hun loopbaan aan het Belgische of Québecse sociale
zekerheidsregime waren onderworpen of die van het ene regime naar het andere willen overschakelen. De
volgende takken van de sociale zekerheid komen aan bod:
ouderdom en invaliditeit
de verzekering voor geneeskundige verzorging
arbeidsongevallen en beroepsziekten

De bedoeling van de overeenkomst is om:
een dubbele onderwerping te vermijden van de Québecse verzekerden die tijdelijk in België een
beroepsbezigheid uitoefenen en van de Belgische onderdanen in Québec
de sociale zekerheidsrechten te behouden die in Québec en België verworven werden
de onderdanen die in het land verblijven een gelijke behandeling te garanderen zoals de eigen
onderdanen
de overgang van het ene sociale zekerheidsstelsel naar het andere te vergemakkelijken.
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Bescherming van het beroep van architect
Bescherming van de titel en het beroep van architect - tweede lezing
Bescherming van de titel en het beroep van architect - tweede lezing
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de wetten over de bescherming van de
titel en het beroep van architect wijzigt (*). De ministerraad had het voorstel van minister van KMO en
Zelfstandigen Sabine Laruelle in eerste zitting goedgekeurd. Het is nu aangepast aan het advies van
de Raad van State.
Het voorontwerp zet de Europese richtlijnen in Belgisch recht om:
2005/36/EG over de erkenning van beroepskwaliﬁcaties
2006/100/EU die een aantal richtlijnen aanpast op het vlak van het vrije verkeer van personen, na de
toetreding van Bulgarije en Roemenië.

De eerste richtlijn vergemakkelijkt de daadwerkelijke uitoefening van het recht op de vestiging en de vrije
verrichting van diensten. Ze bepaalt de erkenningsvoorwaarden voor architecten die geen EU-onderdaan
zijn en regelt de talenkennis die de architect moet hebben om zijn beroep uit te oefenen. Daarnaast regelt
ze het gebruik van de academische titel die de lidstaat van herkomst verleent.
De Orde van architecten is bevoegd voor de toepassing van de richtlijn. Ze kan de nodige stukken en
inlichtingen opvragen bij de lidstaat van herkomst, om na te gaan of de architect aan de
beroepsvoorwaarden voldoet.
Richtlijn 2006/100/EU bepaalt aan welke voorwaarden de titels van nieuwe lidstaten moeten voldoen om te
worden erkend.
(*) de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, en de wet
van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten.
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NMBS
Beheerscontracten, ondernemingsplannen en investeringsplannen van de NMBS, Infrabel en de
NMBS-Holding goedgekeurd
Beheerscontracten, ondernemingsplannen en investeringsplannen van de NMBS, Infrabel en de NMBSHolding goedgekeurd
De ministerraad stemde in met drie ontwerpen van kb over de goedkeuring van de beheerscontracten
voor 2008-2012 tussen de federale overheid en de NMBS, Infrabel en de NMBS-holding, de drie nv's van
publiek recht van de NMBS-groep. Eerste minister Yves Leterme, minister van Overheidsbedrijven Inge
Vervotte en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe legden de ontwerpen voor.
De beheerscontracten leggen de drie nv's belangrijke doelstellingen op op het vlak van de kwaliteit van de
dienstverlening en de groeiscenario's. Zo moet het aantal binnenlandse treinreizigers met een jaarlijks
gemiddelde van 3,8% toenemen om de vooropgestelde groei van 25% tussen 2006-2012 te bereiken. In
diezelfde periode moet het aantal internationale treinreizigers met 34% stijgen en de hoeveelheid
vervoerde goederen per km met 35%. De NMBS zal een compensatiesysteem invoeren met de
terugbetaling aan 100% in geval van een vertraging van meer dan 1 uur. Bij 20 vertragingen van meer
dan 15 minuten binnen zes maanden heeft de reiziger recht op 25% vergoeding per vertraging.
Het beheerscontract van Infrabel besteedt ook aandacht aan de veiligheid: Infrabel zal een plan opstellen
dat tegen eind 2015 het jaarlijks aantal ongevallen met 25% doet dalen ten opzichte van 2007. De drie
beheerscontracten stellen een planmatige uitbreiding voorop van de toegankelijkheid van het
treinvervoer voor personen met een beperkte mobiliteit.
Op het vlak van het duurzaam beleid zullen de drie nv's een milieubeleidsplan opstellen en uitvoeren dat
de impact van hun activiteiten op het milieu beheerst en opvolgt. Ten slotte voorzien de contracten in de
stabilisatie op het niveau van 2008 van de schuld van de NMBS-groep.
De ministerraad keurde ook de ondernemingsplannen en de investeringsplannen voor 2008-2012 goed,
voor het gedeelte dat betrekking heeft op hun opdracht van openbare dienstverlening.
U vindt een volledige bespreking in bijhorend document rechtsboven.
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Artsen in opleiding
Wijziging van de datum waarop het statuut van de huisartsen in opleiding in werking treedt
Wijziging van de datum waarop het statuut van de huisartsen in opleiding in werking treedt
De ministerraad heeft de wijziging goedgekeurd van de datum waarop het statuut van sociale zekerheid
van de geneesheer-specialisten in opleiding in werking treedt voor de huisartsen. Het voorstel dat minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorstelde, stelt de datum vast op 1 juli 2009.
Doordat de periode van lopende zaken verlengd was en het dossier ingewikkeld was, werd de voorziene
datum uitgesteld.
De ministerraad heeft het ontwerp van kb goedgekeurd tot wijziging van de inwerkingtreding van het kb
van 3 juni 2007 tot wijziging van art. 15bis van het kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreﬀende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
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NRF en EUBG
Planning van de Belgische deelname aan NRF en EUBG
Planning van de Belgische deelname aan NRF en EUBG
De ministerraad nam kennis van de planning van de Belgische deelname aan de operaties van de Nato
response force (NRF) en de European battle group (EUBG) in 2008 en 2009 die minister van
Landsverdediging Pieter De Crem voorstelde. Beide snelle interventiemachten bestaan uit multinationale,
gecertiﬁceerde strijdkrachten die men op korte termijn in crisissituaties kan inzetten. Het gaat om rotaties
van zes maanden waarin de strijdkrachten stand by zijn en kunnen tussenkomen op beslissing van de
NAVO of de Europese Raad.
NRF
België zal tijdens het tweede semester van 2008 deelnemen aan NRF 11 met zes F-16's, een mijnenjager,
personeel op het Maritime Forward Logistic site, een versterkt infanteriebataljon en een peloton
luchtdoelartillerie met in totaal zo'n 1100 personen.
Tijdens het eerste semester van 2009 zal België deelnemen aan NRF 12 met zes F-16's, een fregat en
een bestrijdingseenheid van chemische, biologische, radiologische en nucleaire agentia (detachement
CBRN) met in totaal zo'n 435 personen.
Tijdens het tweede semester van 2009 zal België deelnemen aan NRF 13 met zes F-16's, een mijnenjager
en personeel op het Maritime Forward Logistic site met in totaal zo'n 250 personen.
EUBG
In het tweede semester van 2008 zal België in EUBG II-08 niche-capaciteiten uitvoeren met een
detachement helikopters, een genie- en medisch detachement met een totale deelname van zo'n 260
personen. In het eerste semester van 2009 is geen deelname voorzien.
In het tweede semester van 2009 zal België voor de eerste maal klaarstaan om de leiding over een
EUBG te kunnen voeren. Voor dat ambitieuze project, dat in het Regeerakkoord is opgenomen, is de
beschikbaarheid van zo'n 1350 personen en een Force headquarter nodig.
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Planning van het medische aanbod
Numerus clausus voor studenten geneeskunde voor 2014 tot 2018 wordt versoepeld - tweede lezing
Numerus clausus voor studenten geneeskunde voor 2014 tot 2018 wordt versoepeld - tweede lezing
De ministerraad heeft in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorstelde over de planning van het medische
aanbod. Het houdt rekening met het advies van de Raad van State.
De planningscommissie heeft op basis van studies, onder andere van het Federaal Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg, voor 2014 tot 2018 het maximum aantal kandidaten vastgelegd, dat toegang heeft tot
een artsenopleiding waarvoor een RIZIV-nummer nodig is.
De planning legt volgende quota's op: 1025 in 2014 en 1230 in 2015 tot 2018. Voor de verhouding tussen
specialisten en huisartsen geldt niet langer een maximum percentage, maar een jaarlijks minimumaantal
huisartsen: 300 tot 2014 en 360 van 2015 tot 2018. De commissie stelt ook voor om een minimum aantal
specialisten te behouden voor kinderpsychiatrie, acute en urgentiegeneeskunde en om na te gaan of ook
andere specialisaties een minimum moeten hebben.
Op die manier kunnen de overtallige studenten geneeskunde in de planning van de gemeenschappen tot
2018 worden geïntegreerd. Op het einde van hun studie kunnen ze dan een RIZIV-nummer bekomen, als
antwoord op het tekort dat in bepaalde zones en sectoren wordt verwacht.
In haar planning houdt de planningscommissie die samengesteld is uit vertegenwoordigers van
universiteiten, beroepsverenigingen, ziekenfondsen en experts, rekening met heel wat factoren: de
behoeften in bepaalde gebieden, de behoeften van de bevolking, de sociologische wijzigingen van het
beroep zoals de vergrijzing, de vervrouwelijking en de groepspraktijken. De studie van het Federaal
kenniscentrum voor gezondheidszorg verschaft heel wat informatie over de vraag en het aanbod van
artsen in België.
De Vlaamse gemeenschap organiseert een toegangsexamen voor de studie geneeskunde, maar houdt
geen rekening met de federale quota. Langs Franstalige zijde bestaat er sinds drie jaar een selectie aan
het einde van het eerste jaar op basis van de quota. De federale overheid zal nu met de gemeenschappen
overleggen om het selectiesysteem van studenten geneeskunde te harmoniseren.
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UNIFIL
België verlengt zijn deelname aan de UNIFIL-operaties in Libanon
België verlengt zijn deelname aan de UNIFIL-operaties in Libanon
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter Decrem om de
deelname van België aan de UNIFIL-operatie in Zuid-Libanon tot 31 december 2008 te verlengen.
Het mandaat van het vijfde Belgische detachement in Libanon loopt af op 15 juni 2008. Op voorstel van de
regering onderzocht de defensiestaf de mogelijkheid om de deelname aan UNIFIL te verlengen. Het
resultaat is dat België zijn deelname van 15 juni tot 31 december 2008 verlengt, maar met 335
manschappen in plaats van de huidige 360. Ze bestaat uit een medische installatie Rol 2, een capaciteit
voor ontmijning, ophaling en vernietiging van explosieve tuigen en elementen voor de veiligheid en steun.
Daarbij komt nog één militiair als Belgische vertegenwoordiger bij het VN-hoofdkwartier in New-York.
Van 1 september tot 7 december 2008 zal het fregat Leopold 1 en een ingescheepte helikopter Alouette III
worden ingezet om de maritieme operaties bij UNIFIL te ondersteunen onder de operationele controle van
de UNIFIL maritime task force commander. Hier worden 147 manschappen ingezet.
De ministerraad zal later beslissen of hij de Belgische deelname aan de operatie na 31 december 2008 wil
verlengen, rekening houdend met de termijnen die de VN hanteert.
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Opleidingsdirecteurs in openbare diensten
Exclusieve bevoegdheid van de opleidingsdirecteur overgedragen aan directeurs van FOD P&O
Exclusieve bevoegdheid van de opleidingsdirecteur overgedragen aan directeurs van FOD P&O
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
Inge Vervotte om de overdracht van de exclusieve bevoegdheden van de opleidingsdirecteurs naar de
functionele directeurs van FOD Personeel en Organisatie en de personeelsdiensten uit te breiden tot alle
instellingen van openbaar nut.
Het Opleidingsinstituut van de federale overheid reikt geen brevetten van opleidingsdirecteur meer uit,
aangezien het opleidingsbeleid nu integraal deel uitmaakt van het humanresourcebeleid, waarvoor
de directeurs van FOD P&O bevoegd zijn. In de federale overheidsdiensten en de openbare instellingen
van sociale zekerheid is die bevoegdheid al overgedragen. Het voorstel maakt de regel nu van toepassing
op alle instellingen van openbaar nut.
De ministerraad heeft het ontwerp van kb goedgekeurd tot wijziging van het kb van 8 januari 1973 tot
vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut.
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Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen
Benoeming van de leden van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake
geneesmiddelen
Benoeming van de leden van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake
geneesmiddelen
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de heer Michel Vermeylen
benoemt tot voorzitter van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake
geneesmiddelen. Het ontwerp is een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette
Onkelinx.
Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen is een afdeling van de
Wetenschappelijke raad die ingesteld is bij de dienst Geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Het Comité:
brengt advies uit over de registratie, de inzameling en het gebruik van statistische gegevens
over terugbetaalbare geneesmiddelen die artsen voorschrijven,
stelt een methodlogie vast voor de evaluatie van die gegevens zodat artsen een overzicht hebben van
hun voorschrijfgedrag ten opzichte van andere geneesheren,
organiseert meer dan eens per jaar een consensusvergadering waar het de medische praktijk inzake
geneesmiddelen in een sector evalueert en aanbevelingen formuleert,
geeft richtlijnen voor de organisatie van peer reviews,
stelt een jaarlijks verslag op,
deﬁnieert indicatoren en drempels bedoeld in de gecoördineerde wet van 14 juli 1994.
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Statuut van de leden van het Europese parlement
Toepassing van het nieuwe statuut van de leden van het Europese parlement
Toepassing van het nieuwe statuut van de leden van het Europese parlement
De ministerraad ging in principe akkoord met het voorstel van eerste minister Yves Leterme om het
nieuwe statuut van de leden van het Europese Parlement toe te passen op de Belgische parlementsleden.
De voorzitter van het Europese Parlement Hans-Gert Pöttering vroeg in een brief aan de eerste minister of
de Belgische regering het nieuwe statuut zal toepassen of ervoor kiest om het Belgische statuut tijdens
twee legislaturen toe te passen voor de bezoldiging, de overbruggingstoelage, het ouderdomspensioen en
het overlevingspensioen. Het nieuwe statuut van de Europese parlementsleden treedt in werking bij de
installatie van het nieuwe Europese parlement in 2009.
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Gebruik van spuittoestellen in de landbouw
Verhoging van de prijs van de keuring van spuittoestellen en invoering van een nieuw
kwaliteitssysteem
Verhoging van de prijs van de keuring van spuittoestellen en invoering van een nieuw kwaliteitssysteem
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en
Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle om de prijs van de verplichte keuringen van spuittoestellen in de
landbouw te verhogen. Het voorstel voert ook een nieuw kwaliteitsmechanisme in voor de
keuringsdiensten.
Sinds 1 september 1995 moet elk spuittoestel dat gebruikt wordt voor het aanbrengen van
bestrijdingsmiddelen in de landbouw, om de drie jaar een technische keuring ondergaan. Het voorstel
voert nu een prijsverhoging van 70 naar 76 euro in voor de keuring van spuittoestellen voor velden en
boomgaarden. Er komen twee nieuwe tarieven bij: een voor spuittoestellen voor de tuinbouw en
de sierteelt, en een voor toestellen voor bodemontsmetting. Het ontwerp voert ook een kwaliteitssysteem
in voor de keuringsdiensten van de gewesten.
Het Federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen heeft de keuring overgedragen aan het
departement voor Landbouwtechniek van het Waals centrum voor landbouwkundig onderzoek van
Gembloux en aan de eenheid Technologie, voeding van agrotechniek van het Intituut voor Landbouw - en
visserijonderzoek van Gent. Het spuittoestel dat de keuring doorstaat, krijgt een zelfklever. Aan de andere
toestellen moet de eigenaar de gevraagde afstelling of herstelling uitvoeren en ze opnieuw laten keuren.
Het ontwerp van kb vervangt het kb van 10 augustus 2004 betrefende de uitvoering van de verplichte
keuringen op spuittoestellen en de betaling ervan.
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URBAIN 2
Gebruik van informaticatoepassing URBAIN 2 door de gemeenten en gewesten voor de aanvraag van
stedenbouwkundige vergunningen
Gebruik van informaticatoepassing URBAIN 2 door de gemeenten en gewesten voor de aanvraag van
stedenbouwkundige vergunningen
De ministerraad heeft kennis genomen van de nota URBAIN 2 over de administratieve
vereenvoudiging voor stedenbouwkundige vergunningen die minister van Financiën Didier Reynders,
minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne en staatssecretaris,
toegevoegd aan de minister van Financiën, Bernard Clerfayt voorstelden.
Urbain 2 is een voortzetting van informaticatoepassing Urbain 1, die de gemeenten sinds 1 januari 2007
gebruiken om de bouwvergunningen die ze aﬂeveren door te geven aan de algemene administratie
patrimoniumdocumentatie van FOD Financiën. Urbain 2 verplicht de architecten hun aanvragen voor
bouwvergunningen en alle documenten die ermee verband houden elektronisch in te voeren. Die
gegevens kunnen dan later worden gebruikt om de aanvragen te behandelen en statistische gegevens te
genereren.
Na overleg hebben de nationale raden van architecten hun akkoord gegeven over de verplichting. De
gewesten en vervolgens de gemeenten moeten zich er nu toe verbinden om de toepassing te
gebruiken. Daarom wordt voorgesteld om het dossier aan het overlegcomité voor te leggen.
De ministerraad van 2 februari 2007 had het Urbain 2 project goedgekeurd in het kader van de
modernisering van FOD Financiën.
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