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Ministerraad van 9 november 2007
De ministerraad vergaderde op vrijdag 9 november 2007 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.
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Hoort bij Ministerraad van 9 november 2007

Europese coöperatieve vennootschap
Wettelijke bepalingen over de vertegenwoordiging van werknemers van de Europese coöperatieve
vennootschap
Wettelijke bepalingen over de vertegenwoordiging van werknemers van de Europese coöperatieve
vennootschap
De ministerraad keurde twee voorontwerpen van wet goed over de instelling van een bijzondere
onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en deprocedures inzake de rol van de werknemers
in de Europese coöperatieve vennootschap (SCE).De voorontwerpen die minister van Werk Peter
Vanvelthoven voorstelde, ﬁnaliseren de omzetting van richtlijn 2003/72/EG die het statuut van de SCE
aanvult op het vlak van de rol van de werknemers.Het eerste voorontwerp bepaalt de regels die van
toepssing zijn in geval van wetsconﬂicten. Daarnaast bevat het ook bepalingen over de bescherming van
de werknemersvertegenwoordigers en regelt het de wijze van toezicht en het systeem van sancties. Het
tweede voorontwerp legt de procedure vast voor de geschillen inzake het vertrouwelijk karakter van
bepaalde informatie en bevat het verscheidene juridische bepalingen.
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Hoort bij Ministerraad van 9 november 2007

Preventieve diplomatie
Ministerraad keurt twee projecten van preventieve diplomatie goed
Ministerraad keurt twee projecten van preventieve diplomatie goed
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om
twee initiatieven inzake preventieve diplomatie op de begroting 2007 van FOD Buitenlandse Zaken te
ﬁnancieren.1. Opbouw en versterking van de rechtsstaat en het justitieapparaat - MarokkoHet
gevangenisbeleid in Marokko is in volle evolutie. De Marokkaanse overheden die geconfronteerd worden
met een steeds jongere bevolking en overbevolking in de gevangenissen, moedigen sinds een aantal jaren
een reïntegratiebeleid aan. Dat beleid bestaat in hoofdzaak uit beroepsopleidingen. Er werden al 3
reïntegratiecentra opgestart, maar het zou nuttig zijn om ook buiten de as Rabat-Casablanca dergelijke
centra op te starten. De stichting Mohamed VI vraagt een bijdrage voor de uitbreiding van het project naar
Agadir.2. Ontmijning en non-proliferatie - AfghanistanHet projectheeft twee doelstellingen. Het zal een
belangrijke munitieopslagplaats in de omgeving van Kaboel heropbouwen en beveiligen. Daarnaast zal het
ook een nationaal actieplan ontwikkelen voor het beheer en de vernietiging van overbodige
munitievoorraden. De Afghaanse bevolking en de autoriteiten worden nauw bij het project betrokken.
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Hoort bij Ministerraad van 9 november 2007

Samenwerkingsakkoord met Luxemburg
Verlenging van het samenwerkingsakkoord met Luxemburg over het register voor broeikasgassen
2008-2011
Verlenging van het samenwerkingsakkoord met Luxemburg over het register voor broeikasgassen
2008-2011
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Leefmilieu Bruno Tobback om het
samenwerkingsakkoord over het register van broeikasgassen met Luxemburg vanaf 1 januari 2008 met
ten hoogste 48 maanden te verlengen. Het akkoord dat op 16 november 2005 ondertekend werd loopt op
31 december 2007 af. De nieuwe overeenkomst voorziet een duur van 12 maanden die drie maal kan
worden verlengd.Luxemburg coﬁnanciert de registerwerking met 659.457 euro tussen 2008 en 2011
waardoor het land in ruil rechtszekerheid bekomt voor:- de ontwikkeling en het onderhoud van haar
nationaal register voor broeikasgassen,- de conﬁguratie en het onderhoud van de hardware infrastructuur
en de netwerkinfrastructuur.De verlenging bouwt voort op de positieve ervaring van de afgelopen twee
jaar.De beslissing kadert volledig binnen de opdracht van de ontslagnemende regering om de continuïteit
van het gezag en de fundamentele belangen van de staat veilig te stellen.
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Hoort bij Ministerraad van 9 november 2007

Regie der gebouwen
Groepering van FOD's in Gent en huur van een loods in Machelen
Groepering van FOD's in Gent en huur van een loods in Machelen
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om kredieten
vast te leggen voor de dringende inrichting van ruimte voor de dienst Registratie der Domeinen en voor de
oﬀerte voor de aanpassing van de telefooncentrale van de directie Oost-Vlaanderen van de Regie der
Gebouwen. De ministerraad gaf opdracht aan de Regie der Gebouwen om een huurovereenkomst te
sluiten voor een hangar van 530 m² voor de Verkeerspost van de Federale politie in Machelen.
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Kwijtschelding van schulden Liberia bij het IMF
Financiering van de kwijtschelding van schulden van Liberia
Financiering van de kwijtschelding van schulden van Liberia
De ministerraad verklaarde zich principieel te engageren om het Belgische aandeel in de sca-1-reserves en
de deferred charges adjustments * van het IMF aan te wenden om de kwijtschelding van de schulden van
Liberia bij het IMF te ﬁnancieren. Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders sluit aan op het
voornemen van het IMF om zijn betrekkingen met Liberia te normaliseren zodra Liberia de achterstallen
heeft weggewerkt. Liberia probeert een politiek evenwicht te vinden en de economie weer op te bouwen,
nu er een democratisch verkozen president is na jaren van burgeroorlog. Als Liberia zijn achterstallen
heeft ingelost, kan het IMF nieuwe kredieten toekennen en een schuldenkwijtschelding verlenen. Het IMF
heeft zijn lidstaten daarom gevraagd om de middelen uit de sca 1 en de deferred charges adjustments aan
te wenden voor de ﬁnanciering van de kwijtschelding. De Gouverneur van de NBB zal hierover een brief
aan de Managing director van het IMF bezorgen. De minister van Financiën bereidt een voorontwerp van
wet over de ﬁnanciering voor.De beslissing van de ministerraad heeft geen invloed op het begrotingssaldo
aangezien de ﬁnanciering gebeurt met middelen die bij het IMF zijn gereserveerd. De ministerraad zal op
het gepaste tijdstip zijn principiële engagement aan de nieuwe regering voorleggen. * sca = special
contingent account deferred charges adjustments = aanpassingen van uitgestelde lasten
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Hoort bij Ministerraad van 9 november 2007

Vrije dienstverlening voor dierenartsen uit de EU
Nieuwe Europese richtlijnen bepalen beroepskwaliﬁcaties van dierenartsen
Nieuwe Europese richtlijnen bepalen beroepskwaliﬁcaties van dierenartsen
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Didier Donfut voorlegde over de erkenning van de beroepskwaliﬁcaties van dierenartsen.
Het ontwerp past de nieuwe normen toe die Europese gemeenschap voorschreef voor het beroep van
dierenarts op het vlak van het vrije verkeer van personen na de toetreding van Bulgarije en Roemenië.
(Richtlijn 2005/36/EG en 2006/100/EG) Het ontwerp omschrijft de beroepskwaliﬁcaties die nodig zijn voor
de erkenning van dierenarts en de voorwaarden waaronder de arts zijn diensverlening kan
uitvoeren.Concreet bepaalt het ontwerp dat dierenartsen die de erkende beroepskwaliﬁcaties in een
andere lidstaat hebben behaald hun beroep in België mogen uitoefenen onder dezelfde voorwaarden als
de Belgen.De dierenarts uit een andere lidstaat moet dezelfde professionele, reglementaire en
administratieve gedragsregels als de Belgische toepassen. Het gaat om regels die verband houden met de
beroepskwaliﬁcaties: de bepaling van het beroep, het gebruik van titels, de disciplinaire bepalingen en de
sancties voor zware fouten die verband houden met de berscherming en veiligheid van de consument.
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