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Ministerraad van 4 juli 2008
De ministerraad vergaderde op vrijdag 4 juli 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 4 juli 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste
minister Yves Leterme.
Tijdens de persconferentie na aﬂoop van de ministerraad stelde staatssecretaris voor Armoedebestrijding
Jean-Marc Delizée het federaal plan armoedebestrijding voor dat vandaag werd goedgekeurd. Hij
onderstreepte dat dit plan, waarbij alle bestuursniveaus betrokken zijn, een eerste stap is in de strijd tegen
armoede in België. Het plan omvat een zestigtal maatregelen die onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd.
De eerste minister feliciteerde staatssecretaris Delizée. Hij heeft in overleg met zijn collega's de uitdaging
aangenomen, in omstandigheden die niet altijd even gemakkelijk waren.
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx nam vervolgens het woord. Zij vatte de
belangrijkste punten samen van het voorontwerp van wet "Gezondheid", onder meer op het vlak van de
toegang tot de gezondheidszorg en het betere beheer van de ziekteverzekering. Ook had zij het kort over
het akkoord rond de ﬁnanciering van de jongerenbanen in de ziekenhuissector.
Yves Leterme somde vervolgens nog een aantal belangrijke beslissingen op die vandaag door de
ministerraad werden genomen: de verbetering van de werking van de ondernemingsloketten, de nota rond
de voorbereiding van het Belgisch voorzitterschap van de EU, de strijd tegen tabak of de ﬁnanciering van
het rollend materieel van het GEN. Tot slot, vermeldde de eerste minister de benoemingen van Jacky Leroy
als voorzitter van de FOD Personeel en Organisatie, Carole Coune als voorzitster van de FOD Mobiliteit en
Vervoer en Hans D'Hondt als voorzitter van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.
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Hoort bij Ministerraad van 4 juli 2008

Betalingsbevel
Invoering van het betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek
Invoering van het betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek
De ministerraad nam kennis van het wetsvoorstel dat het betalingsbevel invoert in het Gerechtelijk
Wetboek (*). Hij verzoekt het Parlement om het voorstel met spoed te behandelen.
In België zijn de betalingstermijnen te lang en zijn de risico's op niet-betaling te hoog. Dat heeft natuurlijk
nadelige gevolgen voor de economie. Volgens bepaalde studies zijn 35 % van de faillissementen te wijten
aan achterstallige betalingen en wanbetalers. Die wanbetalers zijn op hun beurt verantwoordelijk voor
soms ernstige liquiditeitsproblemen bij hun leveranciers. Op dit ogenblik bestaat er enkel een procedure
tot summiere rechtspleging om betaling te bevelen, die in 1979 in ons gerechtelijk recht werd ingevoerd.
Die procedure beperkt zich tot de betaling van vaststaande schulden tot 1.860 euro.
Het nieuwe voorstel verlaagt de kosten van de procedure. De tussenkomst van een advocaat wordt
facultatief, het dossier wordt behandeld door één rechter en het maximumbedrag en de aanmaning
worden afgeschaft. Het voorstel plant ook het gebruik van standaardformulieren en de vereiste van een
geschrift wordt afgeschaft.
Het voorstel voert ook het begrip "omkering van het geschil" in. Dit betekent dat de bewijslast die bij de
eiser ligt pas in werking treedt wanneer de vordering wordt betwist.
(*) Dit wetsvoorstel werd op 10 juni 2008 door de commissie Justitie van de Senaat goedgekeurd, onder de
vorm van twee wetsvoorstellen: een wetsvoorstel tot invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk
Wetboek en een wetsvoorstel tot wijziging van artikelen 587, 589 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek
met het oog op de invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek.
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Hoort bij Ministerraad van 4 juli 2008

Coperﬁn 2008 - Fase B
Vordering van het moderniseringsplan voor FOD Financiën
Vordering van het moderniseringsplan voor FOD Financiën
De ministerraad heeft kennis genomen van het verslag dat minister van Financiën Didier Reynders
voorstelde over de vordering van Coperﬁn. Dat is het moderniseringsplan voor FOD Financiën op het vlak
van ICT.
De ministerraad vond dat de projecten in overeenstemming waren met zijn beleid en heeft zijn
toestemming gegeven om het plan en de voorwaarden van aanbestedingen te publiceren, de
onderhandelingen op te starten en bepaalde opdrachten toe te wijzen.
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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Hoort bij Ministerraad van 4 juli 2008

Overheidsopdrachten voor FOD's
Raamcontracten voor de aankoop van brandstof en ergonomisch kantoormeubilair
Raamcontracten voor de aankoop van brandstof en ergonomisch kantoormeubilair
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte
om een raamcontract af te sluiten voor de aankoop van motorbrandstoﬀen en petroleumproducten. Het
gaat om een overheidsopdracht voor de levering van motorbrandstoﬀen die men met magneetkaarten aan
de tankstations kan afhalen. De opdracht geldt voor drie jaar en kan drie maanden voor vervaldag worden
opgezegd.
De ministerraad ging ook akkoord om een raamcontract af te sluiten voor de aankoop van ergonomisch
kantoormeubliair voor de federale overheidsdiensten. De overeenkomst wordt afgesloten voor drie jaar en
is elk jaar opzegbaar.
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Hoort bij Ministerraad van 4 juli 2008

Farmaceutische specialiteiten en werkingskosten van de ziekenhuizen
Vastlegging van het globaal budget voor de verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten, de
werkingskosten van de ziekenhuizen en de betaling van de positieve inhaalbedragen van de
ziekenhuizen
Vastlegging van het globaal budget voor de verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten, de
werkingskosten van de ziekenhuizen en de betaling van de positieve inhaalbedragen van de ziekenhuizen
De ministerraad heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die de globale budgetten 2008
voor het hele Rijk vastleggen voor, enerzijds, de verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten in het
kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en anderzijds, de ﬁnanciering van de
werkingskosten van de ziekenhuizen. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
diende dit voorstel in.
Het globaal budget van de ﬁnanciële middelen voor de farmaceutische specialiteiten wordt voor 2008 op
3.646,808 miljoen euro vastgesteld.
Het globaal budget voor de ﬁnanciering van de werkingskosten van de ziekenhuizen bedraagt voor 2008
6.275.304.870 euro.
De ministerraad heeft eveneens een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de positieve
inhaalbedragen van de ziekenhuizen, die voortvloeien uit de herzieningen van dienstjaren van ﬁnanciering
voorafgaand aan 2002 en in de loop van 2008 moeten worden uitbetaald, beperkt tot 73.721.000 euro.
De positieve inhaalbedragen zijn het tekort aan ontvangsten ten opzichte van een budget dat vastgesteld
werd voor het lopende dienstjaar of voor een of meer vorige dienstjaren.
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Hoort bij Ministerraad van 4 juli 2008

Armoedebestrijding
Goedkeuring van het Federaal plan armoedebestrijding
Goedkeuring van het Federaal plan armoedebestrijding
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena
en van staatssecretaris voor Armoedebestrijding Jean-Marc Delizée om het Federaal plan
armoedebestrijding goed te keuren.
Het actieplan ontwikkelt concrete middelen om iedereen de mogelijkheid te bieden menswaardig te leven
en wil de bestaanszekerheid waarborgen. De problemen van de toegang tot de werkgelegenheid, van het
recht op gezondheid, van het recht over een fatsoenlijke woning te beschikken, van de toegang tot energie
en tot de overheidsdiensten staan centraal in het plan armoedebestrijding.
De ministerraad heeft de staatssecretaris voor Armoedebestrijding bovendien belast met de coördinatie
van de uitvoering van een armoedemeetinstrument en met de uitvoering van het plan. Elk trimester zal de
staatssecretaris voor Armoedebestrijding aan de ministerraad de stand van zaken van de uitvoering van
het plan voorstellen. Dit plan zal als federale bijdrage dienen in de opstelling van het Nationaal Actieplan
(NAP) Sociale Insluiting 2008-2011.
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Gewestelijk Expressnet
Financiering van het nodige rollend materieel voor het GEN voor een periode van 30 jaar
Financiering van het nodige rollend materieel voor het GEN voor een periode van 30 jaar
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
Inge Vervotte rond de ﬁnanciering van het nodige rollend materieel voor het Gewestelijk Expressnet (GEN)
voor een periode van 30 jaar (2006-2035).
Het gaat om de aankoop bij Siemens AG van 95 elektrische motorstellen voor de GEN-lijnen, die zullen
worden geleverd van februari 2011 tot januari 2013. De actuele waarde van het contract, dat in 2006 met
Siemens werd afgesloten, bedraagt 418,6 miljoen euro 2008. De annuïteit voor een ﬁnanciering van 30
jaar bedraagt 29,99 miljoen euro in de hypothese dat de gemiddelde impliciete interestvoet 4,946 %
bedraagt.
De deﬁnitieve annuïteit wordt gekoppeld aan de rentevoet die zal gelden op de dag van de ondertekening
van de overeenkomst over de ﬁnanciering.
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Tewerkstelling van laaggeschoolde jongeren
Financiering van arbeidsplaatsen voor jongeren in de ziekenhuissector
Financiering van arbeidsplaatsen voor jongeren in de ziekenhuissector
De ministerraad ging akkoord met het principe van de overdracht van de begrotingsenveloppes van het
globaal beheer naar het RIZIV, voor de ﬁnanciering van arbeidsplaatsen voor jongeren in de
ziekenhuissector. Dit voorstel werd ingediend door minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet.
In het kader van het generatiepact kunnen de werkgevers van de non-proﬁtsector genieten van een aantal
VTE-arbeidsplaatsen, waarvan een deel van de loonkosten wordt gedragen door het globaal beheer van de
sociale zekerheid voor werknemers. De enveloppe die in dit kader wordt toegekend moet uitsluitend
dienen voor het scheppen van bijkomende arbeidsplaatsen voor laaggeschoolde jongeren die de leeftijd
van 30 jaar niet hebben bereikt, die niet meer leerplichtig zijn en die houder zijn van hoogstens een
diploma of brevet van het hoger secundair onderwijs.
Het beheer van de ﬁnanciële enveloppe zou moeten worden toevertrouwd aan een beheerscomité, dat
opgericht wordt met het statuut van een fonds voor bestaanszekerheid. Om een juridische onzekerheid en
een trage, zware en weinig doorzichtige procedure te vermijden zullen de bedragen van de
begrotingsenveloppe nodig voor de jaren 2007 en 2008 echter aan het RIZIV worden overgedragen. De
ministerraad gaat anderzijds akkoord met de ﬁnanciering van de arbeidsplaatsen waarvoor de
ziekenhuissector bevoegd is (veiligheid, kinderverzorgsters en geïnterneerden) door middel van het
budget van ﬁnanciële middelen van de ziekenhuizen. Het bedrag van het over te dragen budget zal
jaarlijks worden vastgesteld volgens het aantal voltijdse equivalenten.
De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk
besluit van 27 april 2007 houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste
van de tewerkstelling van jongeren in de social proﬁtsector voortspruitend uit de wet van 23 december
2005 betreﬀende het generatiepact.

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

2/2

Persdienst van vice-eersteminister en minister van
Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet
Wetstraat 2
1000 Brussel
België
+32 2 504 85 13
http://www.milquet.belgium.be

Persdienst van vice-eersteminister en minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en Culturele
Instellingen,Laurette Onkelinx
Handelsstraat 78-80
1040 Brussel
België
+32 2 233 51 11
http://www.laurette-onkelinx.be/

© 2021 - news.belgium.be

1/2

04 jul 2008 -11:48

Hoort bij Ministerraad van 4 juli 2008

Belgian Coordinated Collections of Micro-organisms
Financiering van de lopende initiatieven op het vlak van biodiversiteit
Financiering van de lopende initiatieven op het vlak van biodiversiteit
De ministerraad ging akkoord met de vastlegging in 2008 van een bedrag van 3.600.000 euro voor de
ﬁnanciering 2008 van de acties van de drie initiatieven die op het vlak van biodiversiteit aan de gang zijn.
Dit voorstel werd ingediend door de minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle.
De federale staat ﬁnanciert drie initiatieven op het vlak van biodiversiteit, die het onderzoek en de
ontwikkeling ondersteunen:
de Belgian Coordinated Collections of Micro-organisms (BCCM) werden in 1983 opgericht. Het BCCMconsortium vormt één van de belangrijkste cultuurverzamelingen ter wereld, zowel voor wat betreft de
omvang en de kwaliteit van de verzamelingen als voor hun expertise;
het Belgian Biodiversity Platform (BBPF) werd in 1999 opgericht en is een informatie- en
communicatiehub bij uitstek voor het biodiversiteitsonderzoek in België;
de Belgian EMB-net Node (BEN) stelt sinds 1992 de belangrijkste biologische databanken alsook de
software voor het exploiteren en analyseren van de informatie die erin vervat zit ter beschikking van
alle Belgische onderzoeksgroepen die actief zijn op het gebied van de levenswetenschappen.

Tijdens de periode 2004-2007 werden die initiatieven geconsolideerd en met elkaar verbonden. Met deze
initiatieven voldoet België aan de verplichtingen in het kader van de Conventie over biologische diversiteit
en het Verdrag van Boedapest en kunnen de verbintenissen die werden aangegaan in het kader van een
aantal intergouvernementele organisaties en internationale projecten worden gerealiseerd.
Voor de ﬁnanciering van die activiteiten in 2008 werd een budget van 3.175.000 euro uitgetrokken.
Hieraan moet 325.000 euro worden toegevoegd voor de personeelskosten van de POD Wetenschapsbeleid
en 100.000 euro voor het beheer, de integratie en de valorisatie van de resultaten. De ministerraad ging
akkoord met het totale bedrag van de vastleggingen voor 2008, namelijk 3.600.000 euro.
Voor de ﬁnanciering 2009 heeft de ministerraad zich ertoe verbonden 5.330.000 euro te voorzien voor de
initiatieven, 362.000 euro voor de personeelskosten, 100.000 euro voor de beheerskosten en 400.000 euro
voor de informaticainvesteringen. Het totale bedrag van de vastleggingen voor 2009 bedraagt 6.192.000
euro.
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De ministerraad heeft ook aan de minister van Wetenschapsbeleid opdracht gegeven om binnen de POD
Wetenschapsbeleid een meer permanente beheersstructuur met het label "Biological Resource Centre"
(BRC) uit te werken.
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Commissie voor de boekhoudkundige normen
Benoeming van de voorzitter en van enkele leden van de Commissie voor de boekhoudkundige
normen
Benoeming van de voorzitter en van enkele leden van de Commissie voor de boekhoudkundige normen
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met betrekking tot het ontslag en
de benoeming van de voorzitter en van enkele leden van de Commissie voor de boekhoudkundige normen.
De heer Jan Verhoeye vervangt, als voorzitter van de Commissie voor de boekhoudkundige normen, de
heer Jean-Pierre Maes, van wie hij het mandaat voltooit.
De heer Thierry Lhoest en de heer Guy Giroulle vervangen, als leden van de Commissie voor de
boekhoudkundige normen, de heer Jean-Pierre Maes en de heer François Fontaine, van wie zij het mandaat
voltooien.
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Ondernemingsloketten
Betere werking van de ondernemingsloketten
Betere werking van de ondernemingsloketten
De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat als doel heeft de werking van de
ondernemingsloketten te verbeteren door ze een boekhoudplan, beheersregels en minimale
kwaliteitsnormen te laten naleven. Het voorstel werd ingediend door minister van KMO's en Zelfstandigen
Sabine Laruelle en minister van Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne.
Het voorontwerp voert beheersregels en boekhoudregels in waarmee alle werkingskosten van de loketten
zouden worden opgetekend: kosten voor terbeschikkingstelling van lokalen, personeel, toebehoren en
materiaal, ontwikkeling van informaticamateriaal, enz.
Dit instrument moet een betere transparantie in het ﬁnanciële beheer van de ondernemingsloketten
waarborgen en een objectieve schatting mogelijk maken van de kosten die de loketten door hun
dienstverlening hebben.
De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot
oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot
oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, wat betreft de duur van
de erkenning, de dienst en de boekhouding van de erkende ondernemingsloketten.
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Politiezones
Eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten
of meergemeentepolitiezones
Eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of
meergemeentepolitiezones
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het koninklijk besluit wijzigt van
9 november 2003 tot regeling van de voorwaarden en modaliteiten van de eigendomsoverdracht van
administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones en
tot regeling van de principes inzake de tenlasteneming door de gemeenten of meergemeentepolitiezones
van de huurkosten. Dit voorstel werd ingediend door minister van Financiën Didier Reynders.
Het ontwerp wijzigt de parameters van het correctiemechanisme voor de provincie Henegouwen, meer
bepaald voor de politiezone 5316 Tournaisis.
De ministerraad heeft eveneens een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het
koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de eigendomsoverdracht van administratieve en
logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones.
Dit ontwerp past het koninklijk besluit van 27 april 2007 aan, als gevolg van:
een vraag tot afwijking voor de politiezone van Ukkel;
de wijziging van de constructiewaarden voor de brigades van Fleurus, La Louvière en HoudengGoegnies;
de uitbreiding van het aantal rijkswachters voor de politiezone Arches.
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Strijd tegen tabak
instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 december 2006 rond de strijd tegen tabak
instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 december 2006 rond de strijd tegen tabak
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd over de instemming met het
samenwerkingsakkoord van 11 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de
Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de
Franse Gemeenschapscommissie en het Waals Gewest met betrekking tot de strijd tegen tabak. Het
voorontwerp is een initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx.
Het samenwerkingsakkoord regelt de coördinatie van de acties van de federale overheid en van de
deelregeringen op het vlak van de strijd tegen tabak:
informeren over de regelgeving betreﬀende de tabaksproducten, in het bijzonder de regelgeving op het
vlak van productie, presentatie, promotie, verkoop ervan, waaronder de verkoop aan jongeren;
informeren over de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van tabaksproducten;
informeren over het rookverbod op openbare plaatsen;
evalueren en controleren van de naleving van deze regelgeving;
informeren over de terugbetaling van ontwenningstherapieën;
verzamelen en analyseren van gegevens over de tabaksproducten en het tabaksgebruik;
ontwikkelen en uitvoeren van preventiestrategieën die tot doel hebben de vraag naar tabaksproducten
te doen afnemen;
ontwikkelen en uitvoeren van strategieën ter ondersteuning van de tabaksontwenning;
deelnemen aan en respecteren van de kaderovereenkomst over de strijd tegen tabak van de
Wereldgezondheidsorganisatie;
evalueren van de bovenvermelde strategieën.

De Federale Staat maakt 1 miljoen euro vrij voor de ﬁnanciering van activiteiten die onder zijn exclusieve
bevoegdheid vallen en 1 miljoen euro voor de realisatie van activiteiten die hij samen met één of
meerdere deelregeringen voert.
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Hoort bij Ministerraad van 4 juli 2008

Kansspelcommissie
Bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie
Bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie
Minister van Justitie Jo Vandeurzen legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor over de
bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie, die verschuldigd
zijn door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2009.
De bijdragen voor het jaar 2009 worden met 4,15 % geïndexeerd in vergelijking met het kalenderjaar
2008. Dat komt overeen met de inﬂatie op jaarbasis van april 2007 tot april 2008.
Voor het jaar 2009 komt de bijdrage per aangevatte schijf van 50 toestellen op:
17.420 euro voor een licentie van klasse A,
8.710 euro voor een licentie van klasse B,
118 euro voor een licentie van klasse C,
2.905 euro voor een licentie van klasse E1,
1.452 euro voor een licentie van klasse E2.
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Hoort bij Ministerraad van 4 juli 2008

Internationale adoptie
Verlenging van de geldigheidsduur van de vonnissen rond de geschiktheid op het vlak van adoptie
Verlenging van de geldigheidsduur van de vonnissen rond de geschiktheid op het vlak van adoptie
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de geldigheidsduur van de vonnissen
rond de geschiktheid op het vlak van internationale adoptie met één jaar verlengt.
Het voorontwerp brengt de geldigheidsduur van geschiktheidsvonnissen van drie op vier jaar, indien de
volgende voorwaarden vervuld zijn:
binnen drie jaar werd tussen de kandidaat-adoptanten en een erkende adoptiedienst een
overeenkomst gesloten, of de bevoegde gemeenschap heeft ingestemd met het adoptieplan;
de situatie van de adoptanten heeft geen ingrijpende wijziging ondergaan die het vonnis ter discussie
stelt.

In veel gevallen is immers gebleken dat de geldigheidsduur van drie jaar van de vonnissen rond
geschiktheid reeds verstreken was vooraleer de internationale adoptie uitgesproken was. Dit is te wijten
aan de verlenging van de wachttijd in de herkomstlanden om een kindvoorstel te bekomen.
Het voorontwerp wijzigt de artikelen 1231-31 en 1231-41, 1° van het Gerechtelijk Wetboek.
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Hoort bij Ministerraad van 4 juli 2008

Herverdeling van de arbeid in de openbare sector
Toepassing van de halftijdse vervroegde uittreding bij de RTBF en in de gemeente Blegny
Toepassing van de halftijdse vervroegde uittreding bij de RTBF en in de gemeente Blegny
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd rond de herverdeling van de arbeid
in de openbare sector. Het ontwerp, dat door minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte aan de
ministerraad werd voorgelegd, geeft uitvoering aan artikelen 14 en 27, § 4 van de wet van 10 april 1995.
Het ontwerp regelt de toepassing van de halftijdse vervroegde uittreding bij de Radio-Télévision belge de
la Communauté française (RTBF) en in de gemeente Blegny. Zij dienden een verzoek in respectievelijk op
21 april en op 25 april 2008.
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Hoort bij Ministerraad van 4 juli 2008

Dode hand 2007
Verdeling van het bijzonder krediet voor de gemeenten op het grondgebied waarvan zich
eigendommen bevinden die zijn vrijgesteld van onroerende voorheﬃng
Verdeling van het bijzonder krediet voor de gemeenten op het grondgebied waarvan zich eigendommen
bevinden die zijn vrijgesteld van onroerende voorheﬃng
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het bijzonder krediet voor het
jaar 2007 berekent en verdeelt onder de gemeenten op wiens grondgebied zich eigendommen bevinden
die vrijgesteld zijn van onroerende voorheﬃng. Het voorstel werd ingediend door minister van
Binnenlandse Zaken Patrick Dewael.
Het krediet dekt ten minste 72% van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheﬃng die niet
geïnd zijn. Het wordt berekend op basis van de gewestelijke aanslagvoeten en van de gemeentelijke
opcentiemen en op basis van de meest recent gekende kadastrale inkomens. Het krediet wordt verdeeld
op basis van het bedrag aan ﬁscale minderopbrengst per gemeente, berekend zoals het krediet.
Voor 2007 bedraagt de niet-inning van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheﬃng
51.245.446 euro. Het in 2007 te verdelen krediet is dus gelijk aan 72% van 51.245.446 euro, namelijk
36.896.721 euro.
Het aandeel dat aan elk gewest toekomt wordt als volgt bepaald:
voor de gemeenten van het Vlaams Gewest: 4.514.384 euro,
voor de gemeenten van het Waals Gewest: 3.980.259 euro,
voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 28.402.078 euro.
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Hoort bij Ministerraad van 4 juli 2008

Diverse bepalingen gezondheidszorg
Voorontwerp van wet met diverse bepalingen uit de gezondheidszorg
Voorontwerp van wet met diverse bepalingen uit de gezondheidszorg
De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen uit de gezondheidszorg dat
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorlegde.
Het voorontwerp bevat maatregelen over:
medicijnen
de zorgverlening aan chronisch zieken
de verantwoordelijkheid van de zorgverleners
de hervorming van het statuut van de adviserend geneesheer
de aanpassing van het systeem van de referentiebedragen
de verpleegkundigen
de dringende medische hulpverlening
de medische commissies
bepalingen van de ziekenhuiswet
andere technische bepalingen over verschillende hoofdstukken van de RIZIV-wet.
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Hoort bij Ministerraad van 4 juli 2008

Verloren voorwerpen
Vermindering van de verplichte bewaartermijn van verloren voorwerpen door de NMBS
Vermindering van de verplichte bewaartermijn van verloren voorwerpen door de NMBS
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd rond de verplichte bewaring van verloren
voorwerpen door de spoorwegmaatschappij. Minister van Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van
Quickenborne legde dat voorontwerp aan de ministerraad voor.
Het voorontwerp beoogt de vermindering van de verplichte bewaartermijn tot 50 kalenderdagen. Zo
kunnen de verloren voorwerpen in de stations worden bewaard en is er geen centrale opslagplaats meer
nodig. Na de termijn van 50 dagen kunnen de voorwerpen worden afgestaan aan ondernemingen van
sociale inschakelingseconomie. De NMBS zal een overeenkomst afsluiten met de belangstellende partners.
De oude wetgeving over het bewaren van verloren voorwerpen door de NMBS dateert van de 19e eeuw.
Volgens die wetgeving moeten de verloren voorwerpen 6 maanden worden bewaard in een beveiligde
opslagplaats alvorens overgemaakt te worden aan de Administratie Registratie en Domeinen die instaat
voor de verkoop.
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Hoort bij Ministerraad van 4 juli 2008

Belgische voorzitterschap Raad van de EU 2010
Voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU in 2010
Voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU in 2010
Eerste minister Yves Leterme, minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en staatssecretaris voor
Buitenlandse Zaken Olivier Chastel, belast met de voorbereiding van het voorzitterschap stelden de
ministerraad de voorbereiding voor van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
in 2010.
Volgens het verdrag van Lissabon zal België samen met het Spaanse voorzitterschap (tweede deel
van 2010) en het Hongaarse voorzitterschap (eerste deel van 2011) het eerste groepsvoorzitterschap
uitoefenen. Daarom zal België vanaf juni 2009 een programma voorstellen met het oog op de voorstelling
van het "Trio"-programma in de Ministerraad van de Europese Unie (samenstelling Algemene Zaken) van
november 2009, na overleg met het Europees Parlement en de Europese Commissie. De ministerraad ging
akkoord met de werkmethode:
een follow-up groep zal het programma uitwerken en de leden van de federale, gewestelijke en
communautaire regeringen erbij betrekken.
een task force 2010 moet het Europese project tastbaar maken voor de burger.
er komt een logistieke coördinator bij FOD Buitenlandse Zaken.

De ministerraad ging principieel akkoord met de voorstellen aangaande de budgettaire implicaties van de
voorbereiding van het Belgische voorzitterschap in 2008 en 2009.

Gepubliceerd door FOD Kanselarij van de Eerste Minister - algemene directie Externe Communicatie
Persdienst van minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel
Queteletplein 7
1210 Brussel
België
+32 2 211 38 11
http://www.chastel.belgium.be

© 2021 - news.belgium.be

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

