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

Operatie Enduring Freedom
Operationele deelname van een Belgisch stafoﬃcier
Operationele deelname van een Belgisch stafoﬃcier
De ministerraad ging akkoord met de operationele deelname van een Belgische oﬃcier als stafoﬃcier
binnen de Marine nationale française (MNF), in het kader van operatie Enduring Freedom. Deze deelname
werd voorgesteld door minister van Landsverdediging André Flahaut. Om de veiligheid van zeetransporten
te verzekeren in het kader van operatie Enduring Freedom, voert Commander Task Force 150 (CTF 150)
maritieme verbods- en bewakingsoperaties uit in het gebied rond de hoorn van Afrika, de Rode Zee, de
Golf van Oman, de Arabische Zee en de Straat van Hormuz. Van 4 april tot 3 augustus 2007 zal de Marine
nationale française het operationele commando voeren over CTF 150. Een Belgische oﬃcier is permanent
opgenomen in de operationele staf van de MNF. Als stafchef is hij dagelijks betrokken bij de planning en
uitvoering van de operaties. In deze hoedanigheid wordt er op hem een beroep gedaan om deel te nemen
aan operatie Enduring Freedom.
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Hoort bij Ministerraad van 16 maart 2007

FAVV
Uitbreiding van het aantal leden van het wetenschappelijk comité van het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen
Uitbreiding van het aantal leden van het wetenschappelijk comité van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van
19 mei 2000 betreﬀende de samenstelling en de werkwijze van het wetenschappelijk comité ingesteld bij
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het ontwerp dat minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte voorstelde, breidt het aantal leden van het
wetenschappelijk comité van het FAVV van 20 tot 22 uit. Het wetenschappelijk comité wordt immers
geconfronteerd met een toenemende werklast voor onder andere de algemene adviesverlening en de
beoordeling van sectoriële gidsen voor autocontrole. De uitbreiding heeft ook als doel de expertise van het
wetenschappelijk comité te versterken in de domeinen voedingstechnologie en epidemiologische risicoevaluatie.
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Hoort bij Ministerraad van 16 maart 2007

Autopsie van kinderen jonger dan 18 maanden na onverwacht overlijden
Inwerkingtreding van de wet die de autopsie regelt na het onverwachte en medisch onverklaarde
overlijden van kinderen jonger dan 18 maanden
Inwerkingtreding van de wet die de autopsie regelt na het onverwachte en medisch onverklaarde
overlijden van kinderen jonger dan 18 maanden
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de datum van de inwerkingtreding
vastlegt van de wet die de autopsie regelt na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van
een kind jonger dan 18 maanden. (wet van 26 maart 2003) Dit ontwerp is een voorstel van minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte. De wet treedt in werking op 1 juli 2007. Een tweede
ontwerpbesluit deﬁnieert de begrippen 'centrum voor wiegendood' en 'dienst voor anatomopathologie'.
Het bevat ook bepalingen over het vervoer en de autopsie van het kind en het onthaal en de begeleiding
van de ouders. Het centrum voor wiegendood is de afdeling voor diagnose en behandeling ter preventie
van wiegendood van een algemeen ziekenhuis, dat met het verzekeringscomité van de dienst voor
geneeskundige verzorging van het RIZIV een overeenkomst heeft gesloten over de revalidatie op het vlak
van de cardio-respiratoire thuismonitoring van pasgeborenen en zuigelingen met een verhoogd risico op
wiegendood. De dienst voor anatomopathologie staat in voor de autopsie op overleden kinderen jonger
dan 18 maand. Met het oog op het instellen van een permanentie heeft die dienst een overeenkomst
gesloten met geneesheren-specialisten in de pathologische anatomie, die in eerste hand autopsieën op
kinderen verricht hebben. Het algemeen ziekenhuis waar de autopsie verricht wordt staat in voor het
transport. Van zodra het ziekenhuis op de hoogte is gebracht dat er een overleden kind moet
getransporteerd worden, moet het de anatomopathologiedienst verwittigen. De opgeroepen geneesheerspecialist in de pathologische anatomie begeeft zich dan onverwijld naar het centrum voor wiegendood.
De ouders hoeven niets te betalen.
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Hoort bij Ministerraad van 16 maart 2007

Opleidingsfonds dienstencheques
Opleidingen die in aanmerking komen voor de dienstencheques
Opleidingen die in aanmerking komen voor de dienstencheques
Minister van Werk Peter Vanvelthoven stelde een ontwerp van koninklijk besluit voor over het
opleidingsfonds voor de dienstencheques.Het ontwerp bepaalt welke opleidingen en welke kosten in
aanmerking komen voor de terugbetaling van de opleidingskosten in het kader van de dienstencheques.
Een adviescommissie bij FOD werkgelegenheid, arbeid, sociaal overleg zal de aanvragen van de
ondernemingen beoordelen. Na de goedkeuring betaalt de RVA de opleidingskosten terug aan de
onderneming. De dienstencheques zijn een instrument om buurtdiensten en -banen te bevorderen.
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Hoort bij Ministerraad van 16 maart 2007

Managementfuncties bij FOD's, POD's en instellingen sociale zekerheid
Invulling van leidinggevende functies bij federale overheidsdiensten
Invulling van leidinggevende functies bij federale overheidsdiensten
De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die minister van Ambenarenzaken
Christian Dupont voorlegde over de invulling van managementfuncties bij de Federale overheidsdiensten,
de Programmatorische overheidsdiensten en de instellingen van sociale zekerheid.Het eerste ontwerp
wijzigt het ontwerp van koninklijk besluit van 30 november 2003 betreﬀende de aanduiding, de uitoefening
en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid. Het tweede
bevat diverse maatregelen inzake de loopbaan van het Rijkspersoneel van niveau A. De twee ontwerpen
voeren in de loopbaan A directiefuncties onder mandaat in. De federale overheidsdiensten hebben de
keuze om een beroep te doen op management- en staﬀuncties in de niveaus -2 en -3 op
directiefuncties.Bij de instellingen van sociale zekerheid worden de managementfuncties -2 vervangen
door directiefuncties. De maatregel heeft als doel te vermijden dat de managementfuncties N-2
overlappen met de hoogste functies van niveau A.
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Hoort bij Ministerraad van 16 maart 2007

B-Fast
Toekenning van een bijkomend bedrag aan de hulpoperatie in Algerije naar aanleiding van de
aardbeving van mei 2003
Toekenning van een bijkomend bedrag aan de hulpoperatie in Algerije naar aanleiding van de aardbeving
van mei 2003
De ministerraad ging akkoord met de toekenning van 83.312,50 euro voor de B-Fast operatie 'Hulp aan
Algerije bij de aardbeving van mei 2003', op de begroting 2007 van B-Fast. Deze toekenning werd
voorgesteld door minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht. B-Fast (Belgian ﬁrst aid & support
team) is de snelle interventiestructuur belast met de organisatie van dringende hulp bij rampen in het
buitenland. Op 21 mei 2003 werd Algerije getroﬀen door een aardbeving en op 22 mei heeft de
Coördinatieraad een noodhulp voorgesteld van 250.000 euro.Bij de uitvoering van die noodhulpoperatie
heeft de minister van Landsverdediging aan de Croix-Rouge de Belgique gevraagd om 500 tenten te
leveren, voor een bedrag van 83.312,50 euro. De Coördinatieraad heeft op 13 juni 2006 beslist de
uitgaven te aanvaarden en aan te rekenen op het saldo van de begrotingsomslag voor B-Fast operaties
goedgekeurd voor hetjaar 2006. De tenten werden in 2003 aan de Algerijnse slachtoﬀers van de
aardbeving ter beschikking gesteld.
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Hoort bij Ministerraad van 16 maart 2007

Loopbaan van de militairen
Uniforme leeftijdsgrens voor de pensionering van militairen
Uniforme leeftijdsgrens voor de pensionering van militairen
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed met bepalingen over het pensioen en de
aanpassing van de loopbaan van de militairen van het actief kader. Dit is een voorstel van minister van
Landsverdediging André Flahaut. Het ontwerp maakt de leeftijdsgrens waarop de militairen op rust worden
gesteld uniform, in functie van het generatiepact. Die leeftijd werd over het algemeen op 56 jaar
vastgesteld. Voor de militairen die binnenkort met pensioen gelden er overgangsmaatregelen. Het
ontwerp voert ook de wet uit tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader.
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Hoort bij Ministerraad van 16 maart 2007

Kredietinstellingen - beleggingsondernemingen - beleggingsportefeuilles
Omzetting van twee Europese richtlijnen door de wijziging van drie wetten over kredietinstellingen,
beleggingsondernemingen en het collectief beheer vanbeleggingsportefeuilles - tweede lezing
Omzetting van twee Europese richtlijnen door de wijziging van drie wetten over kredietinstellingen,
beleggingsondernemingen en het collectief beheer vanbeleggingsportefeuilles - tweede lezing
Minister van Financiën Didier Reynders legde in tweede lezing een wetsontwerp voor dat door de wijziging
van drie wetten twee richtlijnen in Belgisch recht omzet. De eerste wet die gewijzigd is, regelt het statuut
en het toezicht op de kredietinstellingen (wet van 22 maart 1993), de tweede wet betreft het statuut en
het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs (wet van 6 april
1995) en de derde wet behandelt bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (wet
van 20 juli 2004).Het wetsontwerp zet richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14
juni 2006 over de toegang tot de werkzaamheden van de kredietinstellingen en richtlijn 2006/49/EG over
de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen in Belgisch recht om. (Europees parlement en
Raad van 14 juni 2006)Het wetsontwerp bevat meer bepaald bepalingen over de passende organisatie en
de beleidsstructuur waarover de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen moeten beschikken.
Daarnaast wijzigt het de vereisten op het vlak van solvabiliteit die de kredietinstellingen en de
beleggingsondernemingen moeten naleven. Het regelt ook het toezicht op die instellingen. De technische
modaliteiten maken deel uit van het reglement van de Commissie voor het bank-, ﬁnancie- en
assurantiewezen.Het wetsontwerp wijzigt ook die wetten op andere vlakken dan de omzetting. Die
wijzigingen hebben als doel: - de beginselen inzake deugdelijk bestuur van de ﬁnanciële instellingen onder
prudentieel toezicht een betere wettelijke onderbouw te geven;- de verantwoordelijkheden voor de
opstelling van de jaarrekening en de prudentiële rapporteringsstaten beter af te bakenen en de rol van de
interne controle van de betrouwbaarheid van de ﬁnanciële verslaggeving te verduidelijken;- de rol van de
interne audit, het passend integriteitsbeleid en de compliance-functie te verduidelijken;- de taken van de
erkende commissaris bij te sturen.
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Hoort bij Ministerraad van 16 maart 2007

Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie
Wijziging van de aanwijzing van de organisaties die leden kunnen voostellen voor de Federale Raad
voor de Meerwaardeneconomie
Wijziging van de aanwijzing van de organisaties die leden kunnen voostellen voor de Federale Raad voor
de Meerwaardeneconomie
De ministerraad keurde een wijziging goed van de aanwijzing van de organisaties uit de sociale economie
die leden kunnen voorstellen voor de Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie. De wijziging is een
voorstel van minister van Begroting en Consumentenzaken Freya Van den Bossche en staatssecretaris
voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie Els Van Weert. Als vertegenwoordiging voor de
beschutte werkplaatsen in de drie Gewesten werden drie koepelorganisaties aangewezen. Voor
Vlaanderen is dat Amﬁon vzw. Ze vertegenwoordigt naast de beschutte werkplaatsen ook de sociale
werkplaatsen gezien de evolutie in Vlaanderen waarbij men werkt naar een nieuw concept van Werkbedrijf
voor de sociale en de beschutte werkplaatsen, verankerd binnen een eenheidsdecreet. De gezamenlijke
vertegenwoordiging van de beschutte en sociale werkplaatsen door Amﬁon vzw blijkt echter voorbarig te
zijn. Zolang de fusie geen juridische en operationele werkelijkheid is blijven beide organisaties autonoom
verder werken. Zowel het Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling (SST vzw) als de Vlaamse
Federatie van Beschutte Werkplaatsen (VLAB vzw) hebben formeel gevraagd om afzonderlijk opgenomen
te worden in het koninklijk besluit van 25 februari 2007. Dat wijst de sociaal-economische organisaties aan
die leden kunnen voorstellen voor de Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie. Hiervoor is een
wijziging nodig van het koninklijk besluit van 6 februari 2007 houdende oprichting van de Federale Raad
voor de Meerwaardeneconomie en van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot aanwijzing van de
organisaties die leden kunnen voorstellen.
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Hoort bij Ministerraad van 16 maart 2007

Financiële diensten van De Post
Hervorming van het wettelijk kader van De Post voor de levering van ﬁnanciële diensten
Hervorming van het wettelijk kader van De Post voor de levering van ﬁnanciële diensten
De ministerraad keurde twee ontwerpen goed die minister van Economie, Energie, Buitenlandse handel en
wetenschapsbeleid Marc Verwilghen hem voorlegde. Het eerste ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het
koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdiensten. Het tweede ontwerp
van ministerieel besluit wijzigt het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de
postdienst.Het eerste ontwerp bepaalt dat de voorwaarden die van toepassing zijn op de rekeningencourant van de Staat ook gelden voor de organisaties en instanties die hun beschikbare gelden op zicht
moeten plaatsen op een rekening van de schatkist bij De Post (volgens KB van 15 juli 1997). De Post
beslist via zijn algemene voorwaarden of:- kasfaciliteiten worden toegestaan of geweigerd aan bepaalde
houders en categorieën van houders van postrekeningen-courant,- het saldo van bepaalde categorieën
van postrekeningen-courant credit- of debetintresten kan voorbrengen,- cheques of andere titels
uitgegeven door andere ﬁnanciële instellingen waarvan de zetel in België ligt, kunnen worden
uitbetaald.Het ontwerp van ministerieel besluit heft de huidige zeer strenge bepalingen op die vaak
tegenstrijdig zijn met het beheerscontract.
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Hoort bij Ministerraad van 16 maart 2007

Begrotingsfonds voor de grondstoﬀen en producten
Bijdrage voor het begrotingsfonds voor grondstoﬀen vastgelegd voor amateurs
Bijdrage voor het begrotingsfonds voor grondstoﬀen vastgelegd voor amateurs
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de retributies en bijdragen
verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoﬀen en de producten vastlegt. Met dit voorstel
voert minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte de beslissing van de ministerraad van
23 december 2005 uit om een verschillend bedrag te vragen voor producten die voor amateur of
beroepsgebruik dienen.Het ontwerp voorziet de splitsing van de jaarlijkse bijdrage voor de
bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en biociden. Voor de middelen voor amateurgebruik
bedraagt de bijdrage per punt 0,1 euro per kilo met een minimale drempel van 600 euro. Het systeem van
de verschillende bijdrage treedt in werking in januari 2009 voor het jaar 2008.
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Hoort bij Ministerraad van 16 maart 2007

Inkomstenbelastingen
Verhoging van het percentage van de laagste schijf van forfaitaire beroepskosten en van het
maximum aftrekbare bedrag
Verhoging van het percentage van de laagste schijf van forfaitaire beroepskosten en van het maximum
aftrekbare bedrag
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet van 26
november 2006 houdende wijziging van artikel 51 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Het ontwerp is een voorstel van minister van Financiën Didier Reynders. Het ontwerp verhoogt het
percentage van de laagste schijf van forfaitaire beroepskosten van 26,1 % naar 27,2 % en verhoogt het
maximum aftrekbare bedrag van 2.527,50 euro naar 2.555 euro, voor indexering.Het ontwerp is van
toepassing op de bezoldigingen die betaald of toegekend zijn vanaf 1 januari 2007.
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Hoort bij Ministerraad van 16 maart 2007

Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg
Vaststelling van het jaarlijks bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor
de ﬁnanciering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg
Vaststelling van het jaarlijks bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de
ﬁnanciering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het jaarlijks bedrag vaststelt ten laste
van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de ﬁnanciering van het Federaal kenniscentrum
voor de gezondheidszorg in 2006.De programmawet van 24 december 2002 houdende oprichting van het
Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg voorziet de ﬁnanciering van het Kenniscentrum door
onder andere een bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV. Voor 2006 wordt dit bedrag
op 6.506.000 euro vastgelegd.
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Hoort bij Ministerraad van 16 maart 2007

Betaald educatief verlof
Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de
werknemers
Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van betaald educatief
verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers. Het ontwerp dat een voorstel is van
minister van Werk Peter Vanvelthoven,voert het interprofessioneel akkoord uit voor de periode 2007/2008.
Het blokkeert vanaf 1 september 2007 het loon dat de werkgever moet betalen aan de werknemer op
hetzelfde bedrag als dat op 1 september 2006. Vanaf het schooljaar 2007/2008 wordt het totaal
beschikbaar budget opgedeeld in vier deelbudgetten, in functie van het voortschrijdend gemiddelde van
de vier laatst gekende schooljaren:- sociale promotie,- sectorale opleidingen,- algemene opleidingen,andere opleidingen. De werkgeversbijdrage wordt vanaf het 4de kwartaal 2007 op 0,08% gebracht. De
ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 23
juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende
sociale bepalingen.
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Hoort bij Ministerraad van 16 maart 2007

Lernout & Hauspie
Huur van een zalencomplex voor het proces "Lernout & Hauspie"
Huur van een zalencomplex voor het proces "Lernout & Hauspie"
Het proces "Lernout & Hauspie" vindt plaats in 2007. Aan minister van Justitie Laurette Onkelinx werd
gevraagd hiervoor een geschikte plaats te zoeken. De ministerraad heeft nu haar voorstel goedgekeurd,
namelijk de huur van het zalencomplex International Convention Center Ghent. Gelet op de media-impact
van deze zaak en het aantal betrokken personen zijn de gerechtelijke autoriteiten van oordeel dat het
proces in het gerechtsgebouw van Gent niet onder goede omstandigheden kan verlopen. Dit gebouw
wordt immers te klein geacht. Er wordt dan ook voorgesteld het zalencomplex van het International
Convention Center Ghent te huren. De huurkosten worden op 409.073 euro (exclusief btw) geraamd. Deze
ramingen omvatten de huur van verscheidene zalen en parkings voor de normale duur van het proces (+/75 werkdagen, hetzij 3 weken in mei 2007 en 12 weken in oktober, november en december 2007) evenals
het ter beschikking stellen van een aantal voorzieningen (voorbereiding en schoonmaak van de zalen,
vestiaire en sanitair, onthaalbedienden, technisch personeel en parkingbewaking).
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Hoort bij Ministerraad van 16 maart 2007

Drugshandel
Operationele deelname van een Belgische oﬃcier in het kader van de internationale strijd tegen de
drugshandel
Operationele deelname van een Belgische oﬃcier in het kader van de internationale strijd tegen de
drugshandel
De ministerraad ging akkoord met de operationele deelname van een Belgische oﬃcier in het kader van
de internationale strijd tegen de drugshandel. Deze deelname werd voorgesteld door minister van
Landsverdediging André Flahaut. Verscheidene Europese landen hebben in het kader van de strijd tegen
de drugshandel in het Caraïbische gebied middelen ingezet om de toevoer van drugs naar Europa te
verminderen.De NAVO beschikt op continue basis over een aantal maritieme eskaders, waaronder de
Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG 1). In het voorjaar van 2007 wil de NAVO de SNMG 1 inzetten in
het Caraïbische gebied in het kader van Counter Drugs operaties. Op dit ogenblik is een Belgische
stafoﬃcier tewerkgesteld op commandoniveau bij de SNMG 1.
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Internationale koop van roerende zaken
Instemming met het verdag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken
Instemming met het verdag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken
Ministers van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en minister van Justitie Laurettte Onkelinx legden een
voorontwerp van wet voor houdende instemming met het Verdrag inzake de verjaring bij internationale
koop van roerende zaken (New York 14 juni 1974) en met het Protocol tot wijziging van het verdrag
(Wenen 11 april 1980).Het verdrag bevat eenvormige regels voor de voorwaarden die bepalen dat na
verloop van een verjaringstermijn, de rechten en vorderingen van een internationale koopovereenkomst
van roerende zaken niet meer kunnen worden uitgeoefend. Het verdrag legt de duur van de
verjaringstermijn vast op vier jaar, bepaalt het begin en de berekeningswijze ervan en de handelingen en
omstandigheden die leiden tot de beëindiging of de verlenging van de koop. Het verdrag legt ook vast wat
de gevolgen zijn als de verjaringstermijn verstrijkt. Hetvermeldt het basisbeginsel dat geen enkel recht
wordt erkend of uitvoerbaar verklaard in een procedure ingesteld na het verstrijken van de
verjaringstermijn.Het Protocol tot wijziging van het verdrag brengt de bepalingen van dit verdrag op
technisch vlak in overeenstemming met die van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake
internationale koopovereenkomsten betreﬀende roerende goederen. België keurde dat met de wet van 4
september 1996 goed die de regels van toepassing op de totstandkoming van de internationale
koopovereenkomst en op de rechten en plichten van de partijen in overeenstemming brengen. Beide
verdragen zijn het resultaat van werkzaamheden die de Commissie van de Verenigde Naties voor
Internationaal Handelsrecht (UNCITRAL) heeft verricht om het internationaal kooprecht uniform te maken
zodat het de ontwikkeling van de internationale handel kan bevorderen.
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Vakbondsafgevaardigden
Bescherming van de contractuele vakbondsafgevaardigden
Bescherming van de contractuele vakbondsafgevaardigden
Eerste minister Guy Verhofstadt en minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont hebben een ontwerp
van koninklijk besluit ingediend tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot
uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel. Dit ontwerp werd door de ministerraad goedgekeurd. Het ontwerp geeft
uitvoering aan protocol nr. 155/1 van 19 september 2006 betreﬀende de intersectorale sociale
programmatie 2005-2006. Het gaat om de bescherming van de contractuele vakbondsafgevaardigden. Het
doel van dit protocol bestaat erin een groter aantal beschermde afgevaardigden toe te kennen. Bovendien
wordt de procedure van aanwijzing vereenvoudigd. De te volgen procedure in geval van een voorgenomen
afdanking wordt niet gewijzigd. Het ontwerp schrijft voor dat het aantal aangewezen beschermde
afgevaardigdenper hoog overlegcomité niet hoger mag zijn dan het aantal basisoverlegcomités met een
maximum van 20 personen per vakorganisatie.
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Bescherming van de persoonlijke levenssfeer FOD Financiën
Persoonlijke gegevens van belastingplichtigen beter beschermd door nieuw voorontwerp van wet derde lezing
Persoonlijke gegevens van belastingplichtigen beter beschermd door nieuw voorontwerp van wet - derde
lezing
De ministerraad keurde in derde lezing het voorontwerp van wet goed dat bepaalde verwerkingen van
persoonsgegevens door FOD Financiën regelt. Het voorontwerp van wet dat minister van Financiën Didier
Reynders en staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de strijd tegen de ﬁscale fraude
Hervé Jamar aan de ministerraad voorlegde, biedt een betere bescherming van de persoonlijke levenssfeer
voor de gegevens die FOD Financiën verwerkt en uitwisselt. (wet van 8 december 1992) Het legt FOD
Financiën bijkomende verplichtingen op die de persoonsgegevens beschermen tegen de bijzondere risico's
die het gebruik van de gegevensbanken van de belastingadministratie met zich meebrengt. Daarnaast
krijgt de belastingplichtige een ruimer recht op informatie. Hij zal elektronisch toegang kunnen hebben tot
zijn gegevens en tot een kadaster van bewerkingen en gegevensstromen die elektronisch toegankelijk zijn.
Een nieuw Comité be.FIN zal instaan voor de bescherming van de persoonsgegevens en toezien op de
toepassing van de wet. Er komt ook een strenger toezicht op de beveiliging van de gegevens. Een nieuwe
dienst beveiliging zal voor heel FOD Financiën de normen op het vlak van beveiliging vastleggen, hun
toepassing controleren en de ambtenaren sensibiliseren voor de problematiek van de beveiliging.Ten
slotte voert een nieuw systeem van identity management een betere beveiliging in van de toegang tot de
gegevens. Enkel gemachtigde personen kunnen toegang hebben tot die gegevens die strikt noodzakelijk
zijn voor de uitvoering van hun taken. De toewijzing van die toegang zal zeer precies worden bepaald.
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Veiligheid van havens
Goedkeuring van de aanvullende lijst met havenfaciliteiten die voldoen aan de verordening over de
beveiliging van havens
Goedkeuring van de aanvullende lijst met havenfaciliteiten die voldoen aan de verordening over de
beveiliging van havens
Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt legde aan de ministerraad de lijst van aanvullende havenfaciliteiten
voor die voldoen aan de Europese verordening over de beveiliging van de schepen en havenfaciliteiten.
(EG 725/2004, Europees Parlement en raad 31 maart 2004)De voorzitter van het federaal comité voor de
beveiliging van de havenfaciliteiten stelt de lijst op van havenfaciliteiten die voldoen aan de bepalingen
van de verordening. Het gaat om Antwerp Stone Terminal kaai 1658, Belgian New fruit Wharf kaai
234-238, Citrovita NVkaai 1223, Hanson Aggregates Belgium kaai 1554 in Antwerpen en Clewatra NV kaai
7150a in Gent.Ze krijgen een conformiteitsattest voor vijf jaar.
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Representatieve steekproef van sociaal verzekerden
Gebruik van de representatieve steekproef van sociaal verzekerden van het Intermutualistisch
Agentschap
Gebruik van de representatieve steekproef van sociaal verzekerden van het Intermutualistisch Agentschap
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de representatieve steekproef van
sociaal verzekerden. (art. 278 programmawet van 24 december 2002) Het gaat om een voorstel van
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte.Artikel 278 van de programmawet machtigt
het Intermutualistisch Agentschap een steekproef van sociaal verzekerden samen te stellen. Die
steekproef - met sociale gegevens van persoonlijke aard - wordt ter beschikking gesteld van een aantal
overheidsinstellingen zoals het het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, de FOD
Volksgezondheid, de FOD Sociale Zekerheid en het Federaal Planbureau, zodat ze die gegevens kunnen
gebruiken in het kader van hun opdrachten. De steekproef is bedoeld als een cruciaal beleidsinstrument in
het kader van de uitgavenbeheersing voor de overheidsinstellingen die betrokken zijn bij het beheer en de
studie van de gezondheidszorg in België.Het ontwerp van koninklijk besluit concretiseert het gebruik dat
de aangewezen overheidsinstellingen van de steekproef kunnen maken en speciﬁceert een aantal
veiligheidsmaatregelen die men moet nemen om de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te
beschermen. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft een gunstig advies
uitgebracht.

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

16 mrt 2007 -16:00

Hoort bij Ministerraad van 16 maart 2007

Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling
Ontslag en benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling
Ontslag en benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over het ontslag en de benoeming van
leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling. Het ontwerp werd ingediend door
minister van Begroting en Consumentenzaken Freya Van den Bossche en Staatssecretaris voor Duurzame
Ontwikkeling en Sociale Economie Els Van Weert. Worden benoemd als lid van de Interdepartementale
Commissie Duurzame Ontwikkeling:- mevrouw Adriana Laskaris, vertegenwoordigster van de minister van
Buitenlandse Zaken,- de heer Pierre-Jean Delvoye, vertegenwoordiger van de minister van Middenstand en
Landbouw,- mevrouw Amélie Derbaudrenghien, vertegenwoordigster van de minister van
Ontwikkelingssamenwerking,- mevrouw Nadine Gouzée, vertegenwoordigster van het Federaal
Planbureau. Ze vervangen respectievelijk de heer Bruno Van Der Pluijm, mevrouw Marie Robaux, mevrouw
Sophie Kedzierski en de heer Jan Verschooten, die de eretitel van secretaris van de Interdepartementale
Commissie Duurzame Ontwikkeling mag voeren.
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In- en uitvoervergunningen van wapens
Verslag aan het parlement over de in- en uitvoervergunningen voor wapens van leger en politie
Verslag aan het parlement over de in- en uitvoervergunningen voor wapens van leger en politie
De ministerraad nam kennis van het verslag aan het parlement over de toepassing van de wet van 5
augustus 1991 betreﬀende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of
ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Het verslag beslaat de periode van
1 juli 2006 tot 31 december 2006. Het werd voorgesteld door minister van Economie, Energie Buitenlandse
Handel en Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen.Het rapport geeft de cijfers en gegevens weer van de inen uitvoervergunningen die FOD Economie heeft toegestaan voor de wapens van leger en politie.
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Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten
Samenstelling en werkwijze van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten
Samenstelling en werkwijze van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de samenstelling en de werkwijze
van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten. Het ontwerp is een voorstel van minister van
Binnenlandse Zaken Patrick Dewael. De samenstelling en de werkwijze van de Commissie voor de toegang
tot bestuursdocumenten sluiten nauw aan bij die van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot
milieu-informatie. De Commissie bestaat uit 7 leden en 7 plaatsvervangers. De Koning benoemt hen voor
hun competenties op het gebied van openbaarheid van bestuur.
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Preventie van milieuschade door vervoer
Regeling van de aansprakelijkheid voor de preventie van milieuschade door vervoer
Regeling van de aansprakelijkheid voor de preventie van milieuschade door vervoer
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de preventie van milieuschade
veroorzaakt door het vervoer van gevaarlijke en verontreinigende goederen, genetisch gemodiﬁceerde
organismen en het grensoverschrijdend transport van afvalstoﬀen over de weg en de binnenwateren, per
spoor of in de lucht.Het ontwerp zet de Europese richtlijn over de milieuaansprakelijkheid voor het
voorkomen en herstellen van milieuschade gedeeltelijk in Belgisch recht om. (EG 2004/352004/35
Europees parlement en raad van 21 april 2004)Het ontwerp bepaalt de maatregelen die de exploitant
moet nemen om milieuschade te voorkomen. Het omschrijft ook de meldplicht van de exploitant in geval
van dreiging. Verder regelt het de kosten en de aansprakelijkheid voor de preventieve maatregelen.
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Algemene rampen
Schadeclaims van personen die wegens ﬁnanciële redenen geen verzekering konden aangaan
Schadeclaims van personen die wegens ﬁnanciële redenen geen verzekering konden aangaan
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om in
een ontwerp van koninklijk besluit vast te leggen aan welke voorwaarden een persoon die niet kan
verzekerd worden tegen schade door natuurrampen moet voldoen, om toch in aamerking te komen voor
het herstel van schade dat de wet van 12 juli 1976 voorziet.Die wet stelt dat ze wat algemene rampen
betreft niet van toepassing is op goederen die in principe door een verzekeringsovereenkomst kunnen
worden verzekerd. Hier geldt een uitzondering op voor personen die wegens hun ﬁnanciële toestand
onmogelijk een verzekering kunnen aangaan. Het ontwerp legt nu vast hoe die personen kunnen aantonen
dat ze geen verzekering konden hebben. Het OCMW zal ze een attest geven dat bevestigt dat ze op de
dag van de ramp recht hadden op een leeﬂoon of gelijkwaardige ﬁnanciële hulp.
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Ambtenarenzaken: overheidsopdracht
Levering van PC's aan alle overheidsdiensten van het land
Levering van PC's aan alle overheidsdiensten van het land
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont toelating verleend
om een algemene oﬀerteaanvraag uit te schrijven voor de levering van PC's aan alle overheidsdiensten
van het land, op basis van een bestek.Voor het onderzoek naar de regelmatigheid en voor de gunning van
de opdracht hield men rekening met de Methodologische gids voor aankoop van informaticamaterieel ten
behoeve van de federale administraties.De opdracht wordt toegekend voor een jaar.
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Statuut van de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de
Pensioendienst voor de overheidssector
Aanpassing van de organieke reglementen van FOD Financiën en de Pensioendienst voor de
overheidssector - tweede lezing
Aanpassing van de organieke reglementen van FOD Financiën en de Pensioendienst voor de
overheidssector - tweede lezing
De ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed met diverse bepalingen
die het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 uitvoeren voor de loopbaan van niveau A van het
overheidspersoneel en bepaalde wijzigingen van de loopbaan van niveau B, C en D. Het ontwerp dat een
voorstel is van minister van Financiën Didier Reynders en minister van Pensioenen Bruno Tobback werd
aanvaard door de vier vakbondsafvaardigingen na overleg in sectorcomité II - ﬁnanciën.Het ontwerp
vervolledigt de aanpassing van de reglementaire teksten als gevolg van het protocolakkoord van 27 juli
2005. Het past hoofdzakelijk de organieke reglementen van FOD Financiën en de Pensioendienst voor de
overheidssector aan de nieuwe terminologieën en bepalingen aan. Die aanpassingen maken honderden
promoties in het niveau A mogelijk.
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Schengen systeem NS-SIS
Inzet van personeel voor het upgraden van het Belgisch Schengensysteem N-SIS naar het nieuw
Schengensysteem NS-SIS
Inzet van personeel voor het upgraden van het Belgisch Schengensysteem N-SIS naar het nieuw
Schengensysteem NS-SIS
De ministerraad ging ermee akkoord een meerjarige overeenkomst van diensten op te starten voor de
inzet van personeel dat belast is met de upgrade van het Belgisch systeem N-SIS naar het nieuw
Schengensysteem NS-SIS bij de federale politie. De overeenkomst heeft tot doel:- de goede werking van
de nieuwe voorgestelde toepassing NS-SIS te leveren, te installeren en te demonstreren;- de goede
werking van de communicatie tussen het voorgestelde Belgische N-SIS en de centrale systemen van
Straatsburg en de federale politie te leveren, te installeren, te optimaliseren en te demonstreren.Het
Schengen Informatie Systeem wordt gebruikt voor de uitwisseling van politie- en gerechtelijke gegevens
tussen de landen van de Schengenruimte.
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Cannabis
Implementatie van de hoofdstudie van het onderzoek International Cannabis Need of Treatment
Implementatie van de hoofdstudie van het onderzoek International Cannabis Need of Treatment
De ministerraad keurde de implementatie goed van de hoofdstudie van het onderzoek International
Cannabis Need of Treatment (INCANT) op voorstel van minister van Volksgezondheid Rudy Demotte.De
hoofdstudie maakt een wetenschappelijke vergelijking in een Europese context tussen de gebruikelijke
behandelingen en de Multidimensional Family Therapy (MDFT). Op basis van een systematisch overzicht
van de literatuur leverde diebehandeling in vergelijking met andere therapieën de beste resultaten op voor
de behandeling van jongeren metcannabismisbruik. Vijf Europese landen hebben een proefstudie
gelanceerd om de implementatie van het onderzoek van de MDFT in Europa te evalueren. Het ethisch
comité van elk ziekenhuis heeft zijn akkoord gegeven om de hoofdstudie op te starten. De opleiding van
het Belgische team is afgelopen en het onderzoeksprotocol van de hoofdstudie is afgerond. De studie zal
38 maanden duren en aﬂopen op 31 april 2010.
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Toepassing van de euthanasiewet
Benoeming van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie voor de toepassing van de
euthanasiewet
Benoeming van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie voor de toepassing van de
euthanasiewet
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden benoemt van de Federale
Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld voor de toepassing van de euthanasiewet (Wet van 28 mei
2002). Ze worden benoemd voor 4 jaar. Het ontwerp is een voorstel van minister van Volksgezondheid
Rudy Demotte en van minister van Justitie Laurette Onkelinx.Worden benoemd tot eﬀectieve leden:1) in
de hoedanigheid van doctor in de geneeskunde: Distelmans, W. (NL), Weert-Bornem;- De Groot, E. (NL),
Boom;- Englert, M. (FR), Brussel;- Mathys, R. (NL), Antwerpen;- Van Emelen, M. (NL), Genk;- Bron, D. (FR),
Linkebeek;- Maassen, P. (FR), Luik;- Vandeville, J. (FR), Lasne.2) in de hoedanigheid van hoogleraar in de
rechten aan een Belgische universiteit, of advocaat:- Van Neste, F. (NL), Antwerpen;- De Bondt, W. (NL),
Gent;- Lallemand, R. (FR), Brussel;- Leleu, Y.H. (FR), Luik.3) als leden afkomstig uit kringen die belast zijn
met de problematiek van ongeneeslijk zieke patiënten:- Bauwens, S. (NL), Meise;- De Maegd, M. (NL),
Schaarbeek;- Magnette, G. (FR), Villance;- Herremans, J. (FR), Brussel.Worden tot plaatsvervangende leden
benoemd:1) in de hoedanigheid van doctor in de geneeskunde:- Van Belle, S. (NL), Galmaarden;- Van den
Eynden, B. (NL), Mortsel;- Damas, Fr. (FR), Luik;- Proot, L. (NL), Oostkamp;- Claes, P. (NL), Vilvoorde;Thomas, J.M. (FR), Brussel;- Figa, B. (FR), Brussel;- Desmedt, M. (FR), Waterloo.2) in de hoedanigheid van
hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit, of advocaat:- Keuleneer, F. (NL), Brussel;- Magits,
M. (NL), Brussel;- Panier, Chr. (FR), Floreﬀe;- Genicot, G. (FR), Boncelles.3) als leden afkomstig uit kringen
die belast zijn met de problematiek van ongeneeslijk zieke patiënten:- Geuens, A. (NL), Lommel;- Dijkhoﬀz,
W . (NL), Antwerpen;- Laurent, C. (FR), Villance.
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Klinische gegevens voor gezondheidsbeleid
Regeling van de mededeling van klinische en verpleegkundige gegevens aan de minister van
Volksgezondheid
Regeling van de mededeling van klinische en verpleegkundige gegevens aan de minister van
Volksgezondheid
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels bepaalt voor de melding van
bepaalde ziekenhuisgegevens aan de minister van Volksgezondheid.Om het gevoerde gezondheidsbeleid
te ondersteunen, worden er klinische en verpleegkundige gegevens in de ziekenhuizen opgevraagd. De
opvraging van de verpleegkundige gegevens beantwoordt niet meer aan de reële behoeften. Daarom
bepaalt het ontwerp nu de nieuwe gegevens die nodig zijn. Verder vermeldt het ontwerp dat de
rechtstreekse identiﬁcatie van personen niet mogelijk mag zijn. Dit is een technische aanpassing die
toelaat om nauwkeuriger gegevens te hebben voor het epidemiologisch onderzoek naar onder andere Sars
en vogelgriep. Een tweede deel van het ontwerp omvat de nieuwe registratie van MUG-gegevens. Hierdoor
zal men de werking van de MUG-diensten kunnen verbeteren.
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Waarborg van werken uit edele metalen
Harmonisering van de certiﬁcatiesystemen voor werken uit edele metalen - tweede lezing
Harmonisering van de certiﬁcatiesystemen voor werken uit edele metalen - tweede lezing
Op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders keurde de ministerraad in tweede lezing een
voorontwerp van wet goed dat het certiﬁcatiesysteem voor werken uit edele metalen wijzigt. (wet van 11
augustus 1987) De opmerkingen van Raad van State zijn erin verwerkt.Ondernemingen die werken uit
edele metalen vervaardigen kunnen kiezen uittwee stempelsystemen die het gehalte van het gebruikte
metaal waarborgen, afhankelijk van hun wens om de juwelen op de Belgische markt of de wereldmarkt te
verkopen. Als de onderneming ervoor kiest haar werken uit te voeren, kan ze de Rijksstempel laten
aanbrengen door de keurmeester van de regering die werkt bij de Koninklijke munt van België of bij een
laboratorium dat erkend is door de Muntmeester. In dat geval voldoet de onderneming aan de strengste
internationale normen en kan ze ook verhandelen op de markten die toetraden tot de Hallmarking
convention van 1975. Ze kan ook haar eigen stempel aanbrengen. De bedoeling van het voorstel is om de
uitvoer van Belgische werken uit edele metalen binnen en buiten de EU te vergemakkelijken.
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Overheidsopdracht voor defensie
Aankoop van 69.000 m³ reactiemotorbrandstof Jet A1
Aankoop van 69.000 m³ reactiemotorbrandstof Jet A1
De ministerraad ging ermee akkoord om een contract, volgens een openbare aanbesteding, te sluiten voor
de aankoop van een geschatte hoeveelheid van 69.000 m³ reactiemotorbrandstof Jet A1 (F-35), om de
behoeften te dekken van Defensie en derden tijdens het jaar 2007. Dit dossier werd ingediend door
minister van Landsverdediging André Flahaut.
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Chemische wapens
Instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod op
de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en de
vernietiging van die wapens
Instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod op de
ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en de
vernietiging van die wapens
Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht ging de ministerraad akkoord met het
voorontwerp van wet tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de uitvoering van de
Overeenkomst tot verbod op de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van
chemische wapens en de vernietiging van die wapens (Parijs 13 januari 1993, geratiﬁceerd 20 december
1996).Het samenwerkingsakkoord regelt de interne verdeling van de bevoedheden voor de uitvoering van
het verdrag. Volgens artikel VII van het verdrag moeten de lidstaten nationale uitvoeringsmaatregelen
uitvaardigen. Het gaat om:- strafmaatregelen tegen de overtredingen van de verbodsbepalingen en
verplichtingen die voortvloeien uit het verdrag en- de inrichting van een nationale autoriteit en andere
administratieve maatregelen.De overeenkomst is voor België een gemengd verdrag. De Gewesten hebben
immers ruime bevoegdheden op het vlak van de economie en de controle op de export van strategische
goederen. Daarom koos men voor een samenwerkingsakkoord.Het ontwerp wijst de minister van
Buitenlandse Zaken aan als nationale autoriteit. Die speelt een coördinerende rol tussen de bevoegde
federale en gefedereerde overheden en is de liaison met de organisatie. De gewestelijke overheden zullen
instaan voor het veriﬁcatieregime van de niet verboden activiteiten, behalve van de activiteiten die
ressorteren onder Defensie en Binnenlandse Zaken. Het samenwerkingsakkoord neemt de voornaamste
verbodsbepalingen uit de overeenkomst over. Daarnaast reglementeert het de bovenvermelde niet
verboden activiteiten die een belangrijk deel van de chemische nijverheid omvatten. Producenten,
importeurs en exporteurs moeten de overheid inlichten over hun activiteiten en internationale inspecties
aanvaarden.Het samenwerkingsakkoord beschrijft verder de afspraken tussen de nationale autoriteit en de
Federale en Gewestelijke autoriteiten. Het regelt de oprichting van een speciﬁek
coördinatiemechanisme.Verder bevat de overeenkomst speciﬁeke bepalingen over de vertrouwelijkheid
van de uitgewisselde gegevens. Het voorziet ook in de strafbaarstelling van overtredingen tegen de
verbodsbepalingen, voornamelijk de inbreuken op de verbodsbepalingen van Artikel I van de
overeenkomst en van activiteiten die de uitvoering van deze verbodsbepalingen rechtstreeks in het
gedrang brengen. Ook inbreuken op de verplichting tot kennisgeving van bepaalde activiteiten, de werking
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van het veriﬁcatieregime en de plicht tot naleven van het vertrouwelijk karakter van de informatie zijn
strafbaar. De strafbepalingen vormen voor België een belangrijke prioriteit op de internationale politieke
agenda van de non-proliferatie.
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Centrum voor gelijkheid van kansen
Benoeming van leden van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding
Benoeming van leden van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de benoeming van
leden van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.
Het ontwerp is een voorstel van eerste minister Guy Verhofstadt en van minister van Gelijke Kansen
Christian Dupont. Op voorstel van de federale regering:- de heer François De Smet wordt vervangen door
mevrouw Laura Iker, plaatsvervangend lid. Zij wordt op haar beurt vervangen door de heer Fabien
Palmans;- mevrouw Bianca Luzi wordt vervangen door de heer Jochen Soetens. Op voorstel van de
Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:- mevrouw Brigitte De Pauw wordt vervangen door
mevrouw Soetkin Suetens.
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Erkening als algemene ramp
Erkenning van de ramp van 16 en 17 augustus 2006 en uitbreiding van de ramp van 28 juli 2006
Erkenning van de ramp van 16 en 17 augustus 2006 en uitbreiding van de ramp van 28 juli 2006
De ministerraad keurde het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael goed om de
overvloedige regenval met grote hagelkorrels op 16 en 17 augustus 2006 in de gemeenten Alveringem,
Blankenberge, Brugge, Heuvelland, Houthulst, Oostende en Poperinge in West-Vlaanderen als algemene
ramp te erkennen en de ramp van 28 juli 2006 uit te breiden met de gemeenten Charleroi in Henegouwen
en Boortmeerbeek in Vlaams-Brabant.
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Vakbondsstatuut
Bepaling van het aantal vaste afgevaardigden waarvoor de vakorganisatie vrijgesteld wordt van
terugbetalingen
Bepaling van het aantal vaste afgevaardigden waarvoor de vakorganisatie vrijgesteld wordt van
terugbetalingen
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van
20 april 1999 tot uitvoering van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van
de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. Dit ontwerp is een voorstel van
eerste minister Guy Verhofstadt en minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont.Het ontwerp voert
een bepaling uit van het sectoraal akkoord 2005-2006 van het federaal administratief openbaar ambt over
het vakbondsstatuut. Het ontwerp brengt het aantal vaste afgevaardigden waarvoor de vakorganisatie
vrijgesteld wordt van de terugbetaling van de sommen betaald aan die afgevaardigden in hun
hoedanigheid van personeelslid op 10 (voordien 8).
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Verzekering van architecten
Nieuwe verzekering voor de aansprakelijkheid van architecten - tweede lezing
Nieuwe verzekering voor de aansprakelijkheid van architecten - tweede lezing
De ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verplichte
verzekering invoert voor de beroepsaansprakelijkheid van architecten. Die is voorzien in de wet op de
bescherming van de titel van het beroep van architect. (wet van 20 februari 1939)Minister van
Middenstand Sabine Laruelle voert een verplichte verzekering in voor de aansprakelijkheid van de
architect die de uitoefening van zijn beroep veilig stelt. Ze vereenvoudigt en verduidelijkt zo het
verzekeringssysteem dat voorzien is in het reglement van beroepsplichten dat de Nationale Raad van de
Orde van architecten heeft vastgelegd. (koninklijk beskluit van 18 april 1985) De duurzame en aangepaste
dekking van de verzekering biedt de consumenten voldoende rechtszekerheid en het voordeel dat de
architect solvabel blijft. Het ontwerp legt de voorwaarden vast waaraan de verzekering moet voldoen om
het risico van de bouwheer voldoende te dekken. Er zijn drie soorten van aansprakelijkheid van de
architect:- voor de lichamelijke letsels,- voor de materiële en immateriële schade,- voor de voorwerpen die
aan de architect zijn toevertrouwd. Dankzij dit onderscheid kan men de dekking aan iedere
aansprakelijkheid aanpassen. Dat betekent ook dat de algemene premie milder zal worden doordat het
premiesysteem eenvoudiger wordt. Ook de herverzekering wordt eenvoudiger. De nieuwe verzekering
dekt de architecten die hun activiteit in een vennootschap en als natuurlijke persoon uitoefenen en al hun
medewerkers. Het waarborgt ook een gelijke behandeling van de Belgische architecten en de buitenlandse
architecten die hun beroep in België uitoefenen.Het ontwerp treedt in werking op 1 juli 2007
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Overheidsopdrachten
Wijziging van de wetgeving op de overheidsopdrachten
Wijziging van de wetgeving op de overheidsopdrachten
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat, in afwachting van een globale
hervorming, een aantal dringende wijzigingen aanbrengt in de wetgeving op de overheidsopdrachten. Dit
voorstel werd ingediend door eerste minister Guy Verhofstadt. Het ontwerp zet de Europese richtlijnen
92/13/EEG en 2004/17/EG in Belgisch recht om. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de
informatie aan de kandidaten en de inschrijvers bij de gunning van overheidsopdrachten en opdrachten in
de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten. Voor opdrachten die de Europese
drempels bereiken moet de aanbestedende overheid of entiteit een wachttermijn naleven van minstens
tien dagen tussen de gunningsbeslissing en het afsluiten van de opdracht. Die wachttermijn moet de
betrokken inschrijvers de mogelijkheid geven om een opschortend beroep in te stellen tegen de beslissing
van de aanbestedende overheid of entiteit.De Commissie voor de overheidsopdrachten keurde het
ontwerp goed. (*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 24 december 1993
betreﬀende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreﬀende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten en het
koninklijk besluit van 18 juni 1996 betreﬀende de mededinging in het raam van de Europese
Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de
sectoren water, energie, vervoer en postdiensten.
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Pensioen van militairen
Toeslagen die in aanmerking komen voor de berekening van het militair anciënniteitspensioen
Toeslagen die in aanmerking komen voor de berekening van het militair anciënniteitspensioen
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over het in aanmerking nemen voor het
pensioen van diverse weddenbijslagen toegekend aan militairen. Het voorstel werd ingediend door
minister van Pensioenen Bruno Tobback. Het ontwerp voegt de commandotoelage, de vormingstoelage en
de meesterschapstoelage toe aan de lijst van aanneembare bijslagen voor de berekening van het militair
anciënniteitspensioen.
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Ruimtetuigen
Regeling van de lancering, bediening van de vlucht en geleiding van ruimtetuigen
Regeling van de lancering, bediening van de vlucht en geleiding van ruimtetuigen
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Wetenschapsbeleid Marc
Verwilghen voorstelde en dat sommige bepalingen uitvoert van de wet op de activiteiten van de lancering,
bediening van de vlucht en geleiding van ruimtevoorwerpen. (wet van 17 september 2005)Het ontwerp
vormt het administratief kader waarbinnen de minister machtigingsaanvragen kan onderzoeken en
toekennen, en de controle en het toezicht van de activiteiten kan regelen. Het schrijft ook voor op welke
wijzede voorwerpen worden geregistreerd en het repertorium van machtigingen en het Nationaal register
van de ruimtevoorwerpen worden bijgehouden.Het ontwerp beschrijft nauwkeurig de milieueﬀectstudies
bepaald door de wetzoals onder andere het gebruik van nucleaire energiebronnen aan boord van het
ruimtetuig. Het regelt ook de procedure om de schade te ramen wanneer België een ruimtetuig lanceert,
wijst een crisiscentrum aan en legt de dossierkosten vast. De ministerraad geeft ook opdracht aan de
minister van Wetenschapsbeleid om in samenwerking met zijn collega van Leefmilieu een aangepast
instrument uit te werken om de EU richtlijn 2004/35 over milieuaansprakelijkheid toe te passen bij het
onderzoek van dergelijke dossiers.
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Hoge raad voor vrijwilligers
Benoeming van de leden van de Hoge raad voor vrijwilligers
Benoeming van de leden van de Hoge raad voor vrijwilligers
De ministerraad bekrachtigde de benoeming van de leden van de Hoge raad voor vrijwilligers die minister
van Sociale Zaken Rudy Demotte voordroeg.De volgende organisaties worden benoemd als eﬀectief
Nederlandstalig lid:Vlaams secretariaat Katholiek Onderwijs, vertegenwoordigd door mevrouw
BeatrijsPLETINCK, wonende in Zele,Ouderen Overleg Komitee, vertegenwoordigd door de heer Laurent
STALPAERT, wonende in Zottegem,Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, vertegenwoordigd
door mevrouw Corry MAES, wonende in Kortenberg,Vlaams Welzijnsverbond, vertegenwoordigd door de
heer Ludo DE CORT, wonende in Mortsel,Vlaamse Sportfederatie, vertegenwoordigd door mevrouw
Geraldine MATTENS, wonende in Zellik,Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk,
vertegenwoordigd doorde heer Hugo DE VOS, wonende in Gent,Rode Kruis Vlaanderen, vertegenwoordigd
door mevrouw Ludgardis SWENNEN, wonende in Vilvoorde,Bond Zonder Naam, vertegenwoordigd door de
heer Prakash GOOSSENS, wonende in Turnhout,Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, vertegenwoordigd door
de heer Willy IBENS,wonende in Mechelen,Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, vertegenwoordigd door
mevrouw Eva HAMBACH, wonende in Deurne.De volgende organisaties worden benoemd als
plaatsvervangend Nederlandstalig lid:Vlaamse Jeugdraad, vertegenwoordigd door mevrouw Suzy BLEYS,
wonende in Anderlecht,Vlaams Patiëntenplatform, vertegenwoordigd door mevrouw Monique CLAEYS,
wonende in Oostende,Pluralistisch Overleg Welzijnswerk, vertegenwoordigd door mevrouw
AnitaCAUTAERS, wonende in Brussel,Forum voor Amateurkunsten, vertegenwoordigd door mevrouw Kaat
PEETERS, wonende in Gent,Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11., vertegenwoordigd door de heer Luc
CAELLARTS, wonende in Reet,Solidariteit voor het gezin, vertegenwoordigd door de heer Louis-Philippe
SCHOLTS, wonende in Menen,Vlaams-Nederlandse Imkersfederatie, vertegenwoordigd door de heer
PierreVANRIJKEL, wonende in Tienen,Gezinsbond, vertegenwoordigd door de heer Eric DE WASCH,
wonende in Blankenberge.Volgende organisaties worden benoemd als eﬀectief Franstalig lid:Le Secrétariat
Général de L'Enseignement Catholique, vertegenwoordigd door mevrouw Suzanne VAN SULL, wonende in
Meise.Le Conseil de la Jeunesse d'Expression Française, vertegenwoordigd door mevrouw Kathy MERTENS
wonende in Brussel.L'Union Nationale des Mutualités Socialistes, vertegenwoordigd door mevrouw Renée
COEN, wonende in Elsene,La Fédération des Centres de Service Social, vertegenwoordigd door mevrouw
Betty NICAISE, wonende in Koekelberg,L'Association Interfédérale du Sport Francophone,
vertegenwoordigd door de heer Willy MONTFORT, wonende in Seraing,L'Association des Centres culturels
de la Communauté française de Belgique, vertegenwoordigd door de heer Paul GUISEN, wonende in Grand
Leez,Caritas, vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte JACQUEMIN, wonende in Nil-Saint-Vincent,L'
Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, vertegenwoordigd door de heerVincent GENGLER, wonende
in Louvain-la-Neuve,Les amis de la Fagne, vertegenwoordigd door mevrouw Claire WEBER, wonende in
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Andrimont,La Ligue des Familles, vertegenwoordigd door de heer Jean-Pierre VAN EECHAUTE, wonende in
Waver.De volgende organisaties worden benoemd als plaatsvervangend Franstalig lid:Présence et Action
Culturelles, vertegenwoordigd door de heer Jacky DEGUELDRE, wonende in Vorst,La Coordination des
Associations de Seniors, vertegenwoordigd door mevrouw Corine ROSIER, wonende in Flobecq,La Croix
Rouge de Belgique, vertegenwoordigd door Kathy STINISSEN, wonende in Bergen,L'Association des
Maisons d'Accueil et des Services d'Aides aux Sans Abri, vertegenwoordigd door de heer Marc
NEDERLANDT, wonende in Eigenbrakel,La Fédération Multisports Adaptés, vertegenwoordigd door de heer
Philippe BODART, wonende in Gembloux,Le Conseil de la Jeunesse Catholique, vertegenwoordigd door de
heer MathieuBROGNIET, wonende in Brussel,Le Centre National de coopération au Développement,
vertegenwoordigd door de heer Valère RION, wonende in Aarlen,Le Centre d'Action Laïque,
vertegenwoordigd door de heer Philippe DRAIZE, wonende in Huy, Inter-environnement Wallonie,
vertegenwoordigd door mevrouw Sophie BRONCHART, wonende in Aische en Refail,L'Association pour le
Volontariat, vertegenwoordigd door de heer JacquesMICHIELS, wonende in Sint-Jans-Molenbeek.Dit besluit
heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2007.
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Personen met een handicap en bejaarden
Wijziging van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
Wijziging van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de tegemoetkomingen aan personen
met een handicap wijzigt. Het voorstel gaat uit van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy
Demotte en staatssecretaris voor het gezin en personen met een handicap Gisèle Mandaila Malamba. Het
jaarplafond van de inkomensdrempels voor de tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden wordt op 1
september 2007 opgetrokken met 0,6% en op 1 januari 2008 met nogmaals 1,2%. De verhoging van de
basisbedragen van de inkomensvervangende tegemoetkoming buiten index, die al gepland was op 1
oktober 2007, wordt vroeger doorgevoerd vanaf 1 april 2007. Bovendien worden die bedragen ook
bijkomend verhoogd buiten index vanaf 1 januari 2008.De Nationale Hoge Raad voor personen met een
handicap heeft een gunstig advies gegeven.
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Hoge Gezondheidsraad
Oprichting van de Hoge Gezondheidsraad
Oprichting van de Hoge Gezondheidsraad
De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de oprichting van de Hoge Gezondheidsraad
bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het voorstel gaat uit van minister
van Sociale Zaken Rudy Demotte.De Raad heeft als taak op vraag of uit eigen initiatief onafhankelijke
adviezen, aanbevelingen of rapporten over volksgezondheid te verstrekken om het beleid terzake te
ondersteunen. De Raad moet meer bepaald samenwerken met de Europese Commissie op het vlak van de
bijstand aan de Commissie en de samenwerking van de lidstaten bij het wetenschappelijk onderzoek van
vraagstukken in verband met levensmiddelen. (Richtlijn 93/5/EEG van de Raad van 25 februari 1993)
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Markten voor ﬁnanciële instrumenten
Integratie van de Europese markt voor ﬁnanciële diensten en betere bescherming van de
investeerders
Integratie van de Europese markt voor ﬁnanciële diensten en betere bescherming van de investeerders
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de Europese richtlijn over markten
voor ﬁnanciële instrumenten omzet. Het voorstel gaat uit van minister van Financiën Didier Reynders
(2004/39/EG). De richtlijn zet de integratie van de Europese markt voor ﬁnanciële diensten voort en
waarborgt een betere bescherming van de investeerders. Ze regelt onder meer de voorwaarden voor de
bedrijfsuitoefening, de organisatie van de ﬁnanciële markten en de taken van de bevoegde
marktautoriteiten. De belangrijkste vernieuwing van de richtlijn bevindt zich in de bepalingen die de
bescherming van de investeerders waarborgen, namelijk de gedragsregels. Die regels bestrijken tal van
aspecten:- de informatie die ze aan de cliënten moet verstrekken;- de contracten die ze met de cliënten
moeten afsluiten en de verslagen die ze hen moeten richten;- de zorgvuldigheidsplicht;- de
organisatorische regels die ze moeten naleven om de orders te behandelen en ze op de meest gunstige
voorwaarden uit te voeren;- de behandeling van de belangenconﬂicten. In het kader van de regulering van
de markten voert de richtlijn een globale reglementering in van de uitvoering van de transacties met
ﬁnanciële instrumenten, wat de gebruikte onderhandelingsmethodes voor de uitvoering van de transacties
ook mogen zijn. Het is de bedoeling dat de uitvoering van de transacties van investeerders aan de hoogste
normen voldoet en dat de integriteit en algemene doeltreﬀendheid van het ﬁnancieel stelsel bewaard
blijven.
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Modulering vennootschapsbijdrage
Verlenging voor 2007 van de modulering van de vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut van
de zelfstandigen
Verlenging voor 2007 van de modulering van de vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut van de
zelfstandigen
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de invoering van een jaarlijkse
bijdrage voor vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut van de zelfstandigen. Het ontwerp dat
minister van Middenstand Sabine Laruelle voorstelde, verlengt voor het jaar 2007 de modulering van de
vennootschapsbijdragein functie van het balanstotaal van de vennootschap. (wet van 30 december 1992)
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Federale milieurapport
Federale milieurapportering
Federale milieurapportering
De ministerraad keurde vandaag een ontwerp van koninklijk besluit van minister van Leefmilieu Bruno
Tobback goed, dat een vierjaarlijkse federale milieurapportering in het leven roept. In2010 zullen het
federale Parlement en de bevolking voor het eerst een globaal en cijfermatig inzicht krijgen in de
doeltreﬀendheid en de evolutie van de impact van federale maatregelen op het leefmilieu. Naast de
toestand van het mariene milieu worden ook gegevens verzameld die zicht geven op de milieu-impact van
de andere federale beleidsdomeinen. Dit besluit vloeit voort uit de wet van 5 augustus 2006 betreﬀende
de toegang van het publiek tot milieu-informatie en de Europese Richtlijn betreﬀende toegang van het
publiek tot milieu-informatie.Het rapport zal tot stand komen na overleg met alle betrokken federale
instanties. Het zal zich maximaal afstemmen op de gegevens en de indicatoren die reeds aanwezig zijn bij
deze instanties en rekening houden met reeds opgedane expertise bij de opmaak van andere federale
rapporten.Ook de Gewesten zullen geconsulteerd worden bij de totstandkoming van het rapport,
aangezien elke overlapping met gewestelijke milieurapporten uitgesloten moet worden. De toegevoegde
waarde van het rapport zit volgens Minister Tobback in zijn complementariteit. 'Gewestelijke gegevens
over bodemkwaliteit of waterkwaliteit zullen in de toekomst getoetst kunnen worden aan federale
statistieken over het gebruik van pesticiden en biociden. Gegevens over luchtkwaliteit zullen gelinkt
kunnen worden aan de evolutie in de federale maatregelen rond emissies van voertuigen.'Het vierjaarlijks
rapport komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de federale minister van Leefmilieu en wordt
omkaderd door een begeleidingscomité en een wetenschappelijk comité.
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Loopbaan van het rijkspersoneel
Wijziging van de reglementaire bepalingen van de loopbaan van rijkspersoneel
Wijziging van de reglementaire bepalingen van de loopbaan van rijkspersoneel
Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont stelde een ontwerp van koninklijk besluit voor dat
verscheidene reglementaire bepalingen van de loopbaan van het rijkspersoneel wijzigt. De bedoeling van
de wijziging is om toelichtingen te geven bij een aantal bepalingen over die loopbaan. Ook verduidelijkt
het ontwerp het taalgebruik in het statuut van het Rijkspersoneel.De belangrijkste wijzigingen zijn:- de
duidelijke bevestiging van het behoud van het recht op uitkering voor de ontwikkeling van competenties
voor de stagiaires van alle niveaus.- de waarborg van de mogelijkheid voor de technische medewerkers
van niveau D (die in augustus 2005 aan de voorwaarden voldeden) om de uitkering voor de ontwikkeling
van competenties te genieten volgens de timing die voorzien is enongeacht de vertragingen van de
gecertiﬁceerde opleidingen.- de aanpassing van het KB dat de verwerving van de hoedanigheid van
rijksambtenaar door militairen regelt, op het vlak van het aantal competentiemetingen of gecertiﬁceerde
opleidingen die nodig zijn om een verhoging van weddenschaal te krijgen.- de uitbreiding van de
mogelijkheid voor personeelsleden van bijzondere graden in de laatste weddenschaal om een uitkering
voor de ontwikkeling van de competenties te genieten.- de beschrijving van de overgang naar het nieuwe
loopbaanstelsel voor gemene graden.- de gelijkstelling van het slagen in een examenvoor de verhoging in
weddenschaal met het slagen voor de gecertiﬁceerde opleiding voor gespecialiseerde arbeiders.- de
verduidelijking van het bekomen van een weddenschaal BA2 voor contractuele directiesecretaressen,
vertalers die voorheen weddenschaal 26B en 26A hadden.

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

16 mrt 2007 -16:00

Hoort bij Ministerraad van 16 maart 2007

Aanvullende kinderbijslag
Aanvulling van kinderbijslag voor werklozen die zelfstandige activiteit beginnen
Aanvulling van kinderbijslag voor werklozen die zelfstandige activiteit beginnen
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aanvulling op de kinderbijslag
toekent aan de werklozen die een zelfstandige activiteit beginnen.Het ontwerp van minister van
Middenstand Sabine Laruelle en minister van Sociale Zaken Rudy Demotte kent werklozen die een
zelfstandige activiteit beginnen gedurende twee jaar de toeslag toe waarop ze aanspraak hadden kunnen
maken als ze werkloos waren gebleven.
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Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Financiering van bloedtesten en ethische comités
Financiering van bloedtesten en ethische comités
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikels 4 en 21 van de
wet van 20 juli 2006 tot oprichting van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en
gezondsheidsproducten.Het ontwerp garandeert de betaling die de ziekenhuizen verwachten om de
ethische comités de taken te laten uitvoeren die hen zijn toegewezen. Daarnaast biedt het de wettelijke
basis voor de betaling door het FAGG van de subsidiëring van de bloedtests NAT voor HIV1 en HCV.Die
testen gebeuren op bloed bestemd voor tranfusies.
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