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Ministerraad van 23 maart 2007
De ministerraad vergaderde op vrijdag 23 maart 2007 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 23 maart 2007 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Guy Verhofstadt.
Eerste minister Guy Verhofstadt gaf na de ministerraad uitleg bij twee ontwerpen van koninklijk besluit die
buitenlandse onderzoekers vrijstellen van de verplichting een arbeidskaart te hebben om in de erkende
Belgische wetenschappelijke instellingen te werken. Daarna besprak hij de beslissingen op het vlak van
werkgelegenheid. Er komt een vorderingsrecht voor buitenlandse werknemers zodat de
vakbondsorganisaties voortaan voor de rechtbank kunnen tussenkomen. Het wordt ook mogelijk om
arbeidsovereenkomsten te sluiten via elektronische weg en ook de sociale balans is vereenvoudigd.
Studenten kunnen vanaf 2008 50 dagen werken tegen verlaagd eenvormig tarief. Een voorontwerp van
programmawet voert de maatregelen uit die de ministerraad vorig weekend in Leuven tijdens de
begrotingscontrole nam. De belangrijkste daarvan op het vlak van milieu zijn de heﬃng op
wegwerpverpakking, de nieuwe modulering van de aftrek voor bedrijfswagens in functie van de CO2
uitstoot, de vermindering op factuur van de installatie van roetﬁlters en de verhoging van de
belastingaftrek voor zonnepanelen. De sociale maatregelen kennen een hogere gezinsbijslag toe aan
eenoudergezinnen, een verlof voor het onthaal van een kind enverhogen de minimumlonen vanaf 1 april
2007.
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Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2007

Loopbaanonderbreking en tijdskrediet
Woonplaats in geval van loopbaanonderbreking en tijdskrediet
Woonplaats in geval van loopbaanonderbreking en tijdskrediet
Minister van Werk Peter Vanvelthoven legde een ontwerp van koninklijk besluit aan de ministerraad voor
dat de regels inzake woonplaats eenvormig maakt in de stelsels van de loopbaanonderbreking en het
tijdskrediet. (kb van 15 juni 2005)De reglementering van het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking
wordt aangepast aan het Europese Gemeenschapsrecht. Voor het recht op een
onderbrekingsuitkeringmoet de persoon een woonplaats hebben in de Europese Economische ruimte. Tot
nu toe was Zwitserland van de reglementering uitgesloten. Op basis van de overeenkomst over het vrije
verkeer van personen van 1 juni 2002 wordt Zwitserland nu toegevoegd.

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

© 2021 - news.belgium.be

1/1

23 mrt 2007 -16:00

Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2007

Latijns-Amerika en de Caraïben
Beleidsnota over Latijns-Amerika en de Caraïben
Beleidsnota over Latijns-Amerika en de Caraïben
De ministerraad nam kennis van een algemene beleidsnota over Latijns-Amerika en de Caraïben. Die nota,
die minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht voorlegde, is het resultaat van overleg tussen de
Belgische diplomatieke en consulaire posten in Latijns-Amerika en het hoofdbestuur van de FOD
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De nota moet een brede
discussie op gang brengen over de ontwikkeling van Latijns-Amerika en de Caraïben, om de politieke en
economische betrekkingen van België met de landen van dit uitgestrekte geheel een nieuwe impuls te
geven. De nota volgt op de eerdere Aziënota die de ministerraad van 5 mei 2006 heeft goedgekeurd.
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Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2007

Gezinsbijslag voor zelfstandigen
Controle van de zelfstandigen in bijberoep
Controle van de zelfstandigen in bijberoep
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de regeling van de gezinsbijslag voor
zelfstandigen. Het ontwerp dat minister van Middenstand Sabine Laruelle voorstelde, regelt de controle
van de zelfstandigen in bijberoep.Zelfstandigen in bijberoep moeten ten minste een halftijdse activiteit in
loondienst uitoefenen. De controle hierop zou voortaan driemaandelijks gebeuren. Dat brengtechter het
risico met zich mee dat sommige zelfstandigen minder dekking op kinderbijslag krijgen omdat ze noch in
het stelsel voor werknemers noch in dat van zelfstandigen rechten op kinderbijslag kunnen doen gelden.
Het ontwerp verhelpt dit.
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Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2007

Arbeidsongevallenwet
Toepassing van het bonus-malus systeem voor de verzekeringspremies tegen arbeidsongevallen
Toepassing van het bonus-malus systeem voor de verzekeringspremies tegen arbeidsongevallen
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 uitvoert. Het ontwerp dat minister van Werk Peter Vanvelthoven voorstelde, maakt de
premieverzekering voor arbeidsongevallen afhankelijk van het aantal en de ernst van de ongevallen in de
onderneming. (wet van 27 december 2006)De verzekeringsondernemingen moeten bovenop een vrij
basistarief een verplichte bonus-malus regeling toepassen. Daarvoor gebruiken ze een
geloofwaardigheidsformule waarin de schadestatistiek gebaseerd is op een combinatie van tijdelijke
arbeidsongeschiktheid en medische kost. De formule houdt ook rekening met de grootte van de
onderneming. Naarmate de onderneming kleiner is, zal de schadestatistiek een kleinere impact hebben,
zodat kleine ondernemingen die ondanks preventiemaatregelen toch te kampen hebben met een
tegenslag een niet onevenredig grote malus krijgen. Een slechte schadestatistiek zal kunnen leiden tot een
verhoging van de premie met 30%, een goede tot een verlaging met 15 % voor de kleinste
ondernemingen. Grotere ondernemingen kunnen een grotere bonus krijgen.De bedoeling van de
maatregel is om ondernemingen te stimuleren meer aan preventie van ongevallen te doen. De regeling
gaat in op 1 januari 2009. De ongevallen van vandaag zullen echter dan in de premie worden verrekend.
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Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2007

Explosieve oorlogsresten
Protocol over explosieve oorlogsresten bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het
gebruik van bepaalde conventionele wapens die buitensporig leed kunnen veroorzaken of een nietonderscheidende werking hebben
Protocol over explosieve oorlogsresten bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik
van bepaalde conventionele wapens die buitensporig leed kunnen veroorzaken of een nietonderscheidende werking hebben
De ministerraad keurde een ontwerp van wet goed dat minister van Buitenlandse Zaken De Gucht
voorstelde voor de instemming met het Protocol inzake de explosieve oorlogsresten bij het Verdrag inzake
het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen
worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben (Protocol V Genève 28 november 2003)Protocol V handelt over het probleem van de explosieve oorlogsrestenSinds
enkele jaren wijzen verscheidene organisaties die op humanitair gebied werkzaam zijn zoals het
Internationaal Comité van het Rode Kruis en het Internationaal Humanitair Ontmijningscentrum op het
risico dat de burgerbevolking door deze explosieve resten loopt. Door het Protocol goed te keuren zal men
het aantal burgerslachtoﬀers na een conﬂict kunnen beperken en tot de ontwikkeling van het humanitair
recht kunnen bijdragen.De bijzondere bepalingen over de bestaande explosieve oorlogsresten
bescherming de humanitaire organisaties en zendingen tegen de gevolgen van de explosieve
oorlogsresten. Ze regelen ook de hulpmaatregelen voor de problemen die met deze explosieve resten
rijzen.Voor de toekomstige explosieve resten voorziet het protocol in bijzondere en dwingendere
maatregelen. De landen die het Protocol ondertekenen worden verantwoordelijk voor de opruiming, het
ophalen en de vernietiging van deexplosieve resten, voor de registratie, de bewaring en het geven van
inlichtingen over de gebruikte en achtergebleven explosieve munitie en voor de bescherming van de
burgerbevolking en de burgerlijke goederen.Algemene preventieve maatregelen moeten het opduiken van
explosieve oorlogsresten verder beperken.

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

© 2021 - news.belgium.be

1/1

23 mrt 2007 -16:00

Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2007

Politiezone
Herstel van het koninklijk besluit dat de politiezone 'Basse-Meuse' opricht
Herstel van het koninklijk besluit dat de politiezone 'Basse-Meuse' opricht
Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en minister van Justitie Laurette Onkelinx stelden een
ontwerp van koninklijk besluit voor dat het koninklijk besluit van 28 april 2000 herstelt. Dat besluit
verdeelt de provincie Luik onder in politiezones. De Raad van State had het besluit geannuleerd voor de
oprichting van de zone 'Basse-Meuse die bestaat uit de stad Visé en de gemeenten Blegny, Dalhem,
Oupeye, Bassenge en Juprelle.
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Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2007

Regie der gebouwen
Oprichting van pool van architecten
Oprichting van pool van architecten
De ministerraad keurde de ministerraad het voorstel van minister van Financiën goed om de Regie der
gebouwen opdracht te geven een theoretische pool van 12 jonge architecten op te richten die bij de Regie
der gebouwen hun reglementaire stage van twee jaar zullen doorlopen met een stagecontract. In 2007
worden vier architecten aangeworven volgens de procedure van het koninklijk besluit van 5 juli 1996.
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Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2007

Grensoverschrijdende samenwerking met Frankrijk
Grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg tussen België en Frankrijk goedgekeurd
Grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg tussen België en Frankrijk goedgekeurd
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat instemt met het raamakkoord over de
grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg tussen België en Frankrijk. Het akkoord legt
het juridische kader vast voor de samenwerking tussen de beide landen voornamelijk om de bewoners van
het grensgebied een betere toegang te bieden tot kwalitatieve verzorging en de continuïteit van die zorg
te garanderen. Het akkoord is van toepassing op alle personen die recht hebben op de verstrekkingen van
de Franse en de Belgische ziekteverzekering en die in het grensgebied wonen en verblijven.
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Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2007

Regie der gebouwen
Huur van gebouwen in Brussel voor FOD Justitie en POD Maatschappelijke integratie
Huur van gebouwen in Brussel voor FOD Justitie en POD Maatschappelijke integratie
De ministerraad keurde het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders goed om de Regie der
Gebouwen op te dragen:- gebouwen in de Regentschapsstraat 61-63 en in de Allardstraat 40-42 in Brussel
opnieuw te huren voor de diensten van FOD Justitie.- een bijkomende halve verdieping in de Brouckère
Tower in Brussel tijdelijk te huren voor POD Maatschappelijke integratie.
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Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2007

Overeenkomst België-Zuid-Korea
Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Zuid-Korea
Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Zuid-Korea
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat instemt met deovereenkomst
betreﬀende sociale zekerheid tussen België en Zuid-Korea.Het verdrag, waarop de Koreaanse
bedrijfswereld met ongeduld zit te wachten, heeft twee belangrijke doelstellingen.De Koreaanse
werknemers die door het Zuid-Koreaanse bedrijf tijdelijk naar België gestuurd zijn, zullen geen sociale
bijdragen meer moeten betalen in België. Ze zullen uitsluitend in Zuid-Korea bijdragen betalen en tijdens
hun verblijf in België enkel onderworpen zijn aan het Zuid-Koreaans sociale zekerheidsstelsel. Hetzelfde
geldt voor de Belgische werknemers die tijdelijk naar Zuid-Korea worden gestuurd.De Zuid-Koreaanse
werknemers die in België wel sociale bijdragen betaald hebben of zullen betalen behouden hun
pensioenrechten. Dat wil zeggen dat als ze België verlaten, ze de dag dat ze de pensioenleeftijd bereikt
hebben hun ouderdoms- of overlevingspensioen uitbetaald krijgen, of ze zich in België bevinden of niet. Dit
verdrag bevestigt de goede verstandhouding van België met Zuid-Korea en het belang dat beide hechten
aan het creëren van een goed investeringsklimaat voor de Zuid-Koreaanse bedrijven. Het spreekt vanzelf
dat dit verdrag hetzelfde garandeert voor de Belgische werknemers in Zuid-Korea.
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Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2007

ITER project
Internationale reactor voor beheerste thermonucleaire fusie ITER
Internationale reactor voor beheerste thermonucleaire fusie ITER
De ministerraad nam kennis van een nota die minister van Energie Marc Verwilghen voorstelde over de
implicaties voor België van de overeenkomst over de realisatie van de internationale reactor voor
beheerste thermonucleaire fusie ITER. Kernfusie zal een veilige en haast onuitputtelijke en
milieuvriendelijke energiebron zijn. Het ITER project wil de wetenschappelijke haalbaarheid van fusie
bevestigen en de technologische haalbaarheid aantonen. De nota beschrijft de ﬁnanciële impact van de
ITER overeenkomst voor België, dat het EURATOM-verdrag ondertekend heeft, en stelt ook maatregelen
voor waardoor het Belgisch onderzoek kan bijdragen tot het succes van ITER. De bedoeling is ook een
billijke return aan de Belgische onderzoeksinstituten en de Belgische industrie van de ﬁnanciële bijdragen
van België te verzekeren, omdat het principe van de evenredige compensatie niet van toepassing is.
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Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2007

Forfaitaire daglonen voor horeca
Vastlegging van de forfaitaire daglonen voor horeca
Vastlegging van de forfaitaire daglonen voor horeca
Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte keurde de ministerraad
een ontwerp van ministerieel besluit goed dat de forfaitaire daglonen vastlegt voor de berekening van de
bijdragen voor sociale zekerheid voor de handarbeiders van wie het loon geheel of gedeeltelijk uit fooien
en bedieningsgeld bestaat. De forfaitaire daglonen zijn enkel van toepassing op personeel uit de horeca en
voor een aantal functies die zijn vastgelegd door de sociale partners uit de sector. Een overgangsbepaling
behoudt het forfaitaire dagloon van 1 januari 2007, indien de toepassing van het nieuwe stelsel tot een
vermindering van het forfait zou leiden. Het stelsel past de forfaitaire daglonen aan het minimum
gewaarborgd maandelijks inkomen voor 21-jarigen en 22 jarigen aan.
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Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2007

Derdebetalersregeling
Versnelde terugbetaling van huisartsen
Versnelde terugbetaling van huisartsen
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de versnelde terugbetaling van
huisartsen voorziet, die voor sommige categorieën rechthebbenden de derdebetalersregeling toepassen
voor een raadpleging of een bezoek. Het maakt ook de toepassing van de derdebetalersregeling mogelijk
voor de verstrekkingen verleend in het kader van een door een huisartsenkring georganiseerde
wachtdienst. Het ontwerp dat een voorstel is van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy
Demotte, wijzigt het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, §1, negende lid,
van de wet betreﬀende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994.
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Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2007

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
Recht op tegemoetkomingen voor geneeskundige verzorging voor niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen
Recht op tegemoetkomingen voor geneeskundige verzorging voor niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voorziet in een eigen recht op
geneeskundige verzorging voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen vanaf 1 januari 2008. Het
voorstel werd ingediend door minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte. Het ontwerp
geeft uitvoering aan artikel 120 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen
betreﬀende gezondheid. Het goedgekeurde ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 3 juli 1996 houdende
uitvoering van de wet betreﬀende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
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Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2007

Nationaal Orkest van België en Koninklijke Muntschouwburg
Artistieke functies bij het Nationaal Orkest van België en de Koninklijke Muntschouwburg
Artistieke functies bij het Nationaal Orkest van België en de Koninklijke Muntschouwburg
Eerste minister Guy Verhofstadt stelde aan de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de
artistieke functies bij het Nationaal Orkest van België en de Koninklijke Muntschouwburg vaststelt. Het
ontwerp dat de ministerraad goedkeurde, somt de artistieke functies op bij beide instellingen die niet in
taalkaders hoeven te worden verdeeld, zoals de wet van 5 december 2006 voorziet.

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

23 mrt 2007 -16:00

Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2007

Loopbaan bij FOD Budget en beheerscontrole
Reglementaire bepaling van de bijzondere loopbanen bij FOD Budget en beheerscontrole
Reglementaire bepaling van de bijzondere loopbanen bij FOD Budget en beheerscontrole
De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de speciﬁeke reglementaire
bepalingen vaststellen voor het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren die bijzondere
loopbanen hebben bij de federale overheidsdienst Begroting en beheerscontrole. Het eerste ontwerp van
koninklijk besluit houdt de hervorming in van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de
federale overheidsdienst Budget en beheerscontrole. Het tweede regelt de bijzondere bepalingen met
betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de federale overheidsdienst.
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Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2007

Toegang tot het gerecht
Een betere toegang tot het gerecht voor de meest kwetsbare personen
Een betere toegang tot het gerecht voor de meest kwetsbare personen
Op voorstel van minister van Justitie Laurette Onkelinx keurde de ministerraad twee ontwerpen van
koninklijk besluit goed. Het eerste ontwerp wijzigt het KB van 18 december 2003 dat de voorwaarden
vastlegt van de gedeeltelijke of volledige kostenloosheid van de juridische tweede lijnsbijstand (vroeger
pro deo) en van de rechtshulp op het vlak van de inkomsten. Het tweede ontwerp versoepelt de
voorwaarden voor de toegang tot tweedelijns juridische bijstand van personen met een handicap. De twee
KB's concretiseren de beslissingen van de ministerraad in Leuven van 16, 17 en 18 maart 2007. De
mogelijkheid om zich voor justitie te verdedigen en zijn rechten te doen gelden is essentieel in een
democratie en mag niet voorbehouden zijn aan de meest gegoede bevolkingslagen. De regering nam
tijdens deze legislatuur al verschillende maatregelen die de toegang tot het gerecht bevorderen: - Het
eerste juridische advies dat wordt verstrekt tijdens de juridische permanenties door de balies in de
gerechtsgebouwen of in de Justitiehuizen is gratis voor iedereen. - Sinds 2003 steeg het budget voor de
juridische bijstand met meer dan 80%. Het aantal personen dat een beroep kon doen op de gratis bijstand
door een advocaat, steeg met meer dan 25%. - Het modelcontract voor de rechtsbijstandsverzekering,
onderhandeld door de regering, beperkt de jaarlijkse premie tot 144 euro zonder taks. De regering levert
een ﬁnanciële inspanning door de taks op verzekeringsproducten van 9,25% te laten wegvallen. Het
maximumbedrag per maand zal dus 12 euro bedragen. Maar de toegang tot het gerecht blijft heel moeilijk
voor bepaalde categorieën van personen die bijzonder kwetsbaar zijn. De minister van Justitie wil deze
situatie rechttrekken door nieuwe maatregelen goed te keuren. Stijging van de toegangsdrempels voor de
minst gegoeden. Volgens de laatste schattingen (februari 2007) van FOD Economie ligt de armoedegrens
voor een alleenstaande in ons land op 822 euro netto per maand.Om recht te hebben op een volledig
kostenloze juridische bijstand (pro deo) mag de alleenstaande echter maar een inkomen hebben van 795
euro per maand. Daarom zal vanaf 1 september 2007 het inkomensplafond dat recht geeft op een pro deoadvocaat worden opgetrokken tot het niveau van de armoedegrens, namelijk 822 euro per maand. Alle
andere inkomensvoorwaarden, bijvoorbeeld voor degedeeltelijk kostenloze juridische bijstand, worden
evenredig opgetrokken. Personen met een handicapMomenteel hebben personen met een handicap die
een vervangingsinkomen genieten, recht op gedeetelijk of volledig kostenloze juridische bijstand, als ze
geen bijkomende integratietegemoetkoming ontvangen. Nochtans moet de integratietegemoetkoming niet
worden beschouwd als een inkomen: ze is voorzien om bepaalde kosten die het gevolg zijn van de
handicap zoals niet terugbetaalde medische kosten op te vangen. Deze integratietegemoetkoming is
trouwens niet belastbaar. Het gaat hier over een scheefgetrokken situatie die moet worden rechtgezet.
Daarom zullen personen met een handicap vanaf 1 september 2007 recht hebben op de kostenloze
juridische bijstand of ze een integratietegemoetkoming ontvangen of niet.
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Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2007

Ziekenfondsen
Gebruik van reserves om het ﬁnancieel evenwicht van volgend boekjaar te bereiken
Gebruik van reserves om het ﬁnancieel evenwicht van volgend boekjaar te bereiken
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over het gebruik van reserves door
ziekenfondsen. Het ontwerp dat een voorstel is van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy
Demotte, voert artikel 71ter, eerste lid uit van de wet van 6 augustus 1990 betreﬀende de ziekenfondsen
en de landsbonden van ziekenfondsen. Het ontwerp schrijft voor dat om het ﬁnancieel evenwicht te
waarborgen, de ziekenfondsen en de landsbonden de ﬁnanciële reserves van hun diensten kleine risico's
binnen een beperkte mate mogen gebruiken, als die reserves een bepaald niveau bereiken. Deze regels
worden al jaren toegepast, maar ze waren enkel vermeld in een administratieve omzendbrief van de
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.
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Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2007

Internationale geldigheid van strafvonnissen
Instemming met het Europees Verdrag over de internationale geldigheid van strafvonnissen
Instemming met het Europees Verdrag over de internationale geldigheid van strafvonnissen
De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed over de instemming met het Europees verdrag
over de internationale geldigheid van strafvonnissen. ('s Gravenhage 28 mei 1970)Het verdrag erkent de
geldigheid op internationaal vlak van deﬁnitieve vonnissen van een strafrechter, met de bedoeling dat ze
worden uitgevoerd in een ander land dan dat waartoe de rechter behoort. Strafvonnissen zijn normaal niet
uitvoerbaar buiten het land waar ze zijn uitgesproken.Het systeem voor de erkenning van de
internationale geldigheid van strafvonnissen bestaat in het algemeen niet in België. Daarom is een nieuwe
wetgeving vereist die de praktische regels ervoor voorschrijft, ook al is het verdrag rechtstreeks van
toepassing in het Belgisch recht. De inwerkingtreding van het Europese verdrag is een belangrijke stap in
de evolutie van het internationale strafrecht en het strafrecht van de Raad van Europa. Hierdoor
beschikken de regeringen over nieuwe en doeltreﬀendermiddelen om de maatschappij te beschermen en
zo kunnen ze een succesvol strafbeleid ontwikkelen waarin ze de nadruk leggen op de reclassering van de
delinquent.
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Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2007

Witloofteelt
Tijdelijke afwijking van het aantal dagen van tewerkstelling als gelegenheidsarbeider in de sector van
de witloofteelt - tweede lezing
Tijdelijke afwijking van het aantal dagen van tewerkstelling als gelegenheidsarbeider in de sector van de
witloofteelt - tweede lezing
Minister van Sociale Zaken Rudy Demotte legde aan de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit
voor over gelegenheidsarbeid in de sector van de witloofteelt. De ministerraad keurde het ontwerp in
tweede lezing goed met de aanpassingen die de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State voorstelden.
(wijziging van art 8bis, 31bis van het kb van 28 november 1969)Voor de periode van 1 januari 2007 tot 30
juni 2008 wordt een tijdelijke afwijking toegekend van het aantal dagen van tewerkstelling als
gelegenheidsarbeider in de sector van de witloofteelt. Dit aantal wordt van 65 op 100 dagen gebracht. De
hogere quota zijn enkel van toepassing voor werkgevers die 3/4 van hun zakencijfer van het voorgaande
kalenderjaar in de witloofteelt behalen. Ze kunnen de extra quota aan dagen enkel aanwenden voor
tewerkstelling in de witloofteelt. In april 2008 zullen de sociale partners een grondige evaluatie uitvoeren
van de gevolgen voor het systeem van de reguliere tewerkstelling en van de impact op het sociaal statuut
van de werknemers.
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Ontmijningsoperaties in de Baltische Zee
Belgische deelname aan ontmijningsoperaties in de Baltische Zee
Belgische deelname aan ontmijningsoperaties in de Baltische Zee
Minister van Landsverdediging André Flahaut vroeg aan de ministerraad detoestemming om een Belgisch
steun- en commandoschip en een mijnenjager in te zetten in het kader van multinationale
ontmijningsoperaties in de Baltische Zee. De ministerraad ging akkoord. In totaal zullen 133
bemanningsleden van 6 augustus tot 19 september 2007 met het commandoschip GODETIA en de
mijnenjager PRIMULA deelnemen aan de operaties.
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Overeenkomst vervoer over binnenwateren
Goedkeuring van het Verdrag inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de
binnenwateren
Goedkeuring van het Verdrag inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de
binnenwateren
De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed waarmee hij instemt met het Verdrag inzake de
overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI - Boedapest 22 juni 2001).
Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht legde het voorontwerp voor.Het Verdrag trad in werking
op 1 april 2005 en harmoniseert de regels van de privaatrechtelijke overeenkomsten voor het vervoer van
goederen over de binnenwateren. Zo creëert het een uniform gereglementeerd contractueel regime.
Concreet voert het regels in over de rechten en verplichtingen van de overeenkomstsluitende partijen, de
vervoerdersaansprakelijkheid en de vervoersdocumenten.De goedkeuring en de bekrachtiging van het
Verdrag moeten bijdragen tot de promotie van de binnenvaart als volwaardige internationale
vervoerswijze voor goederentransport in een paneuropese context. Het verdrag creëert ook een grotere
rechtszekerheid voor de actoren in de binnenvaartsector.
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Drie overeenkomsten met Vietnam over de adoptie van kinderen
Overeenkomst over de adoptie van kinderen tussen Vietnam, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse
Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap
Overeenkomst over de adoptie van kinderen tussen Vietnam, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse
Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap
De ministerraad ging akkoord met drie voorontwerpen van wet houdende instemming met de
Overeenkomst inzake adoptie van kinderen tussen respectievelijk de Vlaamse Gemeenschap van België en
de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam, de Franse Gemeenschap van België en deRegering
van de Socialistische Republiek Vietnam en de Duitstalige Gemeenschap van België en de Regering van de
Socialistische Republiek Vietnam. (ondertekend in Brussel op 17 maart 2005)De overeenkomsten hebben
als doel de talrijke ontsporingen te voorkomen die zich hebben voorgedaan bij de interlandelijke adoptie
van kinderen uit Vietnam: twijfelachtige herkomst van de kinderen, corruptie van tussenpersonen, omvang
van de ﬁnanciële stromen, groeiende en problematische aanwezigheid op Vietnamees grondgebied van
niet-begeleide buitenlandse kandidaat-adoptanten. Adoptie is een federale en een communautaire
bevoegdheid. Aangezien de Raad van State van oordeel is dat de overeenkomsten gemengde verdragen
zijn, moet ook de federale staat ze bekrachtigen. Zodra ze in werking zijn getreden, kunnen personen die
in België verblijven opnieuw Vietnamese kinderen adopteren.
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Sociale zekerheidsbijdragen op sluitingsvergoedingen
Aanpassing van de sociale zekerheidsdbijdragen op de sluitingsvergoedingen
Aanpassing van de sociale zekerheidsdbijdragen op de sluitingsvergoedingen
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte stelde een ontwerp van koninklijk besluit
voor dat duidelijkheid biedt over welke sluitingsvergoedingen uitgesloten zijn van het begrip loon.
(wijziging van het kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreﬀende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders).Het
ontwerp beperkt de uitsluiting van het begrip loon tot de:- wettelijke sluitingsvergoeding die wordt
toegekend aan de werknemers in geval van sluiting van de onderneming (wet van 28 juni 1966)- de
vergoeding die wordt toegekend in geval van stopzetting vande activiteiten van de natuurlijke persoon of
de vereniging die hen tewerkstelt, analoog met de sluiting van de onderneming (art 2, 5§ wet van 28 juni
1966)Het ontwerp wijzigt ook een ander artikel 19 van hetzelfde besluit. Het sluit ook de huwelijkspremie
die de werkgever betaalt uit het begrip loon uit. Dat was al geregeld door een andere wet, maar het
ontwerp verduidelijkt de aanpassing.
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Dode hand 2006
Bijzonder krediet voor de gemeenten waar zich eigendommen bevinden die vrijgesteld zijn van
onroerende voorheﬃng
Bijzonder krediet voor de gemeenten waar zich eigendommen bevinden die vrijgesteld zijn van onroerende
voorheﬃng
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed met deberekening en verdeling van het
bijzonder krediet (Dode hand) voor 2006 voor de gemeenten waar zich eigendommen bevinden die
vrijgesteld zijn van onroerende voorheﬃng. Het ontwerp is een voorstel van minister van Binnenlandse
Zaken Patrick Dewael. Het krediet dat uitgetrokken wordt op de begroting van FOD Binnenlandse
Zaken,dekt ten minste 72% van de derving van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende
voorheﬃng. De berekening van het krediet is gebaseerd op de gewestelijke aanslagvoeten en de
gemeentelijke opcentiemen vastgesteld op 1 januari 1993 en op de kadastrale inkomens van 1 januari
2005, geïndexeerd vanaf 1 januari 1991 (coëﬃciënt voor 2005: 1,4276). Het krediet wordt verdeeld op
basis van het bedrag aan ﬁscale minderopbrengst per gemeente.Voor 2006 bedraagt de niet-inning van de
gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheﬃng 48.980.736 euro. Het in 2006 te verdelen
krediet is dus gelijk aan 72% hiervan, namelijk 35.266.130 euro. Elke betrokken gemeente krijgt dus ten
minste 72% van de inkomsten die de inning van de opcentiemen haar zou hebben opgebracht. Aangezien
het bedrag uitgetrokken op de aangepaste begroting van 2006 (35.267.000 euro) voldoende is, worden
aan elke gemeente en aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rechtstreeks hun aandelen toegekend.
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Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2007

Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën
Deontologische code van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën - tweede lezing
Deontologische code van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën - tweede lezing
De ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de deontologische
code van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën vastlegt. Minister van Begroting Freya
Van den Bossche diende het in. De interne gedragscode voor de inspecteurs van Financiën staat borg voor
de betrouwbaarheid en de integriteit van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën. De
gedragscode legt de nadruk op de onafhankelijkheid, de loyauteit en het plichtsbewustzijn.
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Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
Nieuwe doelstellingen van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid moeten kwaliteit en
eﬃciëntie bevorderen
Nieuwe doelstellingen van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid moeten kwaliteit en eﬃciëntie
bevorderen
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte legde een ontwerp van koninklijk besluit
aan de ministerraad voor dat de voorlopige regels vastlegt voor de gekwantiﬁceerde doelstellingen op het
vlak van eﬃciëntie en kwaliteit van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid. (kb van 3 april 1997
houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale
zekerheid) Het ontwerp legt voor het geheel van doelstellingen uit de eerste bestuursovereenkomst van
de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid de prestatienormen vast die hij moet bereiken volgens een
bepaalde opvolgingstabel. Het besluit neemt verder de regels over betreﬀende de budgettaire autonomie,
de relaties met de staat en de opvolging van de doelstellingen die al overeengekomen waren. Er komen
wel een aantal vernieuwingen bij zoals de verﬁjning van bepaalde indicatoren en de invoering van nieuwe
doelstellingen op het vlak van de interne kwaliteitscontrole en de controle van de verzekerbaarheid. Die
laatste controle is belangrijk om er zeker van te zijn dat alle toegekende uitkeringen ook deel uitmaken
van zijn opdrachten en niet van een andere tak van de sociale zekerheid.

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

© 2021 - news.belgium.be

1/1

23 mrt 2007 -16:00
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Welvaartsaanpassing van uitkeringen voor beroepsziekten
Welvaartsaanpassing met 2% van de uitkeringen voor beroepsziekten
Welvaartsaanpassing met 2% van de uitkeringen voor beroepsziekten
De ministerraad keurde het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte
goed dat de uitkeringen voor beroepsziekten aanpast aan de welvaart. (kb van 17 juli 1974 gecoördineerd op 3 juni 1970)Het voorstel verhoogt voor 2007 met 2% de uitkeringen voor beroepsziekten
die dateren van 2000 en 2001, de uitkeringen die 20 jaar of langer geleden ingingen en de uitkeringen
voor de beroepsziekten vergoed op forfaitaire basis. Voor 2008 verhoogt het de uitkeringen die 15 tot 20
jaar geleden zijn ingegaan en vanaf 2008 worden de uitkeringen van de beroepsziekten die ten minste 6
jaar geleden ingingen met2% verhoogd. Vanaf 2009 geldt die maatregel ook voor de beroepsziekten die
ten minste 15 jaar geleden zijn ingegaan.Het voorstel voert de beslissing van de sociale partners uit om de
sociale zekerheid en de oudste uitkeringen structureel aan te passen. Het voorstel kreeg een postitief
advies van de Centrale raad voor het bedrijfsleven en de Nationale arbeidsraad.

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

© 2021 - news.belgium.be

1/1

23 mrt 2007 -16:00

Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2007

Horecaplan
Maatregelen die het regeerakkoord uitvoeren in de horeca
Maatregelen die het regeerakkoord uitvoeren in de horeca
Minister van Economie Marc Verwilghen legde de ministerraad een nota voor die een overzicht geeft van
de maatregelen voor de horeca die de ministerraad heeft genomen in uitvoering van het regeerakkoord.
Initiatieven voor de voedselveiligheid:- driemaandelijks overleg van de sector met DG Controlebeleid van
het FAVV,- de vertegenwoordiging bij het Raadgevend Comité van het Voedselagentschap,- de
versoepeling op het vlak van de autocontrole,- de administratieve vereenvoudiging dankzij de toelatingen
voor onbepaalde duur van eetwarenvergunningen,- de invoering van een gids voor autocontrole in de
horeca.Initiatieven op het vlak van de ﬁscaliteit:- de uitwerking van minimale controlenormen,- de
evaluatie van een beperkt BTW-tarief,- de ﬁscale aftrekbaarheid van restaurantkosten, - de afschaﬃng van
het vergunningsrecht,- de investeringsaftrek voor de installatie van een rookafzuigsysteem.Initiatieven op
sociaal vlak:- de aanpassing van de forfaitaire lonen,- de keuzemogelijkheden voor de voorafgaande
aangifte van prestaties van werknemers.Initiatieven voor administratieve vereenvoudiging:- de afschaﬃng
van drankvergunningen,- de afschaﬃng van papieren hotelﬁches,- de vereenvoudiging van de
vestigingswet.

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

23 mrt 2007 -16:00

Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2007

Verstrekkingen dermatologie
De behandeling van wijnvlekken met laser wordt eveneens opgenomen in de verzekering voor
zelfstandigen
De behandeling van wijnvlekken met laser wordt eveneens opgenomen in de verzekering voor
zelfstandigen
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verplichte verzekering voor
zelfstandigen uitbreidt tot de behandeling van wijnvlekken met laser. Die verstrekking wordt dus een
"groot risico". Het ontwerp, dat werd ingediend door minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy
Demotte en minister van Middenstand Sabine Laruelle, treedt in werking op 1 april 2007.De ministerraad
keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december
1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreﬀende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de
zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd.
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Verstrekkingen op het vlak van moleculaire biologie
Toepassing van het persoonlijk aandeel voor de verstrekkingen van artikel 33bis van de nomenclatuur
van geneeskundige verzorging
Toepassing van het persoonlijk aandeel voor de verstrekkingen van artikel 33bis van de nomenclatuur van
geneeskundige verzorging
De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die speciﬁeke bepalingen voorzien
voor de toepassing van het persoonlijk aandeel voor de verstrekkingen van artikel 33bis van de
nomenclatuur van de geneeskundige verzorging (moleculaire biologie). De ontwerpen werden voorgelegd
door minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte en minister van Middenstand Sabine
Laruelle. Voor deze verstrekkingen zullen de rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming en de
anderen genieten van het meest gunstige regime. Voor de zelfstandigen zullen ze meteen als grote risico's
worden beschouwd. Het gaat om verstrekkingen voor de diagnose van pathologieën betreﬀende de genanomalieën, voor het opstellen van een therapeutisch plan of voor het opvolgen van bijzonder zware
aandoeningen. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van artikel 37
bis van de wet betreﬀende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, en het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit
van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreﬀende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot
de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd.
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Raad van bestuur van Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en
mannen
Benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en
mannen
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed met de benoeming van deleden van de
raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Minister van Gelijke Kansen
Christian Dupont stelde het ontwerp voor.Wordt benoemd als eﬀectief lid:- mevrouw Sandrine
DebunneWorden benoemd als waarnemend lid:- mevrouw Nathalia Denies- de heer Luc Mertens- mevrouw
Elisabeth DegryseMevrouw Valérie Verzele wordt benoemd als vice-voorzitster van de raad van bestuur.
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Toelage voor ervaringsdeskundigen
Toelage voor de ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting
Toelage voor de ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting
Op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Christian Dupont heeft de ministerraad beslist
een toelage toe te kennen aan de ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting.Sinds oktober
2005 zijn binnen de verschillende federale overheidsdiensten 16 ervaringsdeskundigen in armoede en
sociale uitsluiting aan de slag. Ze vormen de schakel tussen de kansarmen en het beleid. Ze begeleiden
hen op administratief gebied en vormen een belangrijke informatiebron voor de administratieve diensten
in hun communicatie met het doelpubliek. Zo wordt de dienstverlening van de overheid toegankelijker
voor mensen in armoede. De ervaringsdeskundigen hebben een voltijdse arbeidsovereenkomst met POD
Maatschappelijke Integratie, maar worden in de verschillende overheidsdiensten ingezet. Ondertussen
volgen ze een opleiding. In afwachting van de erkenning van deze opleiding door de Gemeenschappen (die
hen zal toelaten een niveau te stijgen), wil de minister van Maatschappelijke Integratie dat de belangrijke
bijdrage van deze ervaringsdeskundigen ook ﬁnancieel wordt erkend.Daarom heeft de minister van
Maatschappelijke Integratie beslist een toelage toe te kennen van 1.500 euro per jaar. Hiermee kan het
salarisverschil worden gecompenseerd in afwachting van de erkenning van het diploma.
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Managementfuncties bij het FAGG
Vastlegging van drie managementfuncties bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten
Vastlegging van drie managementfuncties bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten
De ministerraad keurde het ontwerp van koninkijk besluit goed dat minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Rudy Demotte hem voorlegde over het aantal managementfuncties bij het Federaal
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Er zijn drie managementfuncties N- 1 bij het
FAGG.
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Belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie
Overeenkomst tussen het FAGG en de vzw Belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie
Overeenkomst tussen het FAGG en de vzw Belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte stelde een ontwerp van overeenkomst voor
dat de samenwerking tussen het Federaal agentschap voor de geneesmiddelen en de
gezondheidsproducten (FAGG) en de vzw Belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie
regelt.Het ontwerp legt de wettelijke grondslag voor de ﬁnanciering van hetcentrum vast. Van 1 januari
2007 tot 31 december 2007 krijgt het een bedrag van 1.250.000 euro. Het FAGG heeft immers op 1 januari
2007 de bevoedheden van het voormalige directoraat-generaal geneesmiddelen overgenomen. Het
Belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie is erkend als organisatie die onafhankelijke
medische en farmaceutische informatie over geneesmiddelen verstrekt.
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Overheidspersoneel: overgang naar hoger niveau
Bevordering naar een hoger niveau van ambtenaren die slagen voor vergelijkende selecties - tweede
lezing
Bevordering naar een hoger niveau van ambtenaren die slagen voor vergelijkende selecties - tweede
lezing
De ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de evaluatie en de
loopbaan van het rijkspersoneel organiseert en de reglementering van de overgang naar een hoger niveau
wijzigt. Het ontwerp dat een voorstel is van minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont voert artikel
29 bis van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 uit.In het kader van het sectoraal akkoord 2005-2006
heeft de overheid zich ertoe verbonden de reglementering aan te passen om de geslaagden voor de
vergelijkende overgangsexamens een bevordering naar een hoger niveau te bieden.Het ontwerp wil de
inspanningen op het vlak van permanente opleiding valoriseren van de ambtenaren die vergelijkende
overgangsproeven aﬂeggen.De ambtenaren die geslaagd zijn voor een overgangsexamen en die een
betrekking aanvaarden om een functie in een hoger niveau uit te oefenen moeten een aanpassingsperiode
van zes maanden doorlopen. Zo kunnen ze zich harmonieus in een hoger niveau integreren. Tijdens de
aanpassingsperiode zal de hiërarchisch overste een opvolging van de ambtenaar organiseren die is
overgegaan naar een hoger niveau. Telkens als het nodig is en in ieder geval in de helft van de periode
zullen functioneringsgesprekken worden georganiseerd om de resultaten te evalueren,eventuele
moeilijkheden op te sporen en te verhelpen. Na de aanpassingsperiode heeft de hiërarchische overste een
onderhoud met de ambtenaar en stelt een verslag op.Sommige kandidaten kunnen een vrijstelling
bekomen voor de eerste proeven van het overgangsexamen. De kandidaten van niveau B en C met een
diploma van universitair onderwijs krijgen een vrijstelling van de proeven om vier getuigschriften over
administratieve materies te bekomen die nodig zijn voor de overgang naar niveau A.
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Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
Overgangsperiode voor kapitalisatieondernemingen - tweede lezing
Overgangsperiode voor kapitalisatieondernemingen - tweede lezing
Op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders keurde de ministerraad in tweede lezing een
voorontwerp van wet goed dat de wet wijzigt over de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de
distributie van ﬁnanciële instrumenten. (wet van 22 maart 2006)Die wet schrijft voor dat niemand een
activiteit van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten mag uitoefenen als hij niet in het register van
tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten is ingeschreven. Dat geldt ook voor de
kapitalisatieverrichtigen. Het koninklijk besluit van 15 december 1934 voorziet dat vanaf 1993 geen
toelating als kapitalisatieonderneming meer wordt toegekend. De regering wil nu overgangsmaatregelen
nemen om het statuut van kapitalisatieonderneming uit te doven en het koninklijk besluit van 15
december 1934 af te schaﬀen. De overgangsperiode eindigt op 31 december 2009.De overgangsperiode is
noodzakelijk om kapitalisatieondernemingen de kans te bieden zich voor te bereiden op het statuut van
kredietinstelling of verzekeringsonderneming dat veel strenger is. Als een kapitalisatieonderneming kiest
voor het statuut van verzekeringsonderneming betekent dat dat de tussenpersoon in kapitalisatie een
nieuwe inschrijving als verzekeringstussenpersoon moet aanvragen. Het voorontwerp biedt de
tussenpersoon de mogelijkheid om ingeschreven te zijn vanaf de overgangsperiode in het register van
verzekerings- enherverzekeringspersonen eerder dan bij het register voor bank- en beleggingsdiensten. Zo
is er een harmonieuze overgang van de ondernemingen naar het statuut van verzekeringsonderneming
mogelijk, als ze voor dat statuut kiezen.
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