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Ministerraad van 20 april 2007
De ministerraad vergaderde op vrijdag 20 april 2007 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 20 april 2007 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Guy Verhofstadt.
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Hoort bij Ministerraad van 20 april 2007

Gezondheid van runderen
Ondertekening van de conventie over het beheer en de preventie van de gezondheid van runderen
Ondertekening van de conventie over het beheer en de preventie van de gezondheid van runderen
De ministerraad ging akkoord met de conventie die minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy
Demotte voorlegde tussen de Belgische staat,Dierengezondheid Vlaanderen vzw en l'Association régionale
de Santé et d'Identiﬁcation animale asbl over het beheer en de preventie van de gezondheid van
runderen. De heer D. Cuypers, voorzitter van het directiecomité van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van
de Voedselketen en Leefmilieu vertegenwoordigt de Belgische staat, de heer Patrick Biront directeur van
DGZ vertegenwoordigt de vzw en de heer Jean-Paul Dubois vertegenwoordigt het algemeen beheer van
Arsia.De overeenkomst regelt:- de diagnostische ondersteuning en sanitaire begeleiding van speciﬁeke
probleembedrijven,- de evaluatie van het algemeen sanitair niveau,- de oprichting van een vrijwillig
netwerk van dierenartsen en verklikkerbedrijven,- de verwezenlijking van onderzoeksprojecten,- het
beheer van de resultaten,Elke vereniging krijgt 225.000 euro per jaar.
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Hoort bij Ministerraad van 20 april 2007

Gratis openbaar vervoer in het woon-werkverkeer
Gratis openbaar vervoer in het woon-werkverkeer van werknemers van de federale overheidsdiensten
Gratis openbaar vervoer in het woon-werkverkeer van werknemers van de federale overheidsdiensten
Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont legde een ontwerp van koninklijk besluit aan de
ministerraad voor dat het gratis openbaar vervoer voor personeelsleden van de federale
overheidsdiensten zoals het werd ingevoerd op 1 januari 2007 deﬁnitief maakt. De maatregel verstreek
normaal op 31 december 2007.
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Hoort bij Ministerraad van 20 april 2007

Wereldvrouwenconferentie in Peking
Goedkeuring van de verslagen van 2004 en 2005 over de opvolging van het actieplatform dat de
wereldconferentie in Peking goedkeurde
Goedkeuring van de verslagen van 2004 en 2005 over de opvolging van het actieplatform dat de
wereldconferentie in Peking goedkeurde
De ministerraad keurde de verslagen van 2004 en 2005 goed over de opvolging van het actieplatform dat
de Wereldvrouwenconferentie in september 1995 in Peking goedkeurde. Minister van Gelijke Kansen
Christian Dupont legde de verslagen aan de ministerraad voor.De resoluties die de
Wereldvrouwenconferentie goedkeurde, benadrukken hoebelangrijk het is het beleid inzake gelijkheid
tussen mannen en vrouwen in het kader van de strategische doelstellingen in elk van de actiedomeinen op
te volgen. De resoluties vereisen ook dat men systematisch verslag uitbrengt over de maatregelen die
werden genomen, zodat men ze kan uitvoeren.

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

20 apr 2007 -17:00

Hoort bij Ministerraad van 20 april 2007

Werkingskosten van de ziekenhuizen
Vaststelling van het globaal budget voor de ﬁnanciering van de werkingskosten van de ziekenhuizen
Vaststelling van het globaal budget voor de ﬁnanciering van de werkingskosten van de ziekenhuizen
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2007 het globaal budget voor het
Rijk vaststelt voor de ﬁnanciering van de werkingskosten van de ziekenhuizen. Het globaal budget voor
2007 bedraagt 5.895.618.950 euro en houdt rekening met de eerder genomen maatregelen die een eﬀect
ressorteren in 2007. Daar komen nog verschillende maatregelen bij die de regering heeft genomen. Het
globaal budget dekt de ziekenhuisactiviteit gedurende één jaar. De budgetten, zowel op het niveau van de
Staat als op RIZIV-niveau worden berekend op basis van de reële uitgaven opgenomen in het globaal
budget maar houden ook rekening met verschuivingen in de tijd en met de tussenkomsten van
respectievelijk de Staat en het RIZIV.
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Hoort bij Ministerraad van 20 april 2007

Vrijwillige dienst van collectief nut
Invoering van vrijwillige dienst van collectief nut
Invoering van vrijwillige dienst van collectief nut
De ministerraad nam akte van een ontwerp van koninklijk besluit dat de wet van 11 april 2003 tot
instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut uitvoert. Het ontwerp is een initiatief van minister van
Landsverdediging André Flahaut.Wat is het doel van de vrijwillige dienst van collectief nut? Voor wie is hij
bestemd?De dienst van collectief nut heeft in de eerste plaats als doel meisjes en jongens van dezelfde
leeftijdscategorie maar met een verschillende achtergrond met elkaar in contact te brengen en met een
goede omkadering te laten deelnemen aan nuttige taken van openbaar belang, waarbij ze kennis kunnen
maken met anderen. Om de solidariteit en de individuele en collectieve talenten te ontwikkelen,
moetiedereen de kans krijgen zich te ontplooien en zich nuttig te voelen in een valoriserende functie.Ze
zullen verbonden zijn aan het Ministerie van Defensie zonder echter de hoedanigheid van militair of
rijksambtenaar te hebben. Hun taken zijn van strikt burgerlijke aard. Het gebruik van wapens of deelname
aan militaire planning of inlichtingen is niet toegestaan. De dienst wordt binnen het Ministerie van
Defensie of het Nationaal Memoriaal Fort Breendonk uitgevoerd, in België of in het buitenland. Hij richt
zich tot jonge Belgen of onderdanen van de Europese Unie die hun woonplaats in België hebben, die 18 tot
25 jaar oud en werkzoekend zijn of die een uitkering genieten. Ze blijven een volledige sociale
bescherming genieten en bovenop hun uitkering (kinderbijslag, werkloosheidsuitkering of leeﬂoon)
ontvangen ze een bijkomende som. Naast de klassieke verzekering zullen ze ook gedekt worden door een
hospitalisatieverzekering. De duur van de dienst is zes maanden en kan een maal worden verlengd (in
totaal maximum 1 jaar) maar de vrijwilliger kan de dienst onderbreken als hij of zij werk heeft gevonden.
Tijdens die periode blijven ze immers beschikbaar voor de arbeidsmarkt.De aanvaarde kandidaten krijgen
eerst een opleiding van enkele weken om hun burgerzin, hun sociale vaardigheden, hun
aanpassingsvermogen en hun fysieke conditie te ontwikkelen. Defensie zal duizend kandidaten per jaar
kunnen opnemen.
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Hoort bij Ministerraad van 20 april 2007

Vlaamse Regering
Rechtspositie van de mandaten in de Vlaamse administratie
Rechtspositie van de mandaten in de Vlaamse administratie
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor de mandaten die worden
toegekend in het kader van een managementfunctie van het N-niveau, een projectleiderfunctie van het Nniveau of de functie van algemeen directeur, zoals bedoeld in de rechtspositie van het personeel van de
diensten van de Vlaamse overheid, worden gelijkgesteld met een vaste benoeming. De voorgestelde
maatregel gaat uit van minister van Pensioenen Bruno Tobback. Hoewel deze mandaten zowel aan interne
als aan externe kandidaten toegekend kunnen worden, is de gelijkstelling van het mandaat met een vaste
benoeming enkel bedoeld voor de interne kandidaten die reeds vast benoemd waren bij de diensten van
de Vlaamse Regering of een Vlaamse openbare instelling, een verzelfstandigd agentschap of hun
rechtsopvolgers. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel
8, § 1, derde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.
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Hoort bij Ministerraad van 20 april 2007

Nieuw B-fast concept
Systematisering en standaardisering van B-fast interventies
Systematisering en standaardisering van B-fast interventies
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om
een nieuw concept voor B-fast (Belgian ﬁrst aid support team) te ontwikkelen. Dat concept heeft als doel
de potentiële interventies van het team te standaardiseren en te systematiseren zodat het de snelheid en
doeltreﬀfendheid van de operaties kan verbeteren.De toepassing van de modulaire benadering is een
belangrijk element in het nieuwe concept. De eerste noodbijstand in de getroﬀen zone is dikwijls dezelfde,
onafhankelijk van de aard van de ramp. Daardoor kan men de oplossing vooraf standaardiseren. Zonder
dat dit de soepelheid en de aanpassingaan elke ramp in de weg staat, kan dit toch de doeltreﬀendheid van
B-Fast operaties verhogen.

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

20 apr 2007 -17:00

Hoort bij Ministerraad van 20 april 2007

Pensioenstelsel openbare sector en VRT
Wet over de pensioenstelsels van openbare overheid uitgebreid tot VRT
Wet over de pensioenstelsels van openbare overheid uitgebreid tot VRT
Minister van Pensioenen Bruno Tobback legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat
de bepalingen van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de
pensioenstelsels van de openbare sector uitbreidt tot de Vlaamse radio- en televisieomroep.Dankzij het
ontwerp kan artikel 44 uit het decreet van de Vlaamse gemeenschap van 13 juli 1994 worden opgeheven.
Het regelt de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de Nederlands radioen televisieuitzendingen in België en van de omroep van de Vlaamse gemeenschap.
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Hoort bij Ministerraad van 20 april 2007

Personeel van de Veiligheid van de Staat
Gelijkstelling van verschillende mandaten met een vaste benoeming
Gelijkstelling van verschillende mandaten met een vaste benoeming
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid,
en § 2, vierde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, met betrekking
tot het personeel van de Veiligheid van de Staat. Minister van Pensioenen Bruno Tobback diende dit
voorstel in. Het ontwerp stelt het mandaat van directeur van de operaties en het mandaat van directeur
van de operaties en van afdelingscommissaris, verantwoordelijke van een bijzondere eenheid, gelijk met
een vaste benoeming. Die gelijkstelling heefttot gevolg dat men bij de berekening van het pensioen
rekening zal houden metde wedde die verbonden is aan deze mandaten. Het ontwerp vult bovendien de
lijst van weddensupplementen aan met de aanvullende wedde, toegekend aan de directeur van de
operaties. Hetzelfde wordt gedaan voor de functietoelage, toegekend aan de afdelingscommissaris,
verantwoordelijke van een bijzondere eenheid en aan directeur van de operaties. De toelagen zullen dus in
aanmerking komen voor de pensioenberekening voor de periodes tijdens dewelke ze toegekend werden.
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Hoort bij Ministerraad van 20 april 2007

Sluiting van ondernemingen
Verhoging van de alternatieve ﬁnanciering van het Fonds tot vergoeding van de werknemers
ontslagen na sluiting van de onderneming
Verhoging van de alternatieve ﬁnanciering van het Fonds tot vergoeding van de werknemers ontslagen na
sluiting van de onderneming
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2007 de verhoging van de
alternatieve ﬁnanciering vaststelt van het Fonds tot vergoeding van werknemers ontslagen na sluiting van
de onderneming. Dit ontwerp werd ingediend door minister van Sociale Zaken Rudy Demotte en minister
van Werk Peter Vanvelthoven. Het betreft hier de overdracht van inkomsten verkregen uit de BTW naar
het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers. Voor
2007 wordt het bedrag vastgesteld op 1.400.000 euro.
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Hoort bij Ministerraad van 20 april 2007

Raad van State
Procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
De ministerraad stemde in met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Binnenlandse Zaken
Patrick Dewael voorstelde over de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het ontwerp werkt de procedureregels op basis van de wet op de hervorming van de Raad van State en de
oprichting van de Raad voor vreemdelingenbetwistingen verder uit en bepaalt wanneer sommige
bepalingen van die wet in werking treden.De hoofdlijnen van de procedure die men moet volgen wanneer
men een vordering tot schorsing en een verzoek tot nietigverklaring bij de Raad van State indient, zijn
vastgelegd in de wet van 15 september 2006.
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Hoort bij Ministerraad van 20 april 2007

Geïntegreerde aanpak overheidslabels
Bevordering van een geïntegreerde aanpak van sociaal en ecologisch verantwoorde productie
Bevordering van een geïntegreerde aanpak van sociaal en ecologisch verantwoorde productie
Minister van Begroting en Consumentenzaken Freya Van den Bossche, staatssecretaris voor Duurzame
Ontwikkeling en Sociale Economie Els Van Weert en minister van Leefmilieu Bruno Tobback legden aan de
ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor. Het ontwerp behandelt de voorlichting van de
bevolking over het label ter bevordering van een sociaal verantwoorde productie en richt een
bezinningskamer op om een geïntegreerde aanpak van de sociaal en ecologisch verantwoorde productie
te realiseren. De wet op het sociaal label schrijft de mogelijkheid voor om een bezinningskamer op te
richten. Die bestaat uit vertegenwoordigers van het comité voor het toekennen van het Europees
milieukeurmerk en het comité ter bevordering van een sociaal verantwoorde productie. Het ontwerp richt
die kamer op en legt zijn werking vast. De bezinningskamer krijgt volgende doelstellingen: - een
geïntegreerde aanpak van de sociaal en ecologisch verantwoorde productie stimuleren, door de labels die
duurzame productie- en consumptiepatronen aanmoedigen te bevorderen;- promotie-activiteiten te voeren
met eenduidige en transparante informatie over de labels;- advies te verlenen om de sociaal en ecologisch
verantwoorde productie geïntegreerd aan te pakken.Een organisatie die hiervoor een
beheersovereenkomst heeft afgesloten met de minister van Leefmilieu en de minister bevoegd voor
Sociale Economie staat in voor het secretariaat van de bezinningskamer. Dat secretariaat is niet alleen
belast met administratieve taken maar ook met de inhoudelijke voorbereiding en ondersteuning van de
taken die toegekend zijn aan de bezinningskamer. Het comité ter bevordering van de sociaal
verantwoorde productie staat in overeenstemming met de procedure van het milieukeurmerk in voor de
voorlichting van de bevolking. Het zal samenwerken met het comité voor de toekenning van het Europees
milieukeurmerk en organiseert die samenwerking via de bezinningskamer en zijn secretariaat.
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Hoort bij Ministerraad van 20 april 2007

Maximumfactuur
Informatie over het recht op de maximumfactuur
Informatie over het recht op de maximumfactuur
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wet van 5 juni 2002 uitvoert over
de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging. (artikel 3, derde lid)Het ontwerp is
een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte. De ministerraad van 26
oktober 2006 gaf opdracht aan een werkgroep demaatregelen te bestuderen om dubbele betalingen
MAF/aanvullende dekking door hospitalisatieverzekering te vermijden. Als mogelijke oplossing stelde de
werkgroep voor dat de verzekeringsinstellingen aan de zorgverlener melden dat de rechthebbende voor
het betrokken kalenderjaar recht heeft op de maximumfactuur. In dat geval kan de zorgverlener aan 100%
factureren. Het ontwerp regelt hoe de informatie over het recht op de maximumfactuur aan de
verpleeginrichtingen wordt gemeld. Het ontwerp kreeg een positief advies van het Verzekeringscomité van
de Dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV.
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Hoort bij Ministerraad van 20 april 2007

Financiering sociale akkoorden voor federale gezondheidszorg
Regeling van de ﬁnanciële implicatie van de sociale akkoorden op het vlak van de gezondheidszorg
Regeling van de ﬁnanciële implicatie van de sociale akkoorden op het vlak van de gezondheidszorg
De ministerraad keurde vier ontwerpen van koninklijk besluit goed die minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Rudy Demotte voorstelde over de ﬁnanciering van de sociale akkoorden voor het luik van
de federale gezondheidszorg.Bij de begrotingsopmaak voor 2007 werd in het budget van het RIZIV een
budget uitgetrokken voor de ﬁnanciering van de sociale akkoorden gesloten in 2000 en 2005. Het gaat om
diensten voor thuisverpleging, het Rode Kruis en de wijkgezondheidscentra.Het eerste koninklijke besluit
draagt de ﬁnanciële middelen over van het RSZ-globaal beheer naar het RIZIV voor de vergoeding van
maatregelen uit het akkoord van 2000; het tweede voor die van het akkoord van 2005. Wanneer het RIZIV
over de budgetten beschikt moet hij storten aan het fonds voor gezondheidsinrichtingen en -diensten
(Maribel sociaal fonds) en de RSZ-PPO voor de openbare diensten voor thuisverpleging. Het derde ontwerp
regelt die storting voor het akkoord van 2000 en het vierde voor dat van 2005.1. koninklijk besluit tot
bepaling van de tenlasteneming van de ﬁnanciële weerslag van het sociaal akkoord dat betrekking heeft
op de gezondheidszorg en dat in 2000 door de federale regering werd gesloten met de betrokken
representatieve organisaties van werkgevers en werknemers voor het kalenderjaar 2007.2. idem voor
20053. koninkljk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het
sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2000 door de federale reegering
werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor zover
het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging,
wijkgezondheidscentra en het Rode Kruis voor het kalenderjaar 2007.4. idem voor 2005
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Hoort bij Ministerraad van 20 april 2007

Regels voor wapendracht
Eenvormige regels voor de wapendracht door openbare diensten en openbare macht
Eenvormige regels voor de wapendracht door openbare diensten en openbare macht
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit van minister van Binnenlandse Zaken Patrick
Dewael goed dat de eenvormige regels vastlegt voor de wapendracht door federale en lokale
politiediensten. Het geldt ook voor diensten die niet onder de wapenwet vallen zoals de enquêtediensten
van de vaste comités P en I en de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie. Het
ontwerp legt de voorwaarden en de procedure vast voor het verwerven, de beschikbaarheid, het dragen,
het vervoer en de beveiliging van de bewapening.
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Hoort bij Ministerraad van 20 april 2007

Toegang tot het grondgebied en Raad voor vreemdelingenbetwistingen
Wetten over toegang tot het grondgebied en Raad voor vreemdelingenbetwistingen treden op 1 juni
2007 in werking
Wetten over toegang tot het grondgebied en Raad voor vreemdelingenbetwistingen treden op 1 juni 2007
in werking
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om
de wet van 15 september 2006 op 1 juni 2007 in werking te laten treden met uitzondering van art. 51,
2°,76bis en 77. (wijziging van de wet van 15 december 1980 over de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging, en de verwijdering van vreemdelingen)De wet van 15 september 2005 die de Raad
van State hervormt en de Raad voor vreemdelingenbetwistingen opricht, treedt ook op 1 juni 2007 in
werking.
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Hoort bij Ministerraad van 20 april 2007

Elektronische indiening van bedrijfsvoorheﬃng
Elektronische indiening van ﬁches en aangiften in de bedrijfsvoorheﬃng
Elektronische indiening van ﬁches en aangiften in de bedrijfsvoorheﬃng
Minister van Financiën Didier Reynders stelde een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de elektronische
indiening van ﬁches, samenvattende opgaven en aangiften in de bedrijfsvoorheﬃng verplicht maakt.De
twee informaticatoepassingen hiervoor bestaan al, Belcotax-on-web dient voor de ﬁches en Finprof voor de
aangiften in bedrijfsvoorheﬃng. Schuldenaars en personen die niet over de nodige middelen beschikken,
kunnen de aangiften nog op papier indienen en de ﬁches op papier en elektronische drager.
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Hoort bij Ministerraad van 20 april 2007

Startbaanovereenkomsten
Aanpassing van het bedrag van de alternatieve ﬁnanciering van de startbaanovereenkomsten
Aanpassing van het bedrag van de alternatieve ﬁnanciering van de startbaanovereenkomsten
Minister van Sociale Zaken Rudy Demotte en minister van Werk Peter Vanvelthoven hebben aan de
ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd dat voor 2007 de aanpassing van de
alternatieve ﬁnanciering vaststelt van de startbaanovereenkomsten die deel uitmaken van de globale
projecten in de openbare sector.Het betreft hier een overdracht van inkomsten verkregen uit de BTW naar
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Voor 2007 werd het bedrag op 4.720.000 euro vastgesteld.

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

20 apr 2007 -17:00
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Opsluiting door politie
Reglementair kader voor de tijdelijke opsluitingsfaciliteiten van de politie
Reglementair kader voor de tijdelijke opsluitingsfaciliteiten van de politie
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Binnenlandse Zaken
Patrick Dewael voorstelde over de minimumnormen, de inplanting en de aanwending van de
opsluitingsplaatsen door de politiediensten.Het ontwerp schept het reglementair kader voor de
opsluitingsplaatsen. Het omschrijft:- de inplanting,- de technische normen,- de overgangsbepalingen,
aangezien het om grote investeringen gaat. Het ontwerp regelt enkel de tijdelijke opsluiting door de
politie, niet de behandeling van de personen die van hun vrijheid zijn beroofd.Het ontwerp is in
overeenstemming met de aanbevelingen, richtlijnen en wettelijke bepalingen van de Europese instanties
over de behandeling van personen die door de overheid van hun vrijheid zijn beroofd.
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Kapitalisatiestelsels bij pensioeninstellingen
Coördinatie van de wetgeving over kapitalisatiestelsels
Coördinatie van de wetgeving over kapitalisatiestelsels
Minister van Pensioenen Bruno Tobback stelde een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de wetgeving
over de eenmaking en harmonisering van kapitalisatiestelsels in het kader van de wetten over de
verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood coördineert. Het ontwerp
coördineert de wettekst die van toepassing is op het kapitalisatiestelsel bij de pensioeninstellingen die met
de Rijksdienst voor pensioenen gefusioneerd zijn.
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Werken in de nabijheid van leidingen
Informatie over werken in de nabijheid van leidingen voor het vervoer van gasachtige en andere
producten
Informatie over werken in de nabijheid van leidingen voor het vervoer van gasachtige en andere producten
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 21
september 1988 wijzigt over de voorschriften en de verplichtingen om informatie te raadplegen en te
verstrekken wanneer men werken uitvoert in de nabijheid van leidingen van gasachtige en andere
producten. Het ontwerp is een voorstel van minister van Energie Marc Verwilghen. Het federaal Kabels- en
Leidingen Informatie Meldpunt (KLIM) dat de ondergrondse pijpleidingen en hoogspanningskabels van ons
land in kaart brengt was na een testperiode in januari 2006 gebruiksklaar. Het meldpunt is een
gebruiksvriendelijke webapplicatie waar iedereen die werken wil uitvoeren kan nagaan of er in de
nabijheid pijpleidingen voor het vervoer van gevaarlijke producten en bovengrondse of ondergrondse
hoogspanningskabels gelegen zijn. Daarnaast kan men ook een andere internettoepassing raadplegen die
hetzelfde doel heeft en die erkend is door de gewestelijke overheid zoals het Kabel en Leiding informatie
Portaal (KLIP). De gebruiker krijgt zo een volledig beeld en kan nagaan of de geplande werken zich in een
beschermde zone bevinden of niet.
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Sociale zekerheid in de Horeca
Regeling sociale zekerheid in de HORECA-sector
Regeling sociale zekerheid in de HORECA-sector
De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die het Horecaplan van 21 december
2006 uitvoeren. Het voorstel dat minister van Werk Peter Vanvelthoven en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Rudy Demotte voorlegden, houdt maatregelen in voor de aangifte van de prestaties, de
afschaﬃng op middellange termijn van de regeling van de zogenaamde superextra's en de wijziging van
de forfaits.Het horecaplan geeft alle werknemers die nu met fooien worden betaald recht op een betere
sociale zekerheidsbescherming tegen ziekte, werkloosheid.... De rechten hierop worden immers berekend
op basis van de aangifte bij de RSZ. Nu is dit soms onwaarschijnlijk laag: in de toekomst wordt dit meer
realistisch. (wijziging kb van 28 november 1969 - uitvoering van de wet van 27 juni 1969) Een ander punt
in dit horecaplan betreft een vereenvoudiging van de dimona aangiften voor gelegenheidswerknemers. In
kleinere cafés is het moeilijk om op voorhand te bepalen wanneer prestaties zullen eindigen. Vandaar dat
werkgevers in de horeca voortaan kunnen kiezen voor een 'dimona light'. Men geeft dan alleen het
beginuur op voorhand aan via DIMONA en men kiest voor een tewerkstelling tot vijf uur of voor meer dan
vijf uur. De RSZ wordt dan op forfaitaire basis berekend. Uiteraard moeten de werkgevers wel een
papieren register bijhouden zodat men kan controleren of de werknemers correct worden betaald.
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Gewaarborgd minimumpensioen
Behoud van het minimumrecht per loopbaanjaar op het niveau van het gewaarborgd
minimumpensioen
Behoud van het minimumrecht per loopbaanjaar op het niveau van het gewaarborgd minimumpensioen
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Pensioenen Bruno
Tobback voorstelde en dat het minimumrecht per loopbaanjaar handhaaft op het niveau van het
gewaarborgd minimumpensioen. Het ontwerp van koninklijk besluit dat de wet over het generatiepact
uitvoert, verhoogt met 2% dat gewaarborgd minimumpensioen. Daarom wordt het loon dat als basis dient
voor de berekening van het minimumrecht per loopbaanjaar met 2% verhoogd voor de pensioenen die
voor de eerste maal op 1 september 2007 ingaan.Het ontwerp voert art. 8, §10, 1° van het kb van 23
december 1996 uit dat op zijn beurt art. 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van
de sociale zekerheid uitvoert en de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels vrijwaart.
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EU-vertegenwoordiger in Moldavië
Ontplooiing, ﬁnanciering en wettelijk statuut voor de steun aan de EU-speciale vertegenwoordiger in
Moldavië
Ontplooiing, ﬁnanciering en wettelijk statuut voor de steun aan de EU-speciale vertegenwoordiger in
Moldavië
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om de
ontplooiing, de ﬁnanciering en het wettelijk statuut te regelen voor de heer De Jaeger die als political
assistant steun zal verlenen aan het team van de EU-speciale vertegenwoordiger in Moldavië. Die geven in
crisisgebieden de EU een zichtbare en praktische aanwezigheid en spelen een actieve rol bij de
bevordering van de belangen van de EU.
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Inkomstenbelastingen
Fiscale voordelen voor overuren
Fiscale voordelen voor overuren
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de artikelen 154bis, derde lid, en 275,
vierde lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 uitvoert. Het gaat om ﬁscale voordelen
voor overuren, een voorstel van minister van Financiën Didier Reynders.Het ontwerp verhoogt de
percentages van de belastingvermindering voor bezoldigingen voor overwerk en van de vrijstelling van
doorstorting van bedrijfsvoorheﬃng op de bezoldigingen voor gepresteerde overuren tot de wettelijke
voorziene maxima. De wijzigingen die het wetsontwerp houdende uitvoering van het interprofessioneel
akkoord voor de periode 2007-2008 hierin aanbracht, zijn er ook in verwerkt. Zo worden de
overeengekomen beslissingen van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 over de ﬁscale voordelen
voor overuren in wettelijke bepalingen omgezet.
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Psychiatrische ziekenhuisdiensten
Pilootproject voor de behandeling van patiënten met ernstige gedragsstoornissen en agressieve
stoornissen krijgt structureel kader
Pilootproject voor de behandeling van patiënten met ernstige gedragsstoornissen en agressieve
stoornissen krijgt structureel kader
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte legde aan de ministerraad een ontwerp van
koninklijk besluit voor dat een structureel kader biedt voor de ﬁnanciering van het pilootproject voor de
behandeling van patiënten met ernstige gedragsstoornissen en agressieve stoornissen. Dat project heeft
FOD Volksgezondheid in juni 1995 opgestart om de doelgroep te omschrijven en er behandeling en opvang
voor te organiseren. Om de ﬁnanciering te regelen moet het koninklijk besluit van 3 augustus 1976 over
de programmatiecriteria voor de psychiatrische ziekenhuisdiensten worden aangepast.
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Comapatiënten
Programmatiecriteria voor de afdelingen 'expertisecentrum voor comapatiënten'
Programmatiecriteria voor de afdelingen 'expertisecentrum voor comapatiënten'
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de programmatiecriteria vaststelt die
van toepassing zijn op de afdelingen 'expertisecentrum voor comapatiënten'. Het ontwerp is een voorstel
van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte.Voor comapatiënten die als gevolg van
een ernstig acuut hersenletsel evolueren van een comateuze toestand naar een permanente vegetatieve
status (PVS) of een minimale bewustzijnstoestand (MRS), wordt in de toekomst een aangepaste opvang
georganiseerd. Daarvoor wordt in een aantal ziekenhuizen een afdeling 'expertisecentrum voor
comapatiënten' ingericht. Die afdeling zal instaan voor een in de tijd beperkte intensieve en speciﬁeke
revalidatie van comapatiënten met het oog op een maximum aan ontwaak- en herstelkansen. Dergelijke
expertisecentra worden erkend als een soort onderdeel van een reeds erkende dienst. Het ontwerp legt
een beperking op het vlak van het aantal bedden op waaraan een bijzondere erkenning kan worden
verleend. Het programmatiecriterium voor die diensten voorziet in de oprichting voor het hele Rijk van in
totaal maximum 97 bedden voor comapatiënten, die nood hebben aan de zorgen van een dergelijke
afdeling (55 bedden voor het Vlaamse Gewest, 32 bedden voor het Waalse Gewest en 10 bedden voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
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Tewerkstellingscellen
Vaststelling van het bedrag van de bijzondere vergoeding toegekend aan de RVA voor de ﬁnanciering
van de kostprijs van de tewerkstellingscellen
Vaststelling van het bedrag van de bijzondere vergoeding toegekend aan de RVA voor de ﬁnanciering van
de kostprijs van de tewerkstellingscellen
Op voorstel van de minister van Sociale Zaken Rudy Demotte en de minister van Werk Peter Vanvelthoven
keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2006 het bedrag vaststelt van de
bijzondere vergoeding toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) voor de ﬁnanciering
van de tewerkstellingscellen. Het betreft hier de overdracht van middelen van de RVA - Globaal Beheer
naar de RVA. Voor 2006 wordt het bedrag vastgesteld op 8.297.000 euro, namelijk 1 miljoen euro voor
outplacement en 7.297.000 euro voor de inschakelingsvergoedingen.
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Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Samenstelling en werking van het Statistisch Toezichtscomité opgericht binnen de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Samenstelling en werking van het Statistisch Toezichtscomité opgericht binnen de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels vastlegt voor de
samenstelling en de werking van het Statistisch Toezichtscomité opgericht binnen de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het ontwerp is een voorstel van minister van Economie Marc
Verwilghen. Dankzij de oprichting van het Comité kan de Algemene Directie Statistiek en Economische
Informatie gecodeerde studiegegevens aan wetenschappelijke instellingen doorgeven.
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Verplichte verzekering geneeskundige verzorging voor zelfstandigen
De verplaatsingskosten van de ouders en wettelijke voogden van gehospitaliseerde
kinderkankerpatiënten worden als grote risico's beschouwd
De verplaatsingskosten van de ouders en wettelijke voogden van gehospitaliseerde kinderkankerpatiënten
worden als grote risico's beschouwd
Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte keurde de ministerraad
een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verplaatsingskosten van de ouders en voogden van
kankerpatiënten. (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) De programmawet van 27
december 2006 heeft een nieuwe verstrekking ingevoegd in de lijst van de geneeskundige verstrekkingen
van artikel 34 van de wet betreﬀende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, namelijk de verplaatsingskosten van de ouders en wettelijke voogden van gehospitaliseerde
kinderkankerpatiënten. Het ontwerp verruimt de verplichte verzekering voor zelfstandigen tot deze
verstrekkingen, die grote risico's worden. Het ontwerp kreeg een gunstig advies van het
Verzekeringscomité van de Dient voor geneeskundige verzorging van het RIZIV.
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Raad voor de Mededinging
Ontslag en benoeming van een deeltijds lid van de Raad voor de Mededinging
Ontslag en benoeming van een deeltijds lid van de Raad voor de Mededinging
De ministerraad keurde op voorstel van de minister van Economie Marc Verwilghen een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat mevrouw Peggy Valcke benoemt als deeltijds lid van de Raad voor de
Mededinging. Ze vervangt de heer Jacques Steenbergen, van wie ze het mandaat voltooit. Het ontwerp
treedt in werking op 31 maart 2007.
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Pensioenen voor werknemers
Verhoging van de loongrens voor de berekening van het werknemerspensioen
Verhoging van de loongrens voor de berekening van het werknemerspensioen
De ministerraad keurde het voorstel van minister van Pensioenen Bruno Tobback goed dat de loongrens
voor de berekening van het werknemerspensioen verhoogt. De pensioenen worden berekend op basis van
lonen en inkomsten, maar tot een bepaalde loongrens. Om te vermijden dat het verschil tussen het
pensioen en het laatste beroepsinkomen met de jaren groter wordt, koppelde de pensioenhervorming van
juli 1997 de loongrens om de twee jaren aan de evolutie van het loon. Het ontwerp van koninklijk besluit
vermenigvuldigt de loongrens voor 2006, 2007 en 2008 met 1,003. Het ontwerp van koninklijk besluit
voert art 7 van het koninklijk besluit van 24 oktober 1967 uit over het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers.

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

20 apr 2007 -17:00

Hoort bij Ministerraad van 20 april 2007

Managementfuncties bij FOD's, POD's en instellingen sociale zekerheid
Invulling van leidinggevende functies bij federale overheidsdiensten- tweede lezing
Invulling van leidinggevende functies bij federale overheidsdiensten- tweede lezing
De ministerraad keurde in tweede lezing 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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Geïntegreerde politie
Werking van het secretariaat van de geïntegreerde politie
Werking van het secretariaat van de geïntegreerde politie
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit van minister van Binnenlandse Zaken Patrick
Dewael goed over de werking van het secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI). Het ontwerp
regelt de samenstelling, de bevoegdheden, de werking, de duur van het mandaat van de leden van het
Comité SSGPI en de speciﬁeke statutaire regels verbonden aan het ambt van directeur-diensthoofd.
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Identiﬁcatie van honden
Aanduiding van het bedrijf dat de gegevensbank over honden beheert
Aanduiding van het bedrijf dat de gegevensbank over honden beheert
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte legde de ministerraad een ontwerp van
koninklijk besluit voor dat de bevoegdheid om een bedrijf aan te duiden voor het beheer van de
gegevensbank met de registratie van honden aan de minister toevertrouwt.Eigenaars van honden zijn
verplicht hun dieren te laten registreren en identiﬁceren. Het beheer van de gegevensbank werd
toevertrouwd aan de Belgische vereniging voor identiﬁcatie van honden. Die kon volgens het koninklijk
besluit van 28 mei 2004 beroep doen op een bedrijf voor het beheer van de databank. De bevoegdheid om
dat bedrijf aan te duiden, wordt nu toegekend aan de minister in plaats van aan de vereniging.
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Wegvervoer
Goedkeuring van het akkoord over wegvervoer met Georgië
Goedkeuring van het akkoord over wegvervoer met Georgië
De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat hij aan het parlement ter instemming met het
akkoord tusssen België en Georgië over het wegvervoer voorlegt. Minister van Buitenlandse Zaken karel
De Gucht stelde het voorontwerp voor. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heeft België met bepaalde
ex-Sovjetrepublieken nieuwe akkoorden onderhandeld inzake het wegvervoer.Die akkoorden zijn
noodzakelijk zodat de vervoersondernemingen toegang hebben tot de grondgebieden van beide landen en
de wederzijdse handelsrelaties tussen de twee landen zich kunnen ontwikkelen.Ook met Georgië is er een
nieuw Akkoord over het wegvervoer bereikt, dat op 19 maart 2002 werd ondertekend te Brussel.Het
akkoord legt aan beide partijen gemeenschappelijke regels op voor alle vervoerrelaties. Voor de
verschillende types vervoer geldt een stelsel van gecontingenteerde en niet gecontingenteerde
vervoervergunningen of een stelsel van vrijstelling van die vergunningen.De bevoegde overheden van
beide landen en de Gemengde Commissie die hetAkkoord heeft opgericht, zullen waken over de praktische
uitvoering van het Akkoord.
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Levering van elektriciteit en aardgas
Financiering van de werkelijke kostprijs naar aanleiding van de toepassing van maximumprijzen voor
de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers
Financiering van de werkelijke kostprijs naar aanleiding van de toepassing van maximumprijzen voor de
levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers
Op voorstel van minister van Energie Marc Verwilghen keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk
besluit goed dat de bedragen voor 2007 vaststelt van de fondsen die de werkelijke kostprijs ﬁnancieren
van de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers voor wie
maximumprijzen gelden. De fondsen worden geﬁnancierd door een heﬃng die de leveringsondernemingen
van aardgas en elektriciteit afhouden bij de eindklant. Een schatting van de fondsen die het directiecomité
van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) op 14 december 2006
goedkeurde, bedraagt voor 2007:- elektriciteit: 29.863.609 euro- gas: 16.451.404 euro.
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RTBF
Gelijkstelling van bepaalde mandaten bij de RTBF met een vaste benoeming
Gelijkstelling van bepaalde mandaten bij de RTBF met een vaste benoeming
Op voorstel van minister van Pensioenen Bruno Tobback keurde de ministerraad een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot gelijkstelling van bepaalde mandaten bij de RTBF met een vaste benoeming,
met toepassing van artikel 8, §1, derde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke
pensioenen. Het ontwerp stelt een aanstelling als "conseiller en staﬀ de direction", met toepassing van het
personeelsstatuut van de RTBF, gelijk met een vaste benoeming.
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Hoort bij Ministerraad van 20 april 2007

Pensioenen voor werknemers
Renten gekoppeld aan spilindex
Renten gekoppeld aan spilindex
De renten die de Rijksdienst voor pensioenen in het wettelijk kapitalisatiestelsel periodiek uitkeert,
evolueren niet mee met de spilindex. De renten die voor 1 januari 1994 zijn uitgekeerd zijn geplafoneerd
aan de spilindex waartegen de pensioenen op 1 juli 1986 werden betaald. De renten die ingingen vanaf
1994 zijn niet geïndexeerd.Daarom legde minister van Pensioenen Bruno Tobback een ontwerp van
koninklijk besluit aan de ministerraad voor dat vanaf 1 januari 2007 de renten binnen de verplichte
verzekering die de wet op de verzekering tegen geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood
heeft ingericht, aan de spilindex van december 2006 koppelt. De renten zullen variëren in
overeenstemming met de wet die wedden, lonen, pensioenen, toelagen... aan het indexcijfer van de
consumtieprijzen koppelt. (wet van 2 augustus 1971). Het ontwerp van koninklijk besluit voert art 36 uit
van het koninklijk besluit van 24 oktober 1967 over het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.
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Hoort bij Ministerraad van 20 april 2007

Europees Centrum voor weervoorspellingen
Protocol bij de Conventie tot oprichtingen van het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op
middellange termijn
Protocol bij de Conventie tot oprichtingen van het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op
middellange termijn
De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol bij de Conventie tot
oprichtingen van het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn. Minister van
Buitenlandse Zaken Karel De Gucht stelde het voor.HetEuropees Centrum voor weervoorspellingen op
middellange termijn (ECMWF) is een onafhankelijke intergouvernementele organisatie. Ze werd in 1975
opgericht op grond van een COST-project. Dat is een Europese samenwerking op het vlak van wetenschap
en technologie. Het centrum is sinds 1979 operationeel. België, Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk,
Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Zwitserland, Finland,
Zweden, Turkije en het Verenigd Koninkrijk zijn er lid van. Joegoslavië heeft bij de oprichting de Conventie
geratiﬁceerd, nu nemen de staten van ex-Joegoslavië deel aan het ECMWF.De doelstellingen van het
Centrum zijn:•numerieke methoden ontwikkelen voor de weersvoorspellingen op middellange termijn;•
regelmatig weersvoorspellingen op middellange termijn voorbereiden die onder de meteorologische
diensten van de lidstaten worden verspreid;• wetenschappelijk en technisch onderzoek organiseren om de
voorspellingen te verbeteren;• de geschikte meteorologische gegevens verzamelen en archiveren.Het
jaarbudget voor de Belgische bijdrage aan het ECMWF bedraagt ongeveer 1.000.000 euro (700.000 £),wat
overeenkomt met 2,74% van het totaalbudget van de organisatie.Het protocol bij de Conventie tot
oprichtingen van het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn bevat
wijzigingen die substantieel zijn en wijzigingen die louter van logistieke aard zijn.De substantiële
wijzigingen verbeteren de omschrijving van de programmatische opdracht van het Centrum, passen de
modaliteiten aan voor het omschrijven van de programma's en activiteiten van het Centrum en de
modaliteiten voor de uitvoering van de programma's via internationale samenwerking.
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Hoort bij Ministerraad van 20 april 2007

Prospectieve studies gas en elektriciteit
Uitwerking, publicatie en ﬁnanciering van de studie over de vooruitzichten van deaardgas- en
elektriciteitsbevoorrading
Uitwerking, publicatie en ﬁnanciering van de studie over de vooruitzichten van deaardgas- en
elektriciteitsbevoorrading
De ministerraad keurde drie ontwerpen van koninklijk besluit goed over de studies aangaande de
vooruitzichten van de aardgas- en elektriciteitsbevoorrading die minister van Energie Marc Verwilghen
voorstelde.De studie over de vooruitzichten van de elektriciteitsbevoorrading moet aantonen welke de
beste manier is om tegen een competitieve prijs de productie en de vraag naar elektriciteit op elkaar af te
stemmen in functie van de beste beschikbare technologieën, de impact van de grondstof en de
milieuvriendelijkheid. De studie moet ook een investeringskalender bepalen voor de productiecapaciteit
van elektriciteit. Ze moet de behoeften evalueren op het vlak van openbare dienstverplichtingen en
elektriciteitsproductie.De studie over de zekerheid van de aardgasbevoorrading moet uitwijzen welke de
beste manier is om tegen een competitieve prijs het aanbod en de vraag naar aardgas op middellange en
lange termijn op elkaar af te stemmen in functie van de noodzakelijke diversiﬁcatie van de bevoorrading.
Ze zal ook een investeringsprogramma opstellen voor het behoud en de ontwikkeling van het
transmissienet, de opslaginstallaties en de LNG-terminal.De ontwerpen van koninklijk besluit schrijven
voor dat de federale bijdrage voor elektriciteit en de federale bijdrage voor gas de studies over de
vooruitzichten zullen ﬁnancieren met 100.000 euro voor elke studie in 2007 en in 2008. De Algemene
Directie Energie zal in samenwerking met het Planbureau de studiesuitwerken.
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Hoort bij Ministerraad van 20 april 2007

Luchttransport Landsverdediging
Kaderakkoord met het internationaal strafsgerechtshof over het luchttransport door landsverdediging
Kaderakkoord met het internationaal strafsgerechtshof over het luchttransport door landsverdediging
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Justitie Laurette Onkelinx en minister van
Landsverdediging André Flahaut om het kaderakkoord te tekenen met het internationaal strafgerechtshof
over het luchttransport door landsverdediging van verdachten die voor het hof moeten verschijnen.Het
akkoord schrijft de algemene voorwaarden van de transporten voor.
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Hoort bij Ministerraad van 20 april 2007

Aanvullende pensioenen voor contractueel personeel
Aanvullende pensioenen voor contractuele personeelsleden van federale overheidsdiensten
Aanvullende pensioenen voor contractuele personeelsleden van federale overheidsdiensten
De ministerraad besliste om het voorontwerp van wet dat minister van Pensioenen Bruno Tobback
voorstelde over de aanvullende pensioenen voor contractuele personeelsleden in overheidsdiensten voor
te leggen aan het Comité A en het overlegcomité.Het voorontwerp schept een juridisch kader dat als doel
heeft een tweede pensioenpeiler voor contractuele personeelsleden in overheidsdiensten op te richten. De
bedoeling is om het verschil tussen pensioenen van vastbenoemde en contactuele personeelsleden op te
heﬀen. Onder dezelfde loopbaanvoorwaarden ontvangt een vastbenoemd personeelslid immers een
pensioen van de openbare sector, dat hoger ligt dan dat van de contractueel. Bovendien zorgt de
benoeming voor een opening van het recht op pensioen van de openbare sector met terugwerkende
kracht voor de jaren gepresteerd als contractueel. Omwille van de billijkheid, kunnen contractuele
personeelsleden in aanmerking komen voor het aanvullend pensioen.
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Informatie over kosten thuisverpleging
Informatie aan de patiënt over de werkelijke kosten voor thuisverpleging
Informatie aan de patiënt over de werkelijke kosten voor thuisverpleging
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Rudy Demotte voorlegde over de informatie aan de patiënt over de kosten van de
thuisverpleging. Het ontwerp legt de verpleegkundigen de verplichting op in hun kwitanties en
ereloonnota's voor de patiënt een aantal gegevens te vermelden. Het gaat om gegevens die de factuur
transparant maken op het vlak van honoraria, tegemoetkomingen van de verplichte verzekering,
persoonlijk aandeel, werkelijk betaald persoonlijk aandeel...De verplichting geldt voor alle verstrekkingen
van de nomenclatuur thuisverpleging, behalve die waar de verpleegkundige het remgeld zelf int. De
bedoeling van de maatregel is om aan elke patiënt een duidelijk overzicht te geven van de kosten en de
tegemoetkoming van het ziekenfonds zoals nu al geldt voor de ziekenhuiskosten. Door de patiënt duidelijk
te informeren over de uitgaven wil de regering de patiënt informeren over de kosten van de thuiszorg,
aangezien die in de toekomst steeds belangrijker wordt.
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Leningen van staat tot staat
Lening toegekend aan Kenia voor een multimedia onderwijsproject
Lening toegekend aan Kenia voor een multimedia onderwijsproject
Minister van Financiën Didier Reynders, minister van Buitenlandse Handel Marc Verwilghen en minister
van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker stelden voor om een nieuwe lening van staat tot staat
van 4.653.550 euro toe te kennen aan Kenia voor de gemengde ﬁnanciering van een multimedia
onderwijsproject.Het project bestaat uit de levering, de installatie en de indienstname van didactisch
multimedia labo's voor het secundair onderwijs en de opleiding van leraren. De bedoeling is het onderwijs
eﬃciënter te maken en het lokale lerarenkorps op te leiden. De ministerraad nam ook kennis van het
programma van de voorgaande jaren en de voorwaarden die verbonden zijn aan het programma voor de
leningen van 2007.
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Belgische basis op Antarctica
Investeringsuitgaven voor het poolstation Princess Elisabeth
Investeringsuitgaven voor het poolstation Princess Elisabeth
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen om
de kredieten vrij te geven voor de investeringsuitgaven voor het poolstation Princess Elisabeth. Het gaat
om kredieten ingeschreven op activiteit 2 - Belgische basis op Antarctica van programma 1 van POD
Wetenschapsbeleid binnen het systeem van vrijgave per trimestriële schijven, voorzien voor het federaal
programma van openbare investeringen 2007. De International Polar Foundation IPF coördineert de
montageoperaties van het poolstation Princess Elisabeth. De premontage van het station zal in de loop
van september 2007 plaatsvinden in Brussel. Daarna wordt het naar Antarctica verscheept en er vanaf
november 2007 opgebouwd. Dankzij de investering draagt België op een actieve en gecoördineerde wijze
bijtot de opbouw van de nieuwe wetenschappelijke basis op Antarctica in functie van de planning van de
IPF.
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Overheidsopdracht voor de geïntegreerde politie
Software en exploitatieplatform voor het beheer van de weddedossiers van de geïntegreerde politie
Software en exploitatieplatform voor het beheer van de weddedossiers van de geïntegreerde politie
De ministerraad ging akkoord met de toewijzing aan de ﬁrma EDS uit Mechelen van een
overheidsopdracht voor de levering, de implementatie en het onderhoud van software en van het
bijhorend exploitatieplatform voor het bijhouden van weddedossiers en de loonverwerking van de
personeelsleden van de geïntegreerde politie. Het voorstel werd ingediend door minister van Binnenlandse
Zaken Patrick Dewael.
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Harmonisering van de barema's in de gezondheidszorg
Harmonisering van de barema's voor het personeel buiten de normen en voor het logistiek en
administratief personeel van de rustoorden
Harmonisering van de barema's voor het personeel buiten de normen en voor het logistiek en
administratief personeel van de rustoorden
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de ﬁnanciering van de harmonisering
van de barema's voor het personeel buiten de normen en voor het logistiek en administratief personeel
van de rustoorden. Het ontwerp gaat uit van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy
Demotte. Het ontwerp volgt op het sociaal akkoord van 26 april 2005 (privésector) en het protocol van 18
juli 2005 (Comité A). Het heeft uitwerking vanaf 1 januari 2006:de datum van de eerste ﬁnanciering van de
maatregelen van het sociaal akkoord van 2005. Het regelt ook de afrekening voor 2004 en 2005, waar de
maatregelen van het sociaal akkoord van 2000 nog van toepassing zijn. Het ontwerp vereenvoudigt de
regels voor de harmonisering van de barema's diemomenteel van kracht zijn, door de referentieperiode
voor de berekening van de deﬁnitieve tegemoetkoming gelijk te stellen met de referentieperiode die is
toegepast in het kader van de ﬁnanciering van de rustoorden, en door de berekening van de voorschotten
te vereenvoudigen. Het ontwerp voorziet dat het verschil tussen de deﬁnitieve tegemoetkoming die is
verschuldigd voor 2004, 2005 en 2006 en de voorschotten die al zijn gestort, zal worden weggewerkt
binnen de drie maanden na de bekendmaking van het besluit. De ministerraad keurde het ontwerp van
koninklijk besluit goed ter vervanging van het koninklijk besluit van 1 oktober 2002 tot uitvoering van de
artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de
baremaverhoging in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft.
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Verleners van vertrouwensdiensten
Uitvoering van de wet die een juridisch kader vastlegt voor verleners van vertrouwensdiensten
Uitvoering van de wet die een juridisch kader vastlegt voor verleners van vertrouwensdiensten
De ministerraad ging akkoord met vijf ontwerpen van koninklijk besluit die de wet tot vaststelling van een
juridisch kader voor sommige verleners van vertouwensdiensten uitvoeren. De ontwerpen die minister van
Economie Marc Verwilghen voorstelde, bestaan uit een algemeen besluit dat de algemene voorwaarden
voor de vrijwillige aangifte en de praktische regeling van het algemeen kader van vertrouwensdiensten
bevat en vier speciﬁeke besluiten, één voor elke vertrouwensdienst:- de aangetekende elektronische
zending,- het elektronisch dateren van gegevens,- het tijdelijk blokkeren van geldsommen,- de
elektronische archivering.Die ontwerpen bevatten een aantal voorwaarden waaraan de verlener van de
dienst moet voldoen om juridische gevolgen te kunnen verbinden aan zijn dienst. Een elektronische
aangetekende zending, kan bijvoorbeeld pas juridische waarde hebben als de verlener van de dienst zich
heeft aangemeld en aan de voorwaarden van het besluit voldoet. De accreditatie is vrijwilig en gebeurt bij
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
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Verkeersveiligheidsfonds
Bedragen toegekend aan FOD Financiën en FOD Mobiliteit en Vervoer voor gemeenschappelijke
aankopen uit het verkeersveiligheidsfonds
Bedragen toegekend aan FOD Financiën en FOD Mobiliteit en Vervoer voor gemeenschappelijke aankopen
uit het verkeersveiligheidsfonds
De ministerraad ging akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Mobiliteit Renaat
Landuyt voorstelde met de bedragen toegekend aan de controlediensten van FOD Financiën en FOD
Mobiliteit en Vervoer voor gemeenschappelijke aankopen uit het verkeersveiligheidsfonds.403.160 euro is
bestemd voor de controledienst van FOD Financiën en 175.000 euro voor FOD Mobiliteit voor de aankoop
van onder andere mobiele betaalterminals en lezers van tachografen door de Federale politie.
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Raad voor vreemdelingenbetwistingen
Aanstelling als rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen
Aanstelling als rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit van minister van Binnenlandse Zaken Patrick
Dewael goed over de aanstelling als rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor
vreemdelingenbetwistingen.De ministerraad benoemde 25 rechters in vreemdelingenzaken op voordracht
van de eerste voorzitter en de voorzitter van de raad en na selectie: - Nederlandse taalrol:mevrouw
Martine Beelen, de heer Johan Biebaut, de heer Marc Bonte, mevrouw Katelijne Declerck, mevrouw Manjula
Ekka, de heer Frank Hoﬀer, de heer Walter Muls, mevrouw Ann Van Isacker, mevrouw Joelle Camu, de heer
Geert De Boeck, mevrouw Marie-Claire Goethals, de heer Michael Milojkovic en mevrouw Anja Wijnants.Franse taalrol:de heer Paul Vandercam, de heer Michel Wilmotte, de heer Christian Coppens, de heer
Bruno Louis, mevrouw Marie de Hemricourt, de heer Gilles De Guchteneere, mevrouw Elizabeth Maertens,
mevrouw Nadine Reniers, mevrouw Valérie Delahaut, de heer Pierre Harmel, de heer Gérald Pintiaux en de
heer Olivier Roisin.
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Handvest van de sociaal verzekerde
Wijzigingen van het handvest van de sociaal verzekerde in de drie belangrijkste pensioenregelingen
Wijzigingen van het handvest van de sociaal verzekerde in de drie belangrijkste pensioenregelingen
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Pensioenen Bruno
Tobback en minister van Middenstand Sabine Laruelle voorlegden en dat sommige bepalingen uitvoert van
de wet van 11 april 1995. Die wet voert het handvest van de sociaal verzekerde in. Het ontwerp groepeert
de wijzigingen in de drie belangrijkste pensioenregelingen (werknemers, zelfstandigen en openbare
sector), zonder te raken aan de eigenheid van elk stelsel. Drie verschillende situaties van gelijktijdig
onderzoek van de pensioenrechten kunnen zich voordoen: - de polyvalentie van de aanvragen: wanneer
één zelfde aanvraag ingediend bij een instelling bevoegd voor de pensioenregeling uitwerking heeft in één
of meerdere andere pensioenregelingen die ook bevoegd zijn om een pensioen toe te kennen;- de validatie
van een aanvraag: wanneer men in een bevoegde pensioenregeling gevolg geeft aan een aanvraag die
ingediend werd in een regeling die niet bevoegd is om het gevraagde pensioen toe te kennen;- het
ambtshalve onderzoek: waneer de rechten van een sociaal verzekerde automatisch onderzocht worden
zonder dat hij daartoe een aanvraag moet indienen. Het ontwerp bepaalt dat bij de hypothesen van
polyvalentie, validatie en ambtshalve onderzoek alle regelingen waarin men rechten kan openen over die
rechten beslissen. In geval van polyvalentie van de aanvraag hebben alle beslissingen uitwerking op de
datum waarop de beslissing over de aanvraag uitwerking heeft. In geval van validatie heeft de aanvraag
uitwerking op de datum waarop de bevoegde instelling die ontving. Als het ambtshalve onderzoek een
tweede ambtshalve onderzoek in een andere regeling tot gevolg heeft, dan heeft het tweede ambtshalve
onderzoek uitwerking op dezelfde datum als het eerste.
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Regie der Gebouwen
Goedkeuring van verschillende dossiers van de Regie der Gebouwen
Goedkeuring van verschillende dossiers van de Regie der Gebouwen
Minister van Financiën Didier Reynders legde aan de ministerraad verschillende dossiers voor van de Regie
der Gebouwen. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat aan Syndicat
d'initiative de La Roche-en-Ardenne vzw de verlening tot exploitatie van de burcht van La Roche-enArdenne toekent, dat eigendom van de Staat is en door de Regie der Gebouwen wordt beheerd. De
ministerraad ging ook akkoord met het sluiten van de opdrachten voor het technisch beheer en het
onderhoud van het Nieuw Gerechtshof van Antwerpen. De ministerraad gaf opdracht aan de Regie een
huurovereenkomst te sluiten voor een veriﬁcatie- en toezichtsbureau voor de dienst Douane en Accijnzen,
op Kaai 1213 te Beveren (Kallo). Hij nam ook kennis van een informatienota over de planning van de
verwezenlijking van een voorlopige Europese school op de site Berkendael, in afwachting van de bouw van
de vierde Europese school op de site van de voormalige Cadettenschool in Laken.
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Hervorming van de verhoogde tegemoetkoming en invoering van OMNIO-statuut
Bijdragen verschuldigd door gerechtigden die ingeschreven zijn als resident
Bijdragen verschuldigd door gerechtigden die ingeschreven zijn als resident
Minister van Sociale Zaken Rudy Demotte legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor
dat art 134 wijzigt van het koninklijk besluit dat de wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen uitvoert. (kb van 3 juli 1996 - wet gecoördineerd op 14 juli 1994) Art 134 stelt de
bijdragen vast die de gerechtigden die ingeschreven zijn als resident moeten betalen. De wijziging is het
gevolg van de hervorming van de verhoogde tegemoetkoming en de invoering van het omnio-statuut.Het
ontwerp kreeg een gunstig advies van het Verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige
verzorging van het RIZIV.
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Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Benoeming van de beheerder van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Benoeming van de beheerder van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael keurde de ministerraad een ontwerp
van koninklijk besluit goed dat mevrouw Annelies De Bondt benoemt als beheerder van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen voor een periode van 5 jaar vanaf 1 mei 2007.
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Meerwaardeneconomie
Vaststelling van het bedrag voor 2007 voor meerwaardeneconomie en verdeling tussen de drie
gewesten en de Duitstalige gemeenschap
Vaststelling van het bedrag voor 2007 voor meerwaardeneconomie en verdeling tussen de drie gewesten
en de Duitstalige gemeenschap
De ministerraad keurde een bijakte aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 goed en een
voorontwerp van wet dat instemt met die bijakte. Het voorstel van minister van Begroting Freya
Vandenbossche en staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie Els Van Weert voert
in het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap de bedragen in voor 2007 voor de
ﬁnanciering van de gemeenschappelijke inspanningen voorde meerwaardeneconomie.Om de continuïteit
van het beleid en de gezamenlijke inspanningen voor de ontwikkeling van de sociale economie vanuit
verschillende beleidsniveaus verder te zetten, voert de bijakte in het samenwerkingsakkoord het bedrag
voor 2007 in en de verdeling ervan tussen de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap. Het bedrag
bestemd voor de ﬁnanciering van de gemeenschappelijke acties bedraagt in totaal 15.573.912 euro.
Daarvan is is 2.060.450 euro bestemd voor de verdere uitbouw van buurt- en nabijheidsdiensten. Dat
bedrag komt overeen met het bedrag voor 2006 verhoogd met 1,5%.Hiervan gaat 55,7% naar de
gemeenschappelijke inspanningen geleverd met het Vlaamse Gewest, 33% naar de inspanningen met het
Waalse gewest,10% voor de inspanningen met het Brussels Hoofdstedelijk gewest,1,3% voor de
inspanningen met het Duitstalige gemeenschap.

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

© 2020 - news.belgium.be

1/2

20 apr 2007 -17:00

Hoort bij Ministerraad van 20 april 2007

Fysieke beveiliging van kernmateriaal
Voorontwerp van wet houdende instemming met de wijziging van het Verdrag inzake de fysieke
beveiliging van kernmateriaal(VFBK)
Voorontwerp van wet houdende instemming met de wijziging van het Verdrag inzake de fysieke
beveiliging van kernmateriaal(VFBK)
Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht legde de ministerraad een voorontwerp van wet voor tot
instemming met de wijziging van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal(VFBK).Van 4
tot 8 juli 2005 werd er op het IAEA in Wenen een internationale conferentie gehouden die een wijziging
van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal onderzocht en goedkeurde.
Negenentachtig van de honderdentwaalf verdragsluitende staten hebben op 8 juli 2005 de laatste akte
ondertekend waardoor het toepassingsgebied van het Verdrag aanzienlijk wordt verruimd. Daarom is het
herdoopt tot het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal en kerninstallaties.De wijziging
breidt vooral het toepassingsgebied van het verdrag uit tot het gebruik, de opslag en het vervoer van het
kernmateriaal binnen de nationale grenzen. Het beschermt ook het kernmateriaal en de kerninstallaties
tegen sabotagehandelingen. Nog andere wijzigingen deﬁniëren duidelijk de drie doelstellingen van de
fysieke beveiliging. Niet minder dan twaalf grondbeginselen van de fysieke beveiliging van het
kernmateriaal en de kerninstallaties zijn in de tekst geïntegreerd zoals verdediging in de diepte,
gradatiesysteem, veiligheidscultuur, kwaliteitsborging, dreiging… Er zijn ook nieuwe maatregelen op het
gebied van de internationale samenwerking toegevoegd om het hoofd te bieden aan sabotage en aan de
dreiging van dergelijke acties die tegen het kernmateriaal of de kerninstallaties gericht zijn. Nieuwe
strafbare feiten moeten de juridische bescherming van het kernmateriaal en de kerninstallaties tegen
bijvoorbeeld diefstal en sabotage te beschermen. Een antidiscriminatieclausule vult de bepalingen over de
wederzijdse rechtshulp tussen de Staten en de uitlevering aan. Die nieuwe clausule ondervangt de
clausule overde politieke uitsluiting. Ten slotte schrijft het Verdrag voor dat er 5 jaar na de
inwerkingtreding van de wijziging die op 8 juli 2005 is aangenomen, een conferentie van de
Verdragsluitende Staten wordt gehouden.Op nationaal gebied moet België een reglementair kader
opstellen, wat de eerste vereiste is voor de invoering van een fysiek beveiligingssysteem. België heeft
daarvoor al de wet over de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de gevaren die
ontstaan uit ioniserende stralingen en over het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, die in intern
recht de wettelijke basis vormt voor de fysieke beveiligingsmaatregelen (wet van 2 april 2003 - wijziging
van de wet van 15 april 1994). Die wet bepaalt dat de Koning op voorstel van het Federaal Agentschap
voor Nucleaire Controle de bepalingen vaststelt over de categorisering en de classiﬁcatie van het
kernmateriaal, over de classiﬁcatie en de bescherming van de documenten die op het kernmateriaal, de
nucleaire installaties en het nucleair vervoer betrekking hebben. Hij stelt ook de bepalingen vast over de
vaststelling van de fysieke beveiligingsniveaus die van toepassing zijn op het kernmateriaal, de
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kerninstallaties en het nucleair vervoer en de beveiligingssystemen die ermee overeenstemmen.
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