1/1

16 mei 2008 -11:15

Ministerraad van 16 mei 2008
De ministerraad vergaderde op vrijdag 16 mei 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen Didier Reynders.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 16 mei 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van de
vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen Didier Reynders.
Na aﬂoop van de ministerraad gaven vice-eersteminister Didier Reynders, minister van Landsverdediging
Pieter De Crem en minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel een persconferentie over de
zending van noodhulp naar Myanmar met B-Fast.
Zondagavond zal een vrachtvliegtuig vanuit Melsbroek vertrekken met twee experts en noodmateriaal aan
boord. De operatie kost zo'n 340.000 euro.
Meer info vindt u in het persbericht hierover.
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Hoort bij Ministerraad van 16 mei 2008

Regie der Gebouwen
Huur van een manoeuvreerterrein voor de administratie Douane en accijnzen in Saint Servais
Huur van een manoeuvreerterrein voor de administratie Douane en accijnzen in Saint Servais
De ministerraad gaf op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders de Regie der gebouwen de
opdracht om voor FOD Financiën een manoeuvreerterrein van 1977 m² te huren in de route de Gembloux
500, in Saint-Servais.
De huur gaat vanaf 1 april 2008 voor 17 jaar in via een bijcontract voor de huur van het
bijhorende gebouw. Op de manoeuvreerruimte controleert de administratie douane en
accijnzen vrachtwagens.
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Dossier renegade
Vaststelling van het beslissingsproces voor de reactie op een Renegade
Vaststelling van het beslissingsproces voor de reactie op een Renegade
Minister van Landsverdediging Pieter De Crem stelde aan de ministerraad het beslissingsproces voor in
geval landsverdediging op een renegade moet reageren. Renegade is de situatie waarin een
burgervliegtuig zich zodanig gedraagt dat het laat vermoeden dat het voor een terroristische aanslag
wordt gebruikt. Binnen de NAVO-akkoorden is het gebruik van het NAVO luchtverdedigingssysteem enkel
toegestaan tegen militaire vliegtuigen. Voor acties tegen de dreiging met burgervliegtuigen is enkel de
nationale regeringsautoriteit (National Governmental Authorithy) bevoegd.
In België bestaat er sinds 2004 een operationeel plan om een mogelijke dreiging van terroristische
aanslagen met burgervliegtuigen af te slaan. Het beslissingsproces dat de minister van Landsverdediging
nu heeft voorgesteld, bepaalt wie de beslissingsbevoegdheid heeft om Belgische militaire middelen tegen
een renegade te gebruiken.
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B-Fast operatie in Myanmar
België stuurt noodhulp naar Myanmar
België stuurt noodhulp naar Myanmar
Naar aanleiding van de verwoestingen veroorzaakt door de cycloon Nargis en de dringende noden van de
bevolking zal België voor één miljoen euro hulp aan Myanmar verlenen. Meer dan één derde van deze som
zal gaan naar een operatie B-Fast (Belgian Aid & Support Team).
De operatie B-FAST zal een zuiveringsinstallatie sturen, pakketten voor medische eerste hulp, basis
gezondheidszorg voor 100.000 personen voor 3 maand, 10.200 jerrycans en 4000 dekzeilen van 4 op 6 m.
Dat materiaal zal zondag geladen worden op twee vrachtvliegtuigen met bestemming Bangkok. Volgende
woensdag zal de hulp door een hiervoor gehuurde Illioechin gevlogen worden naar Rangoon.
Twee experten van B-FAST, die FOD Volksgezondheid en FOD Landsverdediging ter beschikking stellen,
zullen erop toezien dat het materiaal Rangoon bereikt. Ter plaatse zullen ze de lading overmaken aan de
NGO Artsen zonder grenzen – Nederland (AZG-H), die beschikt over voldoende en opgeleid lokaal
personeel om de verdeling en de uitvoering te verzekeren. Op dit ogenblik, en ondanks verschillende
internationale oproepen, mag enkel lokaal personeel zich naar de getroﬀen zones begeven. In de mate
dat de overheden van Myanmar ermee akkoord gaan kunnen de Belgische experten hun verblijf verlengen
en technisch bijdragen tot de uitvoering van de operatie.
Minister de Gucht heeft aan de Belgische ambassadeur in Thailand, die Myanmar onder zijn jurisdictie
heeft, gevraagd deze missie te begeleiden om de communicatie met de autoriteiten van Myanmar te
verzekeren.
Naast de hulp die verleend wordt via B-FAST heeft minister De Gucht aan het Rode Kruis van België
250.000 euro gegeven via het budget noodhulp. Het Rode Kruis van België zal het hulpprogramma op
korte termijn van de Internationale Federatie steunen en zal bijdragen tot het herstel van de normale
levensomstandigheden van de slachtoﬀers. De Belgische bijdrage omvat 30.000 hygiëne kits, 30.000
jerrycans, 30.000 kooksets, 30.000 muskietennetten, 30.000 plastieken dekzeilen en 30.000 shelter kits
die aan de meest noodlijdende families zullen worden verdeeld om hun levensomstandigheden te
verbeteren. Tevens heeft de minister van Ontwikkelingssamenwerking 250.000 euro voedselhulp en de
Vlaamse regering 100.000 euro hulp vrijgemaakt.
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Fonds voor preventie van zware ongevallen
Aanpassing van het bedrag van het Fonds voor preventie van zware ongevallen
Aanpassing van het bedrag van het Fonds voor preventie van zware ongevallen
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag van het Fonds
voor preventie van zware ongevallen tot 2 miljoen euro verhoogt. Het voorstel van minister van Werk
Joëlle Milquet en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en moet de kosten dekken van het
stijgende aantal preventieopdrachten dat de Seveso-inspectie van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal overleg uitvoert.
De inrichtingen die onder de Seveso-inspectie vallen, moeten jaarlijks een heﬃng betalen. Een
deel daarvan, vanaf 2 miljoen euro, wordt gestort in het fonds ter preventie van zware ongevallen, om
de inspectiediensten te ﬁnancieren. De rest wordt gestort in het fonds voor risico's van zware ongevallen.
Daarmee wordt onder andere speciﬁek materieel aangekocht voor de brandweerdiensten in de buurt van
Seveso-bedrijven.
Daarnaast organiseert en voert de dienst ook systematische inspecties in de Seveso-bedrijven uit en
evalueert de veiligheidsrapporten. Het aantal inrichtingen dat onder de maatregel valt, is sinds de
omzetting van de SEVESOII-richtlijn (*) aanzienlijk gestegen: van gemiddeld 87 voor 2001 tot 167 in
2007.
(*) RL 1996/82/EG en RL 2003/105/EG.
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Openbare vervoersmaatschappijen
Opleiding van het personeel van veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen
Opleiding van het personeel van veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de voorwaarden vastlegt
waaraan de opleidingen van het personeel van de veiligheidsdiensten van de openbare
vervoersmaatschappijen moeten voldoen.
Het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael stelt de personeelsleden die sinds 1
januari 2003 een veiligheidsfunctie uitoefenen, vrij van het verplichte examen om een
bekwaamheidsattest voor veiligheidsagent te bekomen. Ze moeten wel de volledige opleiding voor dat
attest volgen en aanwezig zijn tijdens de lessen. De veiligheidsagenten werken al vele jaren in
veiligheidsfuncties en hebben dus heel wat ervaring. De vrijstelling geldt enkel voor de
vervoersmaatschappijen die geen handboeien of spuitbussen gebruiken.
Volgens de programmawet van 27 december 2004 konden alle openbare
vervoersmaatschappijen veiligheidsdiensten oprichten waarvan de veiligheidsagenten handboeien en
neutraliserende sprays mogen gebruiken, identiteitscontroles uitvoeren, personen vasthouden en
veiligheidsfouilleringen uitvoeren.
Het kb van 20 juni 2006 legt de voorwaarden vast van de opleidingen die de veiligheidsagenten moeten
volgen. Het voorziet ook vrijstellingen voor personeelsleden die al geruime tijd in dienst zijn. Die
maatregelen zijn echter gebaseerd op de situatie van de NMBS en de MIVB omdat ze de enige diensten
waren die een eigen veiligheidsdienst gebruikten. Ondertussen heeft ook de Lijn beslist zich in te schrijven
in het wettelijke kader, maar daarvoor moest er eerst een vrijstelling komen die aan haar situatie was
aangepast.
Het ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 20 juli 2006 over de opleidingsvoorwaarden waaraan het
leidinggevend en uitvoerend personeel van veiligheidsdiensten van de openbare
vervoersmaatschappijenmoet voldoen.
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Schuldkwijtschelding Liberia
Belgische bijdrage aan de kwijtschelding van de schulden van Liberia door het Internationaal monetair
fonds
Belgische bijdrage aan de kwijtschelding van de schulden van Liberia door het Internationaal monetair
fonds
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd over de Belgische bijdrage aan de
ﬁnanciering van de schuldkwijtschelding van Liberia door het Internationaal Monetair Fonds.
Op 22 februari 2008 bevestigde de ministerraad zijn akkoord van 9 november 2007 om het Belgische
aandeel in de SCA-1-reserves en de deﬀered charges adjustment van het IMF te gebruiken om de
kwijtschelding van de schulden van Liberia te ﬁnancieren. De schuldkwijtschelding moet Liberia de
slagkracht geven om aan zijn economische wederopbouw te werken. Ze wordt grotendeels geﬁnancieerd
door de special contingent account en de deﬀered charges adjustments waarin alle leden van het IMF
bijdragen om mogelijke verliezen door wantbetalingen te dekken. België heeft een aandeel van 7,5
miljoen SDR dat het IMF zal vrijgeven (ongeveer 8,2 miljoen euro).
Het IMF heeft de lidstaten gevraagd die middelen te gebruiken om de schulden van Liberia kwijt te
schelden en heeft daarvoor een Liberia Administered account geopend.
sca = special contingent account
deferred charges adjustments = aanpassingen van uitgestelde lasten
SDR= special drawing rights
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Kringloopfonds
Financiering van de terugbetaling van de obligaties van het Kringloopfonds
Financiering van de terugbetaling van de obligaties van het Kringloopfonds
De ministerraad heeft kennis genomen van een oriëntatienota over de ﬁnanciering van de terugbetaling
van de obligaties van het Kringloopfonds. De eerste obligaties van het kringloopfonds vervallen op 27 juni
2008. Dan moet het fonds de 13.000 obligatiehouders terugbetalen.
Minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena heeft daarom een scenario voor de terugbetaling
voorgesteld. Dat scenario bestaat uit een banklening voor de ﬁnanciering van de terugbetaling, waarvan
de minister van Maatschappelijke Integratie en de minister van Financiën de modaliteiten
zullen bepalen. De federale staat verleent zijn waarborg enkel aan de leningen en de participaties die
toegekend zijn, toen het fonds federaal was.
De gewesten worden betrokken bij het beheer van het fonds: de raad van bestuur wordt uitgebreid met
vertegenwoordigers van de gewesten. Zodra ze hun strategie om het fonds te ontwikkelen hebben
bepaald, kan het fonds een nieuwe obligatielening uitgeven. Die lening wordt dan gewaarborgd door de
gewesten met aparte boekhouding.
De Federale investeringsmaatschappij heeft op 13 mei 2003 het Kringloopfonds opgericht onder de vorm
van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met sociaal oogmerk. Het fonds
bood een ethische beleggingsformule aan met staatswaarborg: obligaties met een looptijd van minstens
vijf jaar aan een intrestvoet van 3,125%. Daarnaast ondersteunde het fonds de duurzame en sociale
economie door middel van tussenkomsten zoals kapitaalparticipaties en de toekenning van leningen aan
organisaties en ondernemingen die deel uitmaken van de sociale en duurzame economie.
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EUCARIS
Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem
Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem
De ministerraad heeft het voorontwerp van wet goedgekeurd tot instemming met het Verdrag betreﬀende
een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem EUCARIS (Luxemburg, 29 juni 2000).
Het EUCARIS-verdrag voert een technisch systeem in voor de uitwisseling van gegevens over voertuigen
en rijbewijzen in reële tijd tussen de instellingen die in de landen verantwoordelijk zijn voor de inschrijving
van voertuigen. Op Europees vlak is er ook al een systeem RESPER gelanceerd. België zal nu enkel
deelnemen aan het EUCARIS-systeem voor voertuiggegevens en verdere beslissingen van de Europese
Unie afwachten.
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Ontmijningsoperatie in de Baltische zee
Mijnenjager Primula neemt deel aan de ontmijningsoperatieopen spirit in de Baltische zee
Mijnenjager Primula neemt deel aan de ontmijningsoperatieopen spirit in de Baltische zee
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om
mijnenjager Primula te laten deelnemen aan de multinationale ontmijningsoperatie OPEN SPIRIT 08 in de
Baltische zee.
Mijnenjager Primula zal van 1 tot 12 september 2008 ontploﬃngstuigen in de territoriale wateren en de
exclusieve economische zone van Letland mee opsporen en vernietigen.
Sinds 1998 nemen Belgische mijnenjagers jaarlijks deel aan multinationale ontmijningsoperaties,
afwisselend in Estland, Letland en Litouwen. België heeft zo een grote expertise opgebouwd en heeft
wezenlijk bijgedragen tot de ontmijning van de Baltische kust, de vorming van de Baltische marines en
hun integratie in de Nato.
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Raad voor vreemdelingenbetwistingen
Benoeming van vier griﬃers bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen
Benoeming van vier griﬃers bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Migratie- en Asielbeleid Annemie
Turtelboom om vier griﬃers bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen te benoemen.
De algemene vergadering en de hoofdgriﬃer stelden de kandidaten na selectieproeven voor:
de heer Toon Leysen, mevrouw Katleen Verheyden en de heer Marc Denys van de Nederlandstalige
taalrol
mevrouw Anne Pascale Palermo van de Franstalige taalrol.

Voor de betrekkingen die nog openstaan, wordt een nieuwe proef georganiseerd.
De Raad voor vreemdelingenbetwistingen is een administratief rechtscollege dat de beroepen
behandelt tegen individuele beslissingen die uitgesproken zijn op basis van de wet over de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. De raad bestaat uit een
griﬃe met een hoofdgriﬃer en acht griﬃers.
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Overheidsopdracht voor FOD's
Huur en aankoop van multifunctionele digitale kopieerapparaten voor de federale overheidsdiensten
Huur en aankoop van multifunctionele digitale kopieerapparaten voor de federale overheidsdiensten
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte om een
overheidsopdracht uit te schrijven voor de huur en de aankoop van multifunctionele digitale
kopieerapparaten zwart/wit en kleur voor de federale overheidsdiensten. De overeenkomst telt tien
percelen, duurt één jaar en kan eenmaal met een jaar worden verlengd.
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Beliris
Samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de federale overheid
Samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de federale overheid
De ministerraad keurde bijakte nr 10 goed bij BELIRIS, het samenwerkingsakkoord dat het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de federale overheid op 15 september 1993 ondertekenden. De bijakte die
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en voorzitter van Beliris Laurette Onkelinx
voorstelde, legt de organisatie van initiatieven vast die BELIRIS zal steunen in de komende drie jaar op het
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun ﬁnanciering voor een budget van 375 miljoen
euro, naast de overdrachten.
Het samenwerkingscomité van Beliris dat uit vertegenwoordigers bestaat van de federale staat: Laurette
Oneklinx, Didier reynders, Jo vandeurzen en patrick dewael en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
Charles Picqué, evelyne Huytebroeck, Pascal Smet en Guy Vanhengel, heeft zijn goedkeuring aan de
intitiatieven verleend.
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