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Ministerraad van 19 juli 2007
De ministerraad vergaderde op donderdag 19 juli 2007 in de ambtswoning van de eerste minister in
de Lambermontstraat onder het voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad vergaderde op donderdag 19 juli 2007 in de ambtswoning van de eerste minister in de
Lambermontstraat onder het voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 19 juli 2007

Toezicht op de diamantsector
Hoge Raad voor Diamant wordt private stichting Antwerp World Diamond Center
Hoge Raad voor Diamant wordt private stichting Antwerp World Diamond Center
Minister van Economie Marc Verwilghen stelde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat
de nieuwe benaming 'private stichting Antwerp World Diamond Center' van de 'vzw Hoge Raad voor
Diamant' in de regelgeving vermeldt. Het protocol van 30 mei 2006 voorzag dat de vzw Hoge Raad voor
de diamant een nieuwe koepelorganisatie zou creëren in de vorm van een private stichting met de naam
Antwerp World Diamond Center.Het ontwerp dat de ministerraad heeft goedgekeurd, wijzigt nu de
vermelding van de stichting in het koninklijk besluit van 30 april 2004 houdende maatregelen betreﬀende
het toezicht op de diamantsector.
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Hoort bij Ministerraad van 19 juli 2007

Vrijstelling van LIMOSA-aangifte
Vrijstelling van de voorafgaande aangifte van gedetacheerde werknemers en zelfstandigen (LIMOSA)
Vrijstelling van de voorafgaande aangifte van gedetacheerde werknemers en zelfstandigen (LIMOSA)
De ministerraad stemde in met een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy
Demotte, minister van Middenstand Sabine Laruele en minister van Werk Peter Vanvelthoven dat de
voorafgaande aangifteverplichting van gedetacheerde werknemers en zelfstandigen wijzigt. De LIMOSAaangifte (*) dient om een betere controle op de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten mogelijk
te maken. Vanaf 1 april 2007 moest de werkgever elke tewerkstelling van een gedetacheerde werknemer
voorafgaandelijk elektronisch aan de RSZ melden. Op die verplichting gelden een aantal uitzonderingen.
Zo zijn personen die in België naar een wetenschappelijk congres komen voor vijf dagen per maand
vrijgesteld. Hetzelfde geldt voor personen die vergaderingen in beperkte kring bijwonen. Uit de praktijk
blijkt die regeling ontradend te zijn voor het bijwonen van congressen en vergaderingen, wat zeker niet de
bedoeling is. Daarom besliste de ministerraad de vrijstellingen aan te passen.Voor de eerste categorie
vervalt de beperking van vijf dagen per kalendermaand en voor de tweede categorie geldt de vrijstelling
tot 60 dagen per kalenderjaar waarvan per vergadering maximum 20 kalenderdagen kunnen worden
voorzien. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het kb van 20
maart 2007 tot uitvoering van hoofdstuk 8 van titel IV van de programmawet van 27 december 2006.(*)
Landenoverschrijdend informatiesysteem voor het migratie onderzoek bij de sociale administratie
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Hoort bij Ministerraad van 19 juli 2007

Pilootproject psychiatrie
Overeenkomsten voor het pilootproject intensieve behandeling van patiënten met dubbele diagnose
in twee psychiatrische ziekenhuizen
Overeenkomsten voor het pilootproject intensieve behandeling van patiënten met dubbele diagnose in
twee psychiatrische ziekenhuizen
De ministerraad keurde een overeenkomst met het Psychiatrisch Centrum Sleidinge goed en een met het
Centre Hospitalier Psychiatrique in Luik voor de verlenging van het pilootproject dat patiënten met een
dubbele diagnose intensieve begeleiding biedt. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy
Demotte legde de overeenkomsten voor. Het pilootproject dat op 1 oktober 2002 van start ging, biedt
patiënten die lijden aan een psychose en aan een probleem dat de wijten is aan middelengebruik, een
aangepaste intensieve begeleiding. De bedoeling is om die patiënten die uiterst kwestbaar zijn, na een
behandeling van zes maanden of hooguit één jaar te stabiliseren of door te verwijzen naar andere
diensten. De overeenkomsten kennen een budget van 908.964 euro aan het project toe voor de periode
van 1 augustus 2007 tot 30 juni 2008.

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

19 jul 2007 -17:00

Hoort bij Ministerraad van 19 juli 2007

Interfederaal korps van de inspectie van ﬁnanciën
Statuut van de leden van het Interfederaal korps van de inspectie van ﬁnanciën
Statuut van de leden van het Interfederaal korps van de inspectie van ﬁnanciën
Minister van Begroting Freya Van den Bossche legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit
voor dat recente wijzigingen van het statuut van de ambtenaren van toepassing maakt op de
personeelsleden van het Interfederaal korps van de inspectie van ﬁnanciën.Na goedkeuring door de
deelregeringen wordt het ontwerp onderhandeld in sectorcomité II ﬁnanciën.Het koninklijk besluit vult
bijlage twee aan van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het statuut van de leden
van het Interfederaal korps van de inspectie van ﬁnanciën en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28
april 1998 tot organisatie van het Interfederaal korps van de inspectie van ﬁnanciën.
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Hoort bij Ministerraad van 19 juli 2007

Infrabel
Wijziging van de statuten van Infrabel
Wijziging van de statuten van Infrabel
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Begroting en
Consumentenzaken Freya Van den Bossche en staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens
voorstelden met de wijziging van de statuten van Infrabel.De wijziging schrijft in de statuten het nieuwe
bedrag van het maatschappelijk kapitaal in dat de buitengewone algemene vergadering van infrabel op 16
juli 2007 heeft goedgekeurd. De regering had Infrabel groen licht gegeven om zijn kapitaal met
205.418.000 euro te verhogen door uitgifte van nieuwe aandelen. Met die bijkomende middelen zal
Infrabel de resterende investeringen voor de hogesnelheidslijnen kunnen afwerken. Eind 2008 zal België
een van de eerste landen zijn die zijn hogesnelheidsnetwerk volledig klaar heeft, met lijnen naar Frankrijk,
Engeland, Nederland en Duitsland.
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Hoort bij Ministerraad van 19 juli 2007

Broeikasgassen
Initialisatie, aanpassing, ontwikkeling en onderhoud van de registers voor broeikasgassen van België
en Luxemburg
Initialisatie, aanpassing, ontwikkeling en onderhoud van de registers voor broeikasgassen van België en
Luxemburg
De ministerraad ging principieel akkoord met het voorstel van minister van Leefmilieu Bruno Tobback om
de opdracht initialisatie, aanpassing, ontwikkeling en onderhoud van de registers voor broeikasgassen van
België en Luxemburg op basis van de Community Registry Software als dringende zaak te beschouwen en
te gunnen in overeenstemming met de wetgeving voor overheidsopdrachten.
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Hoort bij Ministerraad van 19 juli 2007

Pilootprojecten psychiatrie
Verlenging van pilootprojecten voor crisiseenheden in de psychiatrie
Verlenging van pilootprojecten voor crisiseenheden in de psychiatrie
De ministerraad keurde de verlenging goed van de pilootprojecten 'crisiseenheden voor personen met
psychoactieve stoornissen door middelengebruik','crisiseenheden voor personen in crisissituatie' en
'crisiseenheden voor personen in crisissituatie door middelengebruik'. Minister van Sociale Zaken
enVolksgezondheid Rudy Demotte stelde ze aan de ministerraad voor.De projecten die in drie
ziekenhuizen lopen, worden verlengd van 1 september 2007 tot 31 augustus 2008. De bedoeling is om de
patiënten een aangepaste behandeling te bieden die de psychische crisissituatie of de psychoactieve
stoornis door middelengebruik bijstuurt zodat het genezingsproces op gang komt.
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Hoort bij Ministerraad van 19 juli 2007

Overheidsopdracht voor Landsverdediging
Toekenning van een overheidsopdracht voor de inrichting van een nieuw brandwondencentrum in het
militair hospitaal van Neder-over-Heembeek
Toekenning van een overheidsopdracht voor de inrichting van een nieuw brandwondencentrum in het
militair hospitaal van Neder-over-Heembeek
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging André Flahaut om een
overheidsopdracht toe te kennen voor de inrichting van een nieuw brandwondencentrum met vaste
medische uitrusting op de vijfde verdieping in het militair hospitaal van Neder-over-Heembeek. De
opdracht is toegekend aan de ﬁrma Wycor nv die de voordeligste oﬀerte indiende.
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Hoort bij Ministerraad van 19 juli 2007

African union mission in Soedan
Deelname van een Belgische militair aan het force headquarters AMIS in Addis Abeba
Deelname van een Belgische militair aan het force headquarters AMIS in Addis Abeba
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging André Flahaut om een
Belgische militair van het joint command Lissabon van 24 augustus tot 24 december 2007 in te zetten
voor de steunverlening aan African union mission in Soedan (AMIS).De militair wordt ingezet als Saceur's
senior military liaison oﬃcer bij het force headquarters in Addis Abeba in Ethiopië en voor mogelijke
tijdelijke opdrachten in Soedan.
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Hoort bij Ministerraad van 19 juli 2007

Bevoegheidsregeling
Vernietigingsberoep bij het Grondwettelijk Hof tegen een ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Vernietigingsberoep bij het Grondwettelijk Hof tegen een ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Op 14 maart 2007 verscheen in het Staatsblad de ordonnantie die het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
stemde over de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke gevolgen en hinder van
niet-ioniserende stralingen. (ordonnantie 1 maart 2007)Die ordonnantie legt onder meer de grenswaarden
vast van de elektromagnetische golven van zendmasten waaraan we mogen worden blootgesteld. Die
materie is echter een federale bevoegdheid en is al geregeld in het koninklijk besluit dat de normen voor
zendmasten voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz voorschrijft. (kb 10 augustus
2005)Daarom besliste de ministerraad op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Rudy Demotte om een beroep tot vernietiging in te stellen bij het Grondwettelijk Hof. De Raad van State
had in zijn advies over het ontwerp van ordonnantie al geoordeeld dat het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement de federale bevoegdheid indeze kwestie van emmissienormen heeft geschonden.
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