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Ministerraad van 26 oktober 2007
De ministerraad vergaderde op vrijdag 26 oktober 2007 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 26 oktober 2007 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
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Hoort bij Ministerraad van 26 oktober 2007

Preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om
een aantal initiatieven inzake preventieve diplomatie te ﬁnancieren op de begroting 2007 van de FOD
Buitenlandse Zaken.1. Vredesopbouw en diamanthandel – Kimberley ProcessHet Kimberley Proces
Certiﬁcatieschema (KPCS) is een samenwerkingsverband om conﬂictdiamanten uit het internationale
handelsverkeer te verbannen. Als huidig KPCS voorzitter organiseert de Europese Commissie de jaarlijkse
plenaire vergadering. Een seminarie voor lokale NGO's en overheden gaat eraan vooraf.Beide
evenementen vinden plaats van 3 tot 8 november in het Egmontpaleis in Brussel.2. Eﬃciënt en billijk
beheer van natuurlijke rijkdommen - AfrikaDe International Land Coalition (ILC), een internationale coalitie
voor de toegang tot grond, organiseert eind oktober 2007 een pan-Afrikaanse vergadering in Nairobi
(Kenia) waar men een regionale strategie over de toegang tot grond en conﬂictpreventie zal uitwerken.3.
Eﬃciënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen - DRCDe Columbia Law School Human Rights Clinic
onderneemt een onafhankelijke doorlichting van de mijncontracten in de DRC. Tegelijkertijd ondersteunt
het Carter Center de interministeriële commissie en de Congolese Autoriteiten bij de eigen doorlichting en
bij de eventuele herziening van de contracten. Het project zal ookeen transparante dialoog tussen alle
stakeholders promoten.4. Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij – DRCDit project
draagt bij tot een lokale en duurzame oplossing voor de problematiekvan vluchtelingen en andere
displaced persons die terugkeren naar hun land of streek van herkomst. 5. Bemiddeling bij dreigende en
lopende conﬂicten – processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer –
Soedan/BelgiëOp vraag van de Soedanese Regering zullen een tiental jonge diplomaten uit Soedan (vijf uit
het zuiden, vijf uit het noorden) een vormingsprogramma van een week volgen. De opleiding komt tot
stand in nauwe samenwerking met het Egmontinstituut. 6. Opbouw / versterking van een legitiem en
eﬃciënt veiligheidsapparaat – TsjaadDe VN zal als begeleidende maatregel van de Europese missie in het
kader van het Europese veiligheids- en defensiebeleid de regering van Tsjaad bijstaan bij de oprichting en
de opleiding van een bijzondere politiemacht. Die zal bevoegd zijn voor de handhaving van de orde in de
vluchtelingenkampen en ermee geassimileerde zones. Ze zal humanitaire operaties begeleiden en het
vrije en veilige verkeer van humanitair personeel verzekeren.7. Ontmijning en non-proliferatie - Landmine
MonitorHet Internationaal Observatorium voor Landmijnen kan beschouwd worden als een autoriteit op het
vlak van de opvolging van het beleid inzake antipersoonsmijnen. Zoals elk jaar is er een bijdrage in de
ﬁnanciering van het jaarrapport via de NGO Handicap International.8. Eerbiediging en bewustmaking van
de mensenrechten- MoldaviëDe Internationale Organisatie voor Migratie wil verschillende instanties uit 12
EU-lidstaten samenbrengen om kennis en best practices te delen om de strijd tegen mensenhandel te
versterken. De voornaamste activiteit is een netwerkings- en trainingsseminarie in Moldavië.9.
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Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten – Portaal internationaal humanitair rechtDe NGO
Humanitarian Policy and Conﬂict Research (HPCR) wil een Franstalig webportaal rond internationaal
humanitair recht uitbouwen dat deels gebaseerd op eigen onderzoek en informatiegaring en deels gelinkt
is aan een bestaand Engelstalige portaal.10.Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning
van participatieve processen – BelgiëHet Centre Interdisciplinaire d'études de l'Islam dans le Monde
Contemporain (CISMOC) organiseert een seminarie waarin een aantal actuele transformaties in de
sjiitische wereld zullen worden beschouwd vanuit ideologisch en organisatorisch standpunt en vanuit het
standpunt van de relaties met het soenisme en het Westen. 11. Vredesopbouw en gebruik van media AfghanistanVia een bestaand en populair radioprogramma worden 6 maal per week educatieve
boodschappen verspreid over conﬂictpreventie en geschillenbeslechting. De uitzendingen worden
aangevuld met wekelijkse educatieve programma's en een maandelijks geïllustreerd magazine van 4.000
exemplaren. Er wordt speciale aandacht besteed aan de leefwereld van kinderen,vrouwenthema's en aan
de dagelijkse situaties op het Afghaanse platteland.12. Opbouw/versterking van overheidsinstellingen,
bevordering van behoorlijk bestuur (good governance) - AfghanistanDe Belgische NGO Solidarité
Afghanistan Belgique draagt bij tot de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Afghanistan via
trainingen, door beoordelings- en evaluatie-instrumenten te ontwerpen, door impactstudies uit te voeren
en een aanbevelingsrapport te maken voor het Afghaanse Ministerie van Onderwijs.13. Capaciteitsopbouw
en versterking van de civiele maatschappij – RuslandDe vzw Pax Christi Vlaanderen wil de civiele
maatschappij in Rusland versterken en de verdraagzaamheid in de Russische samenleving bevorderen. Dit
project wordt uitgevoerd met 2 Russische partnerorganisaties. Doel van het project is Russische jongeren
en burgers bewust te maken van hun rechten, geweldloosheid te promoten en lokale verenigingen te
versterken in hun vredesopbouwende capaciteiten. 14. Ontmijning en non-proliferatie – Small Arms
SurveyHet Zwitserse onderzoeksinstituut Small Arms Survey brengt jaarlijks een toonaangevende
publicatie uit over de verspreiding van kleine en lichte wapens. Dit werk wordt in boekvorm uitgegeven.15.
Ontmijning en non-proliferatie – Jordanië De achtste conferentie van verdragspartijen bij de Mine Ban
Convention zal van 18 tot 22 november 2007 in Jordanië plaatshebben. België levert een bijdrage voor de
administratieve en ﬁnanciële follow-up via het Geneva International Centre for Humanitarian Demining
(GICHD).16. Bemiddeling bij dreigende en lopende conﬂicten – processen van vredesdialoog en
(inter)nationale verzoening – crisisbeheer – Midden-OostenHet project Partners for Dialogue – EMES Forum,
voorgesteld door het Europacollege, is een studieprogramma over de samenwerking tussen de EU, Israël
en de Palestijnse gebieden. Het verenigt studenten van het Europacollega en Islamitische en Palestijnse
studenten in Europese studies, die zich tijdens workshops en debatten zullen buigen over de
samenwerking tussen Europa en het Midden-Oosten.17. Herstel van schade als gevolg van een conﬂict –
Midden-Oosten Dit is een initiatief van honderden Islamitische en Palestijnse families die rouwen om het
verlies van naaste familieleden in het conﬂict. De leden van de Vereniging (per twee, één van elke
gemeenschap) gaan naar Israëlische en Palestijnse scholen om een dialoog aan te gaan met 17-18-jarige
scholieren met hun eigen persoonlijke geschiedenis als startpunt.18. Opbouw van een democratische
samenleving, ondersteuning van participatieve processen – Mongolië Dit project werd ontwikkeld door de
Mongoolse NGO MONES (Mongolian Women's Fund) en heeft als doelstelling:- de bevolking van deze rurale
provincies te sensibiliseren voor het probleem van huishoudelijk geweld; - de juridische bijstand voor de
slachtoﬀers in deze regio te versterken;- en de capaciteit en expertise van de gerechtelijke instanties in
deze provincies te ontwikkelen.19. Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten – ICJ De
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internationale Commissie van Juristen (ICJ) ontwikkelde in 2006 het programma 'Global Security and the
Rule of Law' met de bedoeling de regeringen die betrokken zijn in de strijd tegen terrorisme te overtuigen
dat ze de anti-terrorismemaatregelen, de rechtsregels, de mensenrechten en het humanitaire recht
moeten respecteren.20. Ontmijning en non-proliferatie – Colombia De United Nations Oﬃce on Drugs and
Crime (UNODC) wil de Colombiaanse bijstaan in de strijd tegen kleine wapens. Het initiatief ontwikkelt
strategieën op het vlak van opleiding, informatie, promotie, technische bijstand en regulering voor
verschillende nationale instellingen.21. Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van
participatieve processen – Turkije Dit project bestaat uit een opinieonderzoek dat wil nagaan hoe de
Turkse jeugd denkt over de overheid, politieke deelname, jonge politici en zichzelf. De opiniepeiling zal ook
de eisen, prioriteiten en perceptie van de Turkse jeugd onderzoeken ten overstaan van de EU, de VS en de
globalisering.22. Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij – Servië Het project werd
ontwikkeld door de Hongaarse openbare stichting Chance for Stability, in nauwe samenwerking met de
lokale NGO 'Vojvodina Centre for Human Rights', de provinciale overheid van Vojvoldina en de stad Novi
Sad.Het doel van dit project is het verbeteren van het interetnische vertrouwen van de bevolking van de
autonome provincie Vojvoldina.
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Hoort bij Ministerraad van 26 oktober 2007

Overheidsopdrachten voor landsverdediging
Ondersteuning rembarelen van vliegtuigbasissen - Levering van elektriciteit
Ondersteuning rembarelen van vliegtuigbasissen - Levering van elektriciteit
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging André Flahaut om aan
AERAZUR een overheidsopdracht toe te kennen voor de technische en logistieke ondersteuning van de
rembarelen van vliegtuigbasissen van de luchtcomponent. AERAZUR is de oorspronkelijke fabrikant van de
rembarelen. Het nieuwe meerjarige contract omvat het preventief, correctief en evolutief onderhoud.De
ministerraad gaf ook zijn toestemming om een meerjarige opdracht uit te schrijven voor de levering van
elektriciteit aan de kwartieren van het Ministerie van Landsverdediging in het Waalse Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De bestaande contracten lopen af op 31 december 2007. Het nieuwe
contract zal drie jaar geldig zijn.
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Regie der Gebouwen
Goedkeuring van maatregelen voor de Regie der Gebouwen
Goedkeuring van maatregelen voor de Regie der Gebouwen
De ministerraad keurde een aantal voorstellen van minister van Financiën Didier Reynders goed over de
Regie der Gebouwen.De Regie der Gebouwen zal het Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicatie (BIPT) als consultant helpen om een nieuwe vestigingsplaats te vinden. De Regie zal het
BIPT ook bijstaan tijdens de werken van eerste installatie op de nieuwe lokatie. De Regie der Gebouwen
kreeg toestemming om een aantal parkeerplaatsen te huren op het terrein van Société Espace Léopold sa
voor het Internationaal Perscentrum in de Residence Palace, wetstraat 155 in Brussel.In het kader van de
functionele hergroepering van de federale overheidsdiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ging
de ministerraad akkoord met:- de betaling van de huur vanaf de datum van terbeschikkingstelling van de
gerenoveerde Financietoren,- de aanvatting van werken voor de eerste installatie in de Financietoren, hun
ﬁnanciering en verdeling over de diensten die er gehuisvest zijn,- de procedure voor het gunnen van de
opdrachten voor het technisch beheer en het onderhoud van de Financietoren,- het principe van delegatie
van de procedurevoering en de afsluiting van contracten aan de minister van Financiën in naam en voor
rekening van de diensten die er gehuisvest zijn (te bevestigen door de nieuwe regering),- de
terbeschikkingstelling van de bedragen aan de Regie der Gebouwen die nodig zijn voor de
herinrichtingswerken in het Eurostation gebouw.- de huisvesting van het Expertisecentrum voor
gezondheidszorgen in de bijgebouwen van de Financietoren, Koningsstraat en de wijziging van de
huisvesting in het Eurostation.
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Reglementering van overheidsopdrachten
Wijziging van de reglementering van de overheidsopdrachten
Wijziging van de reglementering van de overheidsopdrachten
De ministerraad besliste de reglementering van de overheidsopdrachten te wijzigen, zonder te wachten op
de uitvoeringsbesluiten van de wetten van 15 en 16 juni 2006 die de reglementering van
overheidsopdrachten grondig hervormen. De reden hiervoor is dat de verplichte bepalingen van de
Europese richtlijnen op korte termijn moeten worden omgezet. (2004/17/EG en 2004/18/EG)Het ontwerp
van koninklijk besluit dat eerste minister Guy Verhofstadt voorstelde, wijzigt de wet op de
overheidsopdrachten en de aanneming van werken, leveringen en diensten, en de uitvoeringsbesluiten
van die wet. (wet van 24 december 1993)De wijzigingen in de wet geven de koning de mogelijkheid om de
maatregelen te nemen die nodig zijn om de verplichte Europese bepalingen om te zetten. De overige
wijzigingen hebben te maken met: - de toestand van de privaatrechtelijke universitaire instellingen,- de
vrijstelling die geldt op de opdrachten die gegund worden aan een verbonden of gemeenschappelijke
onderneming in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten,- de deﬁnitie van de bijzondere of
uitsluitende rechten die in diezelfde sectoren aan privé-ondernemingen zijn toegekend, - het stelsel dat
wordt toegepast wanneer de opdracht betrekking heeft op verschillende werkzaamheden, - de vrijstelling
voor de spraaktelefonie-, telex-, radiotelefonie-, semafoon- en satellietdiensten die wordt geschrapt.De
wijzigingen in het kb van 8 januari 1996 gelden voor de opdrachten metEuropese bekendmaking, ze
omvatten:- vier nieuwe gevallen van uitsluiting van deelname aan opdrachten,- de mogelijkheid om de
technische en beroepsbekwaamheid van de concurrentente beoordelen op basis van know-how, eﬃciëntie,
ervaring en betrouwbaarheid,- de mogelijkheid om voor de opdrachten voor werken en leveringen
overeenstemming te eisen met bepaalde kwaliteitsnormen zoals bij opdrachten voor diensten,- de
mogelijkheid om voor de opdrachten voor werken of diensten eisen op te leggen inzake
milieubeheermaatregelen en -systemen,- nieuwe deﬁnities voor de technische speciﬁcaties, de norm, de
Europese technische goedkeuring, de gemeenschappelijke technische speciﬁcaties en het technisch
referentiekader,- een nieuwe benadering van de technische speciﬁcaties door verwijzing naar normen,
functionele eisen of prestatie-eisen.De wijzigingen in de besluiten van 10 januari 1996 en 18 juni 1996
behandelen dezelfde bepalingen als die in bovenstaande paragraaf.
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Projecten van het FAGG
Goedkeuring van projecten van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en
gezondheidsproducten geﬁnancierd met de buitengewone bijdrage 2007
Goedkeuring van projecten van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
geﬁnancierd met de buitengewone bijdrage 2007
De ministerraad keurde op vraag van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Didier Donfut drie
projecten goed die het federaal agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten met de
buitengewone bijdrage 2007 zal ﬁnancieren. Die bijdrage is voorzien in de programmawet van 27
december 2006 en bedraagt 0,175 % van de omzet van de farmaceutische sector.Tijdens de
begrotingscontrole van 2006 bestemde de ministerraad (18/03/2007) die bijdrage die 5 miljoen euro
bedraagt voor het FAGG om de uitgaven te dekken die voortvloeien uit zijn opdrachten, om de
dienstverlening aan de burger te verbeteren en de industrie een toegevoegde waarde te verlenen. Drie
projecten bereiken nu de concretiseringsfase. Een project dat een database creëert zodat iedereen de
bijsluiters van alle medicijnen in drie talen kan raadplegen. Een tweede project betreft de
geneesmiddelenbewaking en heeft als doel de inbreng te verwerken van een groep professionelen uit de
gezondheidszorg die onverwachte en verdachte bijwerkingen van geneesmiddelen melden. Het derde
project, Backlog II genaamd, zal de achterstand bij de registratie van dossiers wegwerken. De ministerraad
bevestigt dat het om een globaal project gaat dat kadert in de buitengewone bijdrage (enveloppe van 5
miljoen) dat in 2006 van start is gegaan.
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Landbouwrampen
Erkenning van een landbouwramp en wijziging van de berekening van herstelvergoeding
Erkenning van een landbouwramp en wijziging van de berekening van herstelvergoeding
De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die minister van Middenstand en
Landbouw Sabine Laruelle over de landbouwrampen indiende.Het eerste ontwerp erkent de droogte in juni
en juli 2006 die in augustus gevolgd werd door overvloedige regenval als landbouwramp. Het bakent ook
de omvang van de ramp af en stelt de schadeloosstelling vast.Het tweede ontwerp wijzigt het koninklijk
besluit van 7 april 1978. Het stelt het bedrag van de vrijstelling vast, het abattement voor de berekening
van de herstelvergoeding en de percentages die veranderlijk zijn per gedeelten van het netto bedrag van
de schade.
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Responsabiliseringsbijdragen 2007
Vaststelling van de responsabiliseringsbijdrage voor 2007
Vaststelling van de responsabiliseringsbijdrage voor 2007
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat de responsabiliseringsbijdrage 2007
voor sommige werkgevers uit de openbare sector vastlegt. Het ontwerp van minister van Pensioenen
Bruno Tobback schrijft voor dat de bedragen die de Gemeenschappen en de Gewesten voor 2007 moeten
betalen dezelfde blijven als in 2002.De responsabiliseringsbijdrage werd in 1994 ingevoerd, als
compensatie voor de stijgende pensioenkosten die het gevolg zijn van het loon- en aanwervingsbeleid dat
de Gemeenschappen en Gewesten voor hun vastbenoemde personeelsleden voeren. De federale regering
herhaalt haar standpunt dat de bijdrage niet in verhouding is met de lasten die de federale overheid moet
dragen. Het ontwerp voert artikel 8 van de bijzondere wet van 5 mei 2003 uit.

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

26 okt 2007 -11:00

Hoort bij Ministerraad van 26 oktober 2007

Fiscale bemiddeling
Tijdelijke oplossing voor de aanvragen van ﬁscale bemiddeling
Tijdelijke oplossing voor de aanvragen van ﬁscale bemiddeling
De ministerraad nam kennis van de procedure om de ﬁscale bemiddelingsdienst in werking te stellen. De
procedure is een tijdelijke oplossing die minister van Financiën Didier Reynders en de minister, belast met
de modernisering van Financiën en de strijd tegen de ﬁscale fraude Hervé Jamar voorstelden om de
aanvragen van ﬁscale bemiddeling te behandelen. Door de verlengde toestand van lopende zaken en de
grote werkdruk van FOD Personeel en Organisatie heeft de aanstelling van de leden van het college van
de ﬁscale bemiddelingsdienst vertraging opgelopen. Toch zal de burger vanaf 1 november 2007 zijn
aanvraag voor bemiddeling kunnen indienen. Dankzij een voorlopige oplossing kan men de behandeling
van de aanvragen opvangen. De burger kan zijn aanvraag indienen per brief, per e-mail of per fax. Het call
center zal dan binnen de vijftien dagen de aanvrager informeren of zijn aanvraag ontvankelijk is of niet.
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