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Ministerraad van 21 december 2007
De ministerraad vergaderde op vrijdag 21 december 2007 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 21 december 2007 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 21 december 2007

Grootstedenbeleid
Aanhangsels bij de meerjaren stadscontracten 2005-2007 gesloten met Brussel en Gent in het kader
van het grootstedenbeleid
Aanhangsels bij de meerjaren stadscontracten 2005-2007 gesloten met Brussel en Gent in het kader van
het grootstedenbeleid
De ministerraad keurde de aanhangsels bij de meerjaren stadscontracten 2005-2007 goed die de regering
met Gent en Brussel had gesloten in het kader van het grootstedenbeleid.
De aanhangsels die minister van grootstedenbeid Christian Dupont voorstelde zijn enkel technisch van
aard en bestaan uit verschuivingen van middelen tussen initiatieven zonder dat de actieprioriteiten
wijzigen. De bedoeling is om de beschikbare middelen zo rationeel mogelijk aan te wenden.
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Hoort bij Ministerraad van 21 december 2007

De Post
Benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de Post verlengd
Benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de Post verlengd
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de gedelegeerd
bestuurder van de Post, de heer Johnny Thijs voor een nieuwe termijn van zes jaar verlengd. De nieuwe
termijn gaat in op 7 januari 2008.
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Hoort bij Ministerraad van 21 december 2007

Registratie van aannemers
Regeling van de registratie van aannemers - tweede lezing
Regeling van de registratie van aannemers - tweede lezing
De ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de registratie
als aannemer regelt. Het ontwerp schrijft de voorwaarden voor waaraan de aannemer moet voldoen om
zich te kunnen registreren. Verder behandelt het ontwerp de wijze waarop hij of zij dat dient te doen en de
mededelingsplicht die hij moet vervullen. Komen ook aan bod: de opdrachten van de registratiecommissie
en de wijze waarop die commissie de registratie kan schrappen.
Een derde luik behandelt het gebruik en de recuperatie van de gestorte bedragen van de
inkomstenbelastingen en de bedragen voor de sociale zekerheid. Het ontwerp voorziet ook in de
mogelijkheid om een vermindering van de boete te bekomendie werd opgelegd wegens niet betaling van
belastingen. Ten slotte behandelt het ontwerp de verplichting om werken aan de Rijksdienst voor sociale
zekerheid te melden.
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat art. 400, 401, 403, 404 en 406 van het
WIB 92 uitvoert en art. 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreﬀende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
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Hoort bij Ministerraad van 21 december 2007

Coperﬁn 2007 - Fase D
Toekenning van overheidsopdrachten in het kader van Coperﬁn 2007, het moderniseringsplan van
Financiën
Toekenning van overheidsopdrachten in het kader van Coperﬁn 2007, het moderniseringsplan van
Financiën
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om
overheidsopdrachten toe te kennen voor projecten die ingediend zijn in het kader van het
moderniseringsplan Coperﬁn.
Het gaat om:
CRM- relaties via meerdere kanalen
implementatie van een globale oplossing voor de behoefte van FOD Financiën aan middelen waarmee hij
prestaties van diensten via meerdere kanalen kan ontwikkelen
voorbereiding en coördinatie van de implementering van een pilootonthaal in de gerenoveerde
ﬁnancietoren.

MASP - multi annual strategic plan dat e-governement invoert in de administratie van Douane en
Accijnzen.

De Coperﬁn projecten implementeren voornamelijk nieuwe software, beveiligen de ICT
infrastructuur, en moderniseren en rationaliseren het netwerk van FOD Financiën. Een beschrijving vindt
u in de rubriek ICT en in de informaticaplannen op de site www.minﬁn.fgov.be.
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Hoort bij Ministerraad van 21 december 2007

Regie der Gebouwen
Verscheidene maatregelen voor de inrichtingswerken in WTC 2 en WTC 3
Verscheidene maatregelen voor de inrichtingswerken in WTC 2 en WTC 3
Minister van Financiën Didier Reynders stelde de ministerraad voor, een aantal maatregelen te nemen
voor de inrichtingswerken van WTC 2 en WTC 3 naar aanleiding van de centralisering van federale
overheidsdiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De ministerraad heeft beslist:
de inrichtingswerken in WTC 2 en WTC 3 te ﬁnancieren met de lening die de Regie zal aangaan voor de
inrichtingswerken die hij ten laste neemt.
een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking toe te staan voor de studie en de uitvoering van
de inrichtingswerken in WTC 3 die de Regie voor zijn rekening neemt.
de huur vanaf 26 december 2009 te laten verhogen naar aanleiding van de werken die voor rekening
zijn van de verhuurder.
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Hoort bij Ministerraad van 21 december 2007

Federaal agentschap voor nucleaire controle
Verlenging van de overgangsregeling voor de nucleaire controle door erkende instellingen
Verlenging van de overgangsregeling voor de nucleaire controle door erkende instellingen
De ministerraad besliste om vanaf 1 januari 2008 de overgangsregeling voor de uitoefening van bepaalde
nucleaire controleopdrachten door erkende instellingen met drie maanden te verlengen. Het gaat om een
voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael.
Die overgangsregeling is het onderwerp van artikel 52bis van de wet van 15 april 1994 over de
bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen de gevaren die het gevolg zijn van ioniserende
stralingen en over het Federaal agentschap voor nucleaire controle, wat de uitoefening van de opdrachten
bedoeld in artikel 28, lid 2 van de wet betreft.
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