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Ministerraad van 22 juli 2008
De ministerraad vergaderde op dinsdag 22 juli 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op dinsdag 22 juli 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 22 juli 2008

Regie der gebouwen
Overname van een huurcontract voor de Federale raad voor duurzame ontwikkeling
Overname van een huurcontract voor de Federale raad voor duurzame ontwikkeling
De ministerraad heeft aan de Regie der Gebouwen toestemming verleend om het huurcontract voor
een deel van het Leopold house-gebouw, Liefdadigheidstraat 27-33 in 1210 Brussel, over te nemen voor
de huisvesting van de Federale raad voor duurzame ontwikkeling.
Het Amortisatiefonds van de leningen voor sociale huisvesting was er vroeger gehuisvest. De Regie der
Gebouwen neemt de huur vanaf 1 januari 2008 voor zijn rekening.
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Hoort bij Ministerraad van 22 juli 2008

Loopbaan overheidspersoneel
Hervorming van bijzondere graden bij FOD Sociale Zekerheid
Hervorming van bijzondere graden bij FOD Sociale Zekerheid
De ministerraad heeft een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
goedgekeurd dat de bijzondere loopbaan van ambtenaren van niveau A bij de FOD Sociale zekerheid
hervormt. Het voorstel regelt het loonaspect van de integratie van bijzondere graden en sommige
gemene graden in de loopbaan van niveau A.
De wedde van personeelsleden die een bijzondere of een bepaalde gemene graad hebben van niveau 1/A
wordt voortaan bepaald op basis van de nieuwe loonschalen zoals nu al het geval is voor de gemene
graden. De maatregel past in de vernieuwde loopbaan van niveau A die op 1 december 2004 in werking
trad.
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Hoort bij Ministerraad van 22 juli 2008

Europees Verdrag over de wederzijdse rechtshulp in strafzaken
Goedkeuring van het tweede aanvullende protocol bij het Europees Verdrag over de wederzijdse
rechtshulp in strafzaken
Goedkeuring van het tweede aanvullende protocol bij het Europees Verdrag over de wederzijdse
rechtshulp in strafzaken
De ministerraad heeft ingestemd met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het tweede
aanvullend protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in
strafzaken (Straatsburg, 8 november 2001).
De lidstaten van de Raad van Europa hebben op 8 november 2001 tijdens de 109de zitting van het Comité
van ministers van de Raad van Europa het tweede aanvullende protocol bij het Europees Verdrag over de
wederzijdse rechtshulp in strafzaken opgesteld. Het Comité van deskundigen inzake de werking van de
Europese verdragen in strafzaken (PC-OC) bewerkten het onder het gezag van het Europees Comité voor
Strafrechtelijke vraagstukken (CDPC).
Het tweede aanvullende protocol moet het reactievermogen van de lidstaten tegen de
grensoverschrijdende criminaliteit opvoeren in het licht van de politieke en sociale evolutie in Europa
en de technologische ontwikkelingen in de hele wereld. Het verbetert dus het Verdrag van 1959 en het
aanvullend protocol van 1978 en vult het aan door de bepaling van de situaties waarin de lidstaten om
wederzijdse rechtshulp kunnen verzoeken te diversiﬁëren en door de wederzijdse rechtshulp te
vergemakkelijken. Voor het overige houdt het tweede protocol rekening met de noodzaak om de
individuele rechten te beschermen bij de verwerking van persoonsgegevens.
Het aanvullend protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken is
ondertekend op 17 maart 1978. België heeft het bekrachtigd op 28 februari 2002 en het is op 29 mei 2002
in werking getreden.
De afstemming van het Belgische recht op het tweede protocol gebeurt samen met de afstemming op de
overeenkomst van 29 mei 2000 betreﬀende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten
van de Europese Unie.
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Hoort bij Ministerraad van 22 juli 2008

Lokale politie
Bijkomende federale toelage voor de indexering van de ﬁnanciering van de lokale politie
Bijkomende federale toelage voor de indexering van de ﬁnanciering van de lokale politie
De ministerraad heeft beslist om voor 2006 een bijkomende federale toelage voor de deﬁnitieve
indexering van de basistoelage van de lokale politie voor 2006 toe te kennen. De toelage is gebaseerd op
de deﬁnitieve bijkomende dotatie die voor 2005 is toegekend. Het bedrag bestaat uit de som van de
bijkomende bedragen voorzien door het kb van 10 maart 2006, namelijk een federale basistoelage en een
toelage voor de uitrusting handhaving openbare orde voor de gemeente of de politiezone en de toelage
veiligheids- en samenlevingscontracten van sommige gemeenten voor 2005 en door het kb van 27 april
2007 dat een bijkomende federale toelage voor de indexering van de ﬁnanciering van de lokale politie
voor 2005 toekent.
Het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael corrigeert ook de berekening van de
basistoelage door de toegekende bedragen te vermenigvuldigen met de gezondheidsindex van december
2006 (119,09) en te delen door de gezondheidsindex van december 2005 (116,91).
De toelage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt op een andere manier berekend: namelijk op
basis van het loonindexeringscoëﬃciënt vernoemd in de begrotingsonderrichtingen.
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Hoort bij Ministerraad van 22 juli 2008

Evaluatie van mandaathouders
Lijst van de evaluatoren van de mandaathouders van een management- of staﬀunctie voor 2008
Lijst van de evaluatoren van de mandaathouders van een management- of staﬀunctie voor 2008
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte de lijst voor 2008 met
de evaluatoren van de mandaathouders van een managementfunctie of staﬀunctie bij de federale
overheidsdiensten goedgekeurd.
In 2008 worden vier voorzitters, 41 houders van een managementfunctie en 18 houders van een
staﬀunctie geëvalueerd. De lijst bevat de namen van die personen samen met hun eerste en tweede
evaluator.
De minister of staatssecretaris die bevoegd is voor het grootste gedeelte van de activiteiten van een
federale of programmatorische overheidsdienst evalueert de voorzitter van deze dienst. Daarnaast treedt
hij op als tweede evaluator bij de evaluatie van de andere mandaathouders van deze overheidsdienst.
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Hoort bij Ministerraad van 22 juli 2008

Kruispuntbank ondernemingen
Versterking van de kruispuntbank van ondernemingen
Versterking van de kruispuntbank van ondernemingen
De ministerraad heeft beslist om de rol van de Kruispuntbank van ondernemingen uit te breiden.
Het voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne en minister van
KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle heeft als doel de Kruispuntbank
van ondernemingen als unieke gegevensbron van talrijke ondernemingsgegevens te verbeteren. Het
voorstel geeft nu een precieze omschrijving van de ondernemingen die in de Kruispuntbank moeten
worden opgenomen. Daarnaast zullen ondernemingen die wegens overlijden of faillissement niet meer
bestaan ambtshalve uit de Kruispuntbank van ondernemingen worden geschrapt.
Het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 16 januari 2003 dat de ministerraad heeft
goedgekeurd, wordt na raadpleging van de Raad van state en de betrokken ordes en instituten van de
vrije en betrokken beroepen opnieuw aan de ministerraad voorgelegd.
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Hoort bij Ministerraad van 22 juli 2008

Overeenkomst met Marokko
Aanvullend Protocol bij de overeenkomst tussen België en Marokko inzake bijstand aan gedetineerde
personen en overbrenging van gevonniste personen
Aanvullend Protocol bij de overeenkomst tussen België en Marokko inzake bijstand aan gedetineerde
personen en overbrenging van gevonniste personen
De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het aanvullend protocol
bij de overeenkomst tussen België en Marokko over de bijstand aan gedetineerde personen en
overbrenging van gevonniste personen (Rabat, 19 maart 2007).
Op 7 juli 1997 hebben België en Marokko een overeenkomst over de bijstand aan gedetineerde personen
en de overbrenging van gevonniste personen ondertekend.
Beide landen die de uitvoering ervan in het kader van de Gemengde Raadgevende Commissie
evalueren, waren van mening dat het nodig was het verdrag aan te vullen met een protocol waarmee men
de gevonniste personen, die niet meer op het grondgebied van de staat van veroordeling mogen verblijven
zonder hun toestemming kan overbrengen. De bedoeling is om hun resocialisatie te bevorderen en hen de
mogelijkheid te bieden hun straf in het sociale milieu van hun herkomst te ondergaan.
Met de bekrachtiging van het protocol draagt België bij tot een betere bilaterale gerechtelijke
samenwerking met staten die geen lid zijn van de Europese Unie of van de Raad van Europa.

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

22 jul 2008 -11:33

Hoort bij Ministerraad van 22 juli 2008

Kinesitherapeuten
Planning van het aanbod aan kinesitherapeuten
Planning van het aanbod aan kinesitherapeuten
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Laurette Onkelinx om het systeem van de planning van het aanbod aan kinesitherapeuten te versoepelen
(*). Het jaarlijkse aantal kinesitherapeuten dat een erkenning kan aanvragen wordt tot 2015 op 450
behouden, en daarnaast zullen de niet-gebruikte RIZIV-nummers voor privé-praktijken worden
gerecupereerd. Die maatregelen sluiten aan op de aanbeveling van de planningscommissie die
vastgesteld heeft dat er een grotere behoefte is aan kinesitherapeuten en dat een aantal erkende
kinesitherapeuten geen verstrekkingen verleent op basis van de nomenclatuur voor privé-praktijken.
(*) kb tot wijziging van het kb van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de
selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verichten die
voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en
uitkeringen.
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Hoort bij Ministerraad van 22 juli 2008

Dienstencheques
Meer personen met een handicap kunnen genieten van 2.000 dienstencheques per jaar en de
controle op dienstecheques wordt strenger
Meer personen met een handicap kunnen genieten van 2.000 dienstencheques per jaar en de controle op
dienstecheques wordt strenger
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit
goedgekeurd dat het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreﬀende de dienstencheques wijzigt.
Het ontwerp verruimt de deﬁnitie van personen en kinderen met een handicap opgenomen in het
koninklijk besluit van 12 december 2001. Het koninklijk besluit van 30 april 2008 voerde een maximum in
van 750 dienstencheques per gebruiker en per kalenderjaar. Om degenen die absoluut nood hebben aan
externe hulp in hun dagelijkse leven niet te straﬀen, voorzag het besluit de mogelijkheid om een afwijking
te vragen op deze limiet, beperkt tot 2.000 dienstencheques per jaar.
Ter herinnering, drie categorieën personen kunnen deze aanvraag indienen:
1) personen met een handicap of de ouders van minderjarige kinderen erkend als personen met een
handicap,
2) de ouderen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) genieten,
3) de alleenstaande ouders met kinderen ten laste.
In de aanvankelijke versie van het koninklijk besluit betreﬀende de dienstencheques hield de deﬁnitie van
personen met een handicap slechts rekening met de personen met een handicap als dusdanig erkend door
de gewest- of gemeenschapsinstellingen (Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap, Agence
wallonne pour l'intégration des Personnes handicapées, enz.). Dit ontwerp breidt de deﬁnitie van personen
met een handicap uit tot:
de personen met een handicap erkend door de directie-generaal Personen met een handicap van de
FOD Sociale Zekerheid,
de kinderen die genieten van verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap of een ernstige
ziekte,
de kinderen met een handicap erkend door de directie-generaal Personen met een handicap.

De uitbreiding zal elke betrokkene toelaten zonder al te veel bijkomende administratieve stappen een
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aanvraag in te dienen tot afwijking van het plafond van 750 dienstencheques per gebruiker per
kalenderjaar.
Verder versterkt het ontwerp van koninklijk besluit de rol van de dienstencheque-ondernemingen alsook
de strijd tegen eventuele 'carrousel-problemen. Het wijzigt immers de procedure voor schorsing en
intrekking van de dienstencheque-erkenning en een procedure voor intrekking met uitstel en voor
onmiddellijke intrekking.
In de praktijk heeft de schorsing geen zin omdat de geschorste ondernemingen tijdens de
schorsingsperiode het bewijs niet kunnen leveren van de naleving van de erkenningsvoorwaarden. De
nieuwe procedure voor intrekking met uitstel kent de ondernemingen een regularisatietermijn toe. Het
ontwerp omvat ook een mogelijkheid tot onmiddellijke intrekking, waarvoor de wettelijke basis verleend
wordt door de programmawet van 8 juni 2008.
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Hoort bij Ministerraad van 22 juli 2008

Grootstedenbeleid
15 aanhangsels bij meerjaren contracten grootstedenbeleid goedgekeurd
15 aanhangsels bij meerjaren contracten grootstedenbeleid goedgekeurd
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Marie
Arena de aanhangsels voor 2008 goedgekeurd bij de meerjarencontracten die de regering in het kader van
het Grootstedenbeleid voor 2005-2007 heeft gesloten. Het gaat om 15 aanhangsels bij de stadscontracten
en 17 aanhangsels bij de huisvestingscontracten gesloten met de steden Brussel, Charleroi, La Louvière,
Luik, Bergen, Seraing, Antwerpen, Oostende, Gent, Mechelen en Sint-Niklaas, en met de
gemeenten Anderlecht, Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en Vorst.
De contracten moeten de levensomstandigheden van de inwoners van de meest kansarme stedelijke
gebieden verbeteren en initiatieven promoten op het vlak van de huisvesting. Ze vergroten de
aanwezigheid van de gemeentelijke overheid in achtergestelde buurten.

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

© 2021 - news.belgium.be

1/1

22 jul 2008 -11:33

Hoort bij Ministerraad van 22 juli 2008

Wettelijke controle van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen
Bepalingen over het auditcomité in de genoteerde vennootschappen en ﬁnanciële ondernemingen
Bepalingen over het auditcomité in de genoteerde vennootschappen en ﬁnanciële ondernemingen
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een auditcomité in de genoteerde
vennootschappen en ﬁnanciële ondernemingen opricht. Het voorstel van minister van Justitie Jo
Vandeurzen zet de Europese richtlijn over de wettelijke controle van jaarrekeningen en geconsolideerde
jaarrekeningen (*) in Belgisch recht om.
Het gaat om de artikelen van de richtlijn die nog niet zijn omgezet zoals de bepalingen over de benoeming
en het ontslag (hfdst IX) en de bijzondere bepalingen van de wettelijke controles van de jaarrekeningen
van organisaties van openbaar belang (hfdstk X). Die bepalingen regelen de verplichting van die
organisaties om binnen hun bestuursorgaan een auditcomité op te richten en behandelen ook
de onafhankelijkheid van de commissaris en de opzegging van de wettelijke auditors of auditkantoren.
(*) Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006.
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Hoort bij Ministerraad van 22 juli 2008

Tandartsen
Planning van het aanbod aan tandartsen
Planning van het aanbod aan tandartsen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
voor 2014 en 2015 het totale aantal tandartsen vastgelegd die de bijzondere beroepstitels kunnen
bekomen. Voor deze jaren wordt het totale contingent gebracht op 160 per jaar.
Voor de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap zijn dat:
80 algemene tandartsen,
7 tandartsen gespecialiseerd in parodontologie,
9 tandartsen gespecialiseerd in orthodontie.
Voor de universiteiten van de Franse gemeenschap:
52 algemene tandartsen,
5 tandartsen gespecialiseerd in parodontologie,
7 tandartsen gespecialiseerd in orthodontie.
Men zal het verschil van het aantal tandartsen, tot maximum 20% hoger of lager dan de aantallen die zijn
voorzien, tot 2015 kunnen overdragen naar de volgende jaren.
De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het kb van 25 april
2007 over de planning van het aanbod van de tandheelkunde.
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Hoort bij Ministerraad van 22 juli 2008

Vaste commissie van de lokale politie
Oprichting van het secretariaat van de Vaste commissie van de lokale politie
Oprichting van het secretariaat van de Vaste commissie van de lokale politie
De ministerraad besliste op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael een secretariaat
op te richten dat de Vaste commissie van de lokale politie zal ondersteunen.
Het secretariaat bestaat uit 7 à 12 personeelsleden van de lokale of de federale politie die voor
onbepaalde duur worden gedetacheerd. Hiervoor krijgen ze een functionele jaarlijkse toelage.
De ministerraad heeft het ontwerp van kb goedgekeurd betreﬀende het secretariaat van de Vaste
commissie van de lokale politie en tot wijziging van het kb van 26 maart 2005 houdende regeling van de
structurele detacheringen van de personeelsleden van de politiediensten en soortgelijke toestanden en tot
invoering van verschillende maatregelen.
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Hoort bij Ministerraad van 22 juli 2008

Residence palace
Gunning van een overheidsopdracht voorwerken van afbraak en instandhouding
Gunning van een overheidsopdracht voorwerken van afbraak en instandhouding
De ministerraad heeft een overheidsopdracht voor werken van afbraak en instandhouding toegekend
aan de tijdelijke vereniging Compagnie d'Entreprises CFE S.A. - Bâtiments & Ponts Construction BPC S.A. Besix S.A. Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders past binnen de bouw van de nieuwe
zetel van de Raad van de Europese Unie in de Residence palace in Brussel. De
opdracht bedraagt 19.623.214,87 euro zonder BTW (basis mei 2008).
De kosten voor de ondersteuning van het oude gebouw die nodig is om de gebouwenstructuur en de
treintunnel Schuman-Josaphat te scheiden, worden geﬁnancierd door Infrabel.
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Hoort bij Ministerraad van 22 juli 2008

FOD Justitie
Benoeming van de voorzitter van FOD Justitie
Benoeming van de voorzitter van FOD Justitie
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen beslist om de heer Alain Bourlet
voor een nieuw mandaat als voorzitter van het directiecomité van FOD Justitie te verlengen. Hij kreeg de
deﬁnitieve evaluatie zeer goed voor zijn vorige mandaat dat normaal aﬂiep op 17 juni 2008, maar dat
verlengd werd tot het einde van de evaluatieprocedure.
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Hoort bij Ministerraad van 22 juli 2008

Sociaal strafwetboek
Wetsontwerp Sociaal strafwetboek opnieuw bij Kamer ingediend
Wetsontwerp Sociaal strafwetboek opnieuw bij Kamer ingediend
De ministerraad heeft beslist om het wetsontwerp tot invoering van een Sociaal Strafwetboek dat
de regering Verhofstadt II op 1 maart 2007 had goedgekeurd, opnieuw bij de Kamer van
Volksvertegenwoordigers in te dienen. De Kamer kon het wetsontwerp niet meer behandelen. De
bestaande tekst wordt nu op voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen opnieuw bij de Kamer
ingediend samen met de voorontwerpen van regeringsamendementen die het wetsontwerp wijzigen.
Daaarnaast heeft de ministerraad ook een voorontwerp van wet goedgekeurd met bepalingen van het
sociaal strafrecht.
Het sociale strafwetboek bevat een coherent geheel van normen voor de behandeling van alle inbreuken
op het arbeidsrecht en op het sociaal zekerheidsrecht. Het houdt ook een vereenvoudiging in van het
stelsel van straﬀen en administratieve geldboeten. Het bevat speciﬁeke procedureregels voor al die
materies en verzamelt de bepalingen die de organen voor de bestrijding van illegale arbeid en sociale
fraude oprichten. Daarnaast regelt het het toezicht op het sociaal recht.
Het voorontwerp van wet houdende bepalingen van sociaal recht herneemt de artikelen van het Sociaal
strafwetboek waarvoor de behandeling in Kamer en Senaat vereist is.
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Nationale loterij
Voorlopig verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij
Voorlopig verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders het voorlopige
verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2008 goedgekeurd.
De winst van de Nationale Loterij wordt voor 2008 op 225.300.000 euro geschat en wordt als volgt
verdeeld:
153.242.320 euro vastgelegd bij wet,
29.123.943 euro voor speciﬁeke dossiers,
16.198.080 euro voor de subsidies onder de bescherming van de federale regering,
12.006.000 euro voor renovatie- en restauratieprojecten,
3.760.000 euro voor maatschappelijke participatie,
1.070.000 euro voor evenementen,
9.049.657 euro voor projecten van nationale prestige,
850.000 euro voor projecten van vrijwilligersverzekering.
In de materies vastgelegd bij wet is 27,44% van de winst van de Nationale Loterij inbegrepen die jaarlijks
verdeeld wordt tussen de Vlaamse en de Franse gemeenschap na voorafname van 0,8428% voor de
Duitstalige gemeenschap. De verdeelsleutel voor 2008 is:
Vlaamse gemeenschap: 59,99212%
Franse gemeenschap: 40,00788%
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Loopbaan van federale ambtenaren
Vereenvoudiging van bepaalde bepalingen van de loopbaan van het Rijkspersoneel
Vereenvoudiging van bepaalde bepalingen van de loopbaan van het Rijkspersoneel
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte een ontwerp van
koninklijk besluit goedgekeurd dat verscheidene reglementaire bepalingen van de loopbaan van de
federale ambtenaren vereenvoudigt.
Vakklassen
De benoeming in een klasse vervangt de benoeming in een vakklasse. Als gevolg hiervan:
dient het begrip vakrichting alleen nog om de functies te klasseren, zonder enige impact op het verloop
van de loopbaan
zijn alle gecertiﬁceerde opleidingen juridisch gezien toegankelijk voor alle ambtenaren van niveau A
verdwijnt de procedure om van vakklasse te veranderen: het gaat dan om een verandering van
aanwijzing

Stage van de ambtenaren van niveau A in de FOD's
De stagiair van niveau A in een FOD staat onder leiding van de directeur van de stafdienst P&O of van
de directeur van het Opleidingsinstituut van de federale overheid. De interdepartementale
stagecommissie blijft behouden, net als de mogelijkheid om tijdens de stage van federale
overheidsdienst te veranderen.
De stagiair van niveau A valt onder de bevoegdheid van de FOD waar hij door de voorzitter van het
directiecomité of zijn afgevaardigde als stagiair wordt toegelaten en niet meer onder de minister van
Ambtenarenzaken.

Vergelijkende selecties
De afgevaardigd bestuurder van Selor kan ambtenaren van buiten Selor voor selecties aanstellen en hen
onder zijn toezicht het voorzitterschap van selectiecommissies toevertrouwen.
De afgevaardigd bestuurder is verantwoordelijk voor het beheer van de reserves: hij kan de
geldigheidsduur van de reserves bepalen en verlengen als dat nodig is. Hij brengt de vakorganisaties
ervan op de hoogte.

2/2

Klasseanciënniteit en geldelijke anciënniteit
De voorzitter van het directiecomité of zijn afgevaardigde is bevoegd om de overeenkomst tussen een
functie in het federaal administratief openbaar ambt en een functie in andere overheidsdiensten voor
de klasseanciënniteit te erkennen.
De lijst van de diensten die hiervoor in aanmerking komen, wordt grondig vereenvoudigd. De
mogelijkheid om diensten die in de privésector zijn gepresteerd te valoriseren wordt uitgebreid tot alle
niveaus. Dat wordt nu de verantwoordelijkheid van de FOD en niet langer die van de minister van
Ambtenarenzaken.
De berekening van de geldelijke anciënniteit wordt vereenvoudigd naar aanleiding van het verslag van
het Rekenhof van januari 2006.

Alle hervormingen staan in het teken van vereenvoudiging en verantwoordelijkheidsbesef. Er zijn nog
enkele andere wijzigingen zoals:
de correctie van de verwijzing naar de indexering van de toelagen die Selor uitbetaalt
de nieuwe procedure voor de wijziging van de lijst van functies in niveau A
de afschaﬃng van het akkoord dat de minister van Ambtenarenzaken moet geven voor de
overplaatsing van militairen
de schrapping van de verwijzing naar de competentiemetingen, die allemaal door gecertiﬁceerde
opleidingen zijn vervangen.

Het ontwerp is een eerste stap om de procedures in 4 domeinen te vereenvoudigen. Er zal vervolgens een
grootser plan komen, om alle bepalingen die de loopbaan van de ambtenaren regelen in zo weinig
mogelijk teksten te hergroeperen.

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

© 2021 - news.belgium.be

1/1

22 jul 2008 -11:33

Hoort bij Ministerraad van 22 juli 2008

Opleiding van treinbestuurders en -personeel
Wijziging van de opleiding van treinbestuurders en treinpersoneel - erkenning van Dillen & Le Jeune
Cargo nv
Wijziging van de opleiding van treinbestuurders en treinpersoneel - erkenning van Dillen & Le Jeune Cargo
nv
De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit
Etienne Schouppe beslist de opleiding van treinbestuurders en treinpersoneel te wijzigen. De Europese
Commissie heeft de Belgische staat erop gewezen dat de bepalingen van het koninklijk besluit dat de
verlening van die opleidingsdiensten (kb 18 januari 2008) regelt, discriminerend zijn in het voordeel van de
NMBS. Het gaat om de bepalingen die het gebruik van een simulator voor de opleidingen opleggen en die
een minimumduur van de opleiding voorschrijven.
Daarom heeft de ministerraad een ontwerp van kb goedgekeurd, dat de verplichting om een simulator te
gebruiken opheft. Het ontwerp vermindert ook het aantal verplichte opleidingsuren. De verplichting om te
voorzien in een dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid wordt verduidelijkt door het bedrag van de
verzekering in overeenstemming te brengen met de aard en de omvang van de activiteit van de
opleidingsinstelling.
De ministerraad heeft ten slotte na toetsing aan de erkenningscriteria beslist de onderneming Dillen & Le
Jeune Cargo nv te erkennen als instelling voor opleidingsdiensten van treinbestuurders.
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