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Ministerraad van 28 juni 2007
De ministerraad vergaderde op donderdag 28 juni 2007 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad vergaderde op donderdag 28 juni 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 28 juni 2007

Vakbonden van de overheidsdiensten
Vrijstelling van de terugbetaling van de wedden van de vaste vakbondsafgevaardigden van de
openbare diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vrijstelling van de terugbetaling van de wedden van de vaste vakbondsafgevaardigden van de openbare
diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering stelde aan de ministerraad voor om de vakbondsorganisaties van
de overheidsdiensten die vallen onder het sectorcomité XV van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vrij te
stellen van de terugbetaling van de wedden van vier van hun vaste vakbondsafgevaardigden. Volgens het
koninklijk besluit van 28 september 1984 moeten de vakbonden de wedden van hun vaste afgevaardigden
terugbetalen aan de overheid. Maar het is de federale overheid die de bevoegheid heeft om de
vakorganisaties een hele of gedeeltelijke vrijstelling toe te kennen.Daarom keurde de ministerraad op
voorstel van eerste minister Guy Verhofstadt en minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont een
ontwerp van koninklijk besluit goed dat art 18, derde lid, van de wet die de betrekkingen tussen de
overheid en de vakbonden van haar personeel regelt, van toepassing maakt op de Brusselse
overheidsdiensten die vallen onder sectorcomité XV (wet van 19 december 1974).
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Hoort bij Ministerraad van 28 juni 2007

NMBS
Wijziging van de statuten van de NMBS-holding en de NMBS en nieuwe uitgave van aandelen door
Infrabel
Wijziging van de statuten van de NMBS-holding en de NMBS en nieuwe uitgave van aandelen door Infrabel
De ministerraad keurde een ontwerp goed dat instemt met de wijziging van de statuten van de NMBSholding. Naar aanleiding van de afschaﬃng van de eﬀecten aan toonder, heeft de NMBS-holding zijn
statuten gewijzigd wat de vorm van de bewijzen van deelgerechtigheid betreft. Die eﬀecten aan toonder
zal men voortaan in bewijzen van deelgerechtigheid op naam kunnen omzetten.De ministerraad keurde
ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat instemt met de wijziging van de statuten van de NMBS.
Die wijziging verhoogt het maatschappelijk kapitaal van 1.115.070.000 euro tot 1.210.070.000 euro.Het
derde ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad goedkeurde, machtigt Infrabel om nieuwe
aandelen uit te geven met de bedoeling de voortgang van de HST-werven te waarborgen.De drie
ontwerpen zijn een initiatief van minister van Begroting Freya Van den Bossche en staatssecretaris voor
Overheidsbedrijven Bruno Tuybens.
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Hoort bij Ministerraad van 28 juni 2007

Artsen in opleiding
Wijziging van de datum waarop het statuut van de algemeen geneeskundigen in opleiding in werking
treedt
Wijziging van de datum waarop het statuut van de algemeen geneeskundigen in opleiding in werking
treedt
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Sociale Zaken Rudy
Demotte voorlegde en dat de datum wijzigt waarop het statuut van de algemeen geneeskundigen in
opleiding, in werking treedt. De algemeen geneeskundigen in opleiding krijgen op 1 juli 2008 hetzelfde
statuut als de geneesheer-specialisten op het vlak van de sociale zekerheid van de arbeiders. Het gaat om
een rechtzetting in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 van het jaar waarop het statuut in werking treedt.
Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt art. 15bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering 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 28 juni 2007

Inzet van militairen in Afghanistan
Inzet van een Belgian mentoring team voor de ondersteuning van de ANAAC beveiligingseenheid
Inzet van een Belgian mentoring team voor de ondersteuning van de ANAAC beveiligingseenheid
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging André Flahaut om een
Belgisch mentoring team van acht militairen in te zetten voor de ondersteuning, de opleiding en de
omkadering van de Afghan National Army Corps (ANAAC) beveiligingseenheid op de Internationale
luchthaven van Kaboel. Ze zullen vanaf juli 2007 de beveiligingseenheid bijstaan en omkaderen tijdens zijn
operaties in het noordelijk gebied van de Internationale luchthaven van Kaboel.
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Hoort bij Ministerraad van 28 juni 2007

Grootstedenbeleid
Aanhangsels bij de huisvestingscontracten 2005-2007 met Gent en Schaarbeek
Aanhangsels bij de huisvestingscontracten 2005-2007 met Gent en Schaarbeek
De ministerraad heeft de twee aanhangsels goedgekeurd die minister van Grootstedenbeleid Christian
Dupont voorlegde. Het gaat om aanhangsels bij de huisvestingscontracten 2005-2007 die de federale
overheid met Gent en Schaarbeek heeft afgesloten in het kader van haar grootstedenbeleid.De
aanhangsels zijn van technische aard en voorzien verschuivingen van middelen tussen initiatieven zonder
de prioriteiten van de acties te wijzigen. De bedoeling van de wijziging is om de ingezette middelen zo
rationeel mogelijk te gebruiken om degelijke en toegankelijke woningen voor de lage en gemiddelde
inkomens te renoveren en te ontwikkelen.
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Hoort bij Ministerraad van 28 juni 2007

e-human resources voor federale overheidsdiensten
Gunning van de overheidsopdracht voor de informatisering van de human resources binnen de
federale overheidsdiensten
Gunning van de overheidsopdracht voor de informatisering van de human resources binnen de federale
overheidsdiensten
Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont legde de ministerraad de stand van zaken voor van de
informatisering van het beheer van de human resources binnen de federale overheidsdiensten (FOD's en
POD's). De overheidsopdracht die de ministerraad op 17 maart 2006 heeft goedgekeurd, wordt nu
toegekend aan de ﬁrma EDS in partnerschap met Ernst & Young, Acerta en Oracle. De overeenkomst die
over zeven jaar loopt, bevat de ontwikkeling van een databank met gegevens over de human resources
van alle FOD's en POD's. De bedoeling is om het personeelsbeheer te verbeteren, de procedures te
vereenvoudigen en het beleid op het vlak van human resources te ondersteunen.De minister van
Ambtenarenzaken stelde ook het tijdschema voor van de implementatie van het systeem in de FOD's en
de POD's.
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Hoort bij Ministerraad van 28 juni 2007

Sluitingsvergoedingen
Aanpassing van wettelijke verwijzing
Aanpassing van wettelijke verwijzing
De ministerraad heeft op 23 maart 2007 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat verduidelijkt
welke sluitingsvergoedingen niet beschouwd worden als loon. Het gaat om de vergoedingen die aan
ontslagen werknemers worden toegekend in geval van sluiting van de onderneming.Dat ontwerp verwijst
echter naar een wet die ondertussen werd opgeheven. Op initiatief van minister van Sociale Zaken Rudy
Demotte keurde de ministerraad nu in tweede lezing het ontwerp van koninklijk besluit goed met de
nieuwe verwijzing naar de wet van 26 juni 2002 in plaats van de opgeheven wet van 28 juni 1966. De
wijziging heeft enkel als doel de werknemers meer rechtszekerheid te bieden.
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