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Ministerraad van 18 september 2008
De ministerraad vergaderde op donderdag 18 september 2008 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op donderdag 18 september 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 18 september 2008

Eenoudergezinnen
Plafond van het inkomen van actieve eenoudergezinnen die recht hebben op de verhoging van de
kinderbijslag verhoogd - tweede lezing
Plafond van het inkomen van actieve eenoudergezinnen die recht hebben op de verhoging van de
kinderbijslag verhoogd - tweede lezing
Op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx heeft de ministerraad in tweede lezing
een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat het inkomensplafond voor eenoudergezinnen die
recht hebben op de verhoogde kinderbijslag van 1.810,35 euro tot 2.020,48 euro bruto per maand
verhoogt. Dat stemt overeen met het plafond voor een persoon met handicap en met gezinslast.
Ook de toeslag zelf wordt verhoogd van 20,81 euro tot 41,63 euro voor het eerste kind of 25,81 euro voor
het tweede kind voor de werknemer-eenoudergezinnen. De bedragen stemmen overeen met de sociale
toeslag van werklozen/gepensioneerden.
De bedoeling van de maatregel is om de toeslag voor eenoudergezinnen in overeenstemming te brengen
met de toeslag voor werklozen, zodat ze de toeslag niet verliezen als ze werken.
(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het bedrag van de bijslag bedoeld in artikel 41 van de
samengeordende wetten van 19 december 1939 betreﬀende de kinderbijslag voor loonarbeiders
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Overdracht kernmateriaal en -gegevens
Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens
Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de leden van de Commissie van
advies voor de niet-verspreiding van kernwapens een veiligheidsmachtiging oplegt om toegang te hebben
tot geclassiﬁceerde inlichtingen van de inlichtingendiensten.
De wijziging van het koninklijk besluit (*) heeft als doel de werking van de Commissie te verbeteren,
door ook de administatie der Douane en Accijnzen te betrekken bij de Commissie.
Tijdens de beraadslagingen van de Commissie wisselen de inlichtingendiensten waardevolle informatie uit
over aanvragen voor de uitvoer van nucleair materiaal, uitrusting en technologie. Aangezien die
informatie doorgaans geclassiﬁceerd is als vertrouwelijk of geheim, dient ze te worden beschermd.
Daarom legt het voorstel van minister van Energie Paul Magnette de leden van de commissie op over
een veiligheidsmachtiging te beschikken. De verplichting geldt voor de leden, de plaatsvervangende
leden, de voorzitter en de ondervoorzitter.
De commissie heeft als opdracht de minister van Energie advies te geven over de uitvoer van nucleair
materiaal, uitrusting en technologie.
(*) koninkijk besluit tot wijziging van het kb van 12 mei 1989 betreﬀende de overdracht aan nietkernwapenstaten van kernmaterialen, kernuitrustingen, technologische kerngegevens en hun afgeleiden.
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Overheid en vakbonden
Uitbetaling van de vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de buitendiensten van de
Veiligheid van de Staat
Uitbetaling van de vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de buitendiensten van de
Veiligheid van de Staat
De ministerraad heeft op initiatief van eeste minister Yves Leterme en minister van Justitie Jo
Vandeurzen een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de wet over de toekenning en de uitbetaling van
een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector wijzigt (wet van 1 september
1980).
Die beslissing regelt de vertegenwoordiging van de representatieve vakorganisaties in de
onderhandelingscomités van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat en de toekenning en
uitbetaling van een vakbondspremie aan de personeelsleden van de diensten in kwestie.
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Federale raad voor duurzame ontwikkeling
Vervanging van sommige leden van de Federale raad voor duurzame ontwikkeling
Vervanging van sommige leden van de Federale raad voor duurzame ontwikkeling
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een ontwerp van
koninklijk besluit goedgekeurd over de vervanging van leden van de Federale raad voor duurzame
ontwikkeling.
Worden benoemd als lid:
mevr. I. Callens als ondervoorzitter ter vervanging van mevr. C. Ven die ontslag neemt als
ondervoorzitter en vertegenwoordiger van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven,
mevr. J. Miller en de heer M.-O. Herman als vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele
organisaties bevoegd voor milieubescherming ter vervanging van mevr. Th. Snoy en de heer W. Trio tot
het einde van hun mandaat,
mevr. A. Heyerick en de heer E. De Leeuw als vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele
organisaties bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking ter vervanging van de heer G. Fremout en de
heer J.-M. Swalens tot het einde van hun mandaat,
mevr. V. Vanhemelen als vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties
vertegenwoordigd in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven ter vervanging van mevr. I. Dekelper tot
het einde van haar mandaat,
de heer O. Van der Maren als vertegenwoordiger van de representatieve werkgeversorganisaties
vertegenwoordigd in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven als vervanging van mevr C. Ven tot het
einde van haar mandaat.
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Hernieuwbare energiebronnen
Compensatie voor de aankoop en verkoop van groenestroomcertiﬁcaten
Compensatie voor de aankoop en verkoop van groenestroomcertiﬁcaten
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Energie Paul Magnette het bedrag van de toeslag
vastgelegd die de netbeheerder van het elektriciteitsvervoer in 2008 en 2009 mag aanrekenen om de
verplichte aankoop en verkoop van groenestroomcertiﬁcaten voor elektriciteit uit windparken te
compenseren (*).
Omdat de regering de elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen wenst te bevorderen en de
produktie van elektriciteit uit de windparken in de Noordzee maximaal wil benutten, is de netbeheerder
van elektriciteit verplicht om groenestroomcertiﬁcaten aan te kopen. Eind 2008 zullen de windparken in de
Noordzee elektriciteit produceren die groenestroomcertifcaten opleveren.
Om de kosten te compenseren die de transmissienetbeheerder voor de verplichte terugkoop en verkoop
van groenestroomcertiﬁcaten betaalt, mag de de transmissienetbeheerder een toeslag aanrekenen. Vanaf
1 oktober 2008 tot 31 december 2009 bedraagt die 0,1272 euro per MWh. Voor een gemiddeld gezin komt
dat neer op minder dan 0,5 euro extra per jaar.
De elektriciteit die de windparken in de Noordzee zullen opleveren, is goed voor het gemiddeld verbruik
van zo'n 25.000 gezinnen.
(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreﬀende de
instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen.
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Statuut van militairen
Wijziging van het Statuut van de militairen
Wijziging van het Statuut van de militairen
De ministerraad keurde op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem een voorontwerp
van wet goed dat diverse wetten over het statuut van de militairen wijzigt.
De nieuwe bepalingen zijn:
het departement van Landsverdediging mag de datum uitstellen waarop een aangenomen ontslag of
een aangenomen verbreking van de dienstverbintenis eﬀectief uitwerking zal hebben,
militairen die zeer dure vormingen hebben gevolgd op kosten van het departement van
Landsverdediging moeten een rendementsperiode van twee jaar extra doorlopen,
de rendementsperiode van de hulpoﬃcier wordt verhoogd van vijf naar zes jaar en elke piloot die een
vorming volgt met het oog op zijn omscholing naar een ander type luchtvaartuig moet een
rendementsperiode van vier jaar doorlopen,
er is nu een wettelijke basis die de voorwaarden bepaalt om onderricht in het Engels te mogen geven.
De koning kan voortaan het niveau van kennis van een taal, buiten Frans en Nederlands, bepalen voor
aanwervingen en bevorderingen,
de kandidaat-hulpoﬃcier die deﬁnitief mislukt in zijn vorming piloot of luchtverkeersleider mag een
vorming volgen als kandidaat-beroepsonderoﬃcier,
een reservemilitair mag in het reservekader blijven of er terug in opgenomen worden om een
kaderfunctie te bekleden, boven de leeftijdsgrens van 60 jaar,
een kandidaat-hulpoﬃcier die zonder uitstel veroordeeld wordt voor
bepaalde feiten mag van ambtswege uit zijn ambt worden ontzet.
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Beroep van auto-expert
Erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en oprichting van het Instituut van de
auto-experts
Erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en oprichting van het Instituut van de autoexperts
De ministerraad heeft op voorstel van minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle een
voorontwerp van wet goedgekeurd over de erkenning en de bescherming van het beroep van auto-expert
en de oprichting van het Instituut van de auto-experts (*).
Het voorontwerp wijzigt de wet van 15 mei 2007 en past ze aan de Europese richtlijn van de Raad van 20
november 2006 betreﬀende beroepskwaliﬁcaties aan (2005/36/EG).
Daarnaast ruimt het een aantal belemmeringen uit de weg zodat de wet die de erkenning en de
bescherming van het beroep van auto-expert en de oprichting van het Instituut van de autoexperts regelt, nu daadwerkelijk in werking kan treden.
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Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling
Nieuwe samenstelling van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling
Nieuwe samenstelling van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een ontwerp van
koninklijk besluit goedgekeurd over het ontslag en de benoeming van de leden van de
Interdepartementale Commisie Duurzame Ontwikkeling.
Worden benoemd als lid:
mevr. Davine Dujardin als vertegenwoordiger van de eerste minister,
de heer Jean-Marc Galand als vertegenwoordiger van de minister van Financiën en Institutionele
Hervormingen,
de heer Pierre Du Ville als vertegenwoordiger van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
mevr. Nele Roobrouck als vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken,
de heer Sven Vaneycken als vertegenwoordiger van de minister van Justitie en Institutionele
Hervormingen,
de heer Nicolas De Coster als vertegenwoordiger van de minister van Werk en Gelijke Kansen,
de heer Fons Borginon als vertegenwoordiger van de minister van Buitenlandse Zaken,
de heer Pierre-Jean Delvoye als vertegenwoordiger van de minister van KMO's,
Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid,
mevr. Duciella Tabbara als vertegenwoordiger van de minister van Maatschappelijke Integratie,
Pensioenen en Grote steden,
de heer Alfons Vanheusden als vertegenwoordiger van de minister van Landsverdediging,
de heer Hervé Parmentier als vertegenwoordiger van de minister van Klimaat en Energie,
mevr. Marie Cherchari als vertegenwoordiger van de minister van Ontwikkelingssamenwerking,
mevr. Laurence Dayez als vertegenwoordiger van de minister van Ambtenarenzaken
en Overheidsbedrijven,
mevr. Els Van Gelder als vertegenwoordiger van de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
de heer Eugene Dimmock als vertegenwoordiger van de minister van Migratie- en Asielbeleid,
de heer Marc Roman als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Mobiliteit,
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mevr. Cathy Verbyst als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor de Coördinatie van de
fraudebestrijding
de heer Rudy Volders als vertegenwoordiger van de staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van
Financiën,
de heer François Roux als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast
met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap,
de heer Bruno Lefebvre als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Personen met een
handicap,
de heer Philippe Onclinx als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Begroting,
mevr. Magda De Meyer als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Armoedebestrijding,
mevr. Nadine Gouzée als vertegenwoordiger van het Federaal Planbureau.
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Algemene cel drugsbeleid
Vertegenwoordigers van de federale regering in de Algemene cel drugsbeleid
Vertegenwoordigers van de federale regering in de Algemene cel drugsbeleid
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
de lijst goedgekeurd met de 17 vertegenwoordigers van de federale regering in de Algemene cel
drugsbeleid.
De verdeling is als volgt:
een vertegenwoordiger van de eerste minister
een vertegenwoordiger van de minister van Volksgezondheid
een vertegenwoordiger van de minister van Sociale Zaken
twee vertegenwoordigers van de minister van Binnenlandse Zaken
een vertegenwoordiger van de minister van Buitenlandse Zaken
twee vertegenwoordigers van de minister van Justitie
een vertegenwoordiger van de minister van Werk
een vertegenwoordiger van de minister van Wetenschapsbeleid
een vertegenwoordiger van de minister van Maatschappelijke integratie
een vertegenwoordiger van de minister van Landsverdediging
een vertegenwoordiger van de minister van Migratie- en Asielbeleid
een vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Mobiliteit
een vertegenwoordiger van de minister van Financiën
een vertegenwoordiger van de minister van Economie
een vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Begroting

In 2002 hadden de federale overheid, de gemeenschappen, de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de gewesten een
samenwerkingsakkoord gesloten om een globaal en geïntegreerd beleid te voeren. Daarin hebben ze zich
ertoe verbonden overleg te plegen om hun drugsbeleid op elkaar af te stemmen op het vlak van:
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de drugspreventie
het aanbod aan hulpverlening en behandelingen
de controle van productie, de handel en sluikhandel in verdovende middelen en psychoactieve stoﬀen

Daarvoor hebben ze de Algemene cel drugsbeleid opgericht. Die bestaat uit 17 leden van de federale
overheid en 18 leden van de deelregeringen, elk met beslissende stem, een coördinator en een adjunctcoördinator, beide met raadgevende stem.
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Pilootproject psychiatrie
Verlenging van het pilootproject crisispsychiatrie voor patiënten met dubbele diagnose
Verlenging van het pilootproject crisispsychiatrie voor patiënten met dubbele diagnose
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx
acht overeenkomsten goedgekeurd, die het pilootproject voor crisiseenheden en case management voor
de behandeling van patiënten met een dubbele diagnose verlengen.
Het pilootproject bestaat sinds 2003 uit acht crisiseenheden verspreid over de verschillende provincies. De
acht overeenkomsten verlengen het proefproject van 1 augustus 2008 tot en met 30 juni 2009. Voor de
uitbouw van een crisiscentrum in Henegouwen werd een nieuwe oproep gelanceerd.
Het pilootproject dat op 1 oktober 2002 startte, biedt een intensieve behandeling van ten hoogste vijf
dagen aan patiënten in crisisituatie die aan een psychische aandoening lijden en die een probleem hebben
door het gebruik van psychoactieve middelen. De bedoeling is om ze te stabiliseren en ze op basis van het
overleg dat de case manager organiseert naar een klassieke ambulante of residentiële dienst door te
verwijzen. De case manager zorgt dus voor de verderzetting van de zorgverlening door het
verdere zorgtraject uit te tekenen.
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Vlaamse vermindering van de personenbelasting 2009
Afrekening van de Vlaamse vermindering van de personenbelasting 2009
Afrekening van de Vlaamse vermindering van de personenbelasting 2009
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk
besluit goedgekeurd dat de afrekening regelt van de Vlaamse forfaitaire vermindering van de
personenbelasting voor het jaar 2009.
De Vlaamse regering heeft met het decreet van 30 juni 2006 een forfaitaire vermindering van de belasting
ingevoerd die onmiddellijk in de bedrijfsvoorheﬃng wordt verrekend. De ministerraad heeft nu na de
bespreking in het Overlegcomité van 10 september 2008, een ontwerp goedgekeurd dat de afrekening
tussen het Vlaams Gewest en de federale overheid regelt. In het kort komt het erop neer dat het Vlaams
Gewest in oktober een bepaald bedrag stort als voorschot tijdens het aanslagjaar waarop de forfaitaire
vermindering wordt toegepast. In de loop van de maand maart van het volgende jaar wordt de voorlopige
afrekening gemaakt op basis van de aangiften in de bedrijfsvoorheﬃng. Al naargelang de situatie stort het
Vlaams Gewest dan een bijkomend bedrag of krijgt een deel van het overschot terug. De deﬁnitieve
afrekening gebeurt in maart van het vierde jaar na de storting van het voorschot.
Het ontwerp herneemt de tekst van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van de
afrekeningsmodaliteiten inzake de forfaitaire vermindering in de personenbelasting maar met een
aantal aanpassingen:
het past de datum van de eerste voorlopige afrekening aan
en houdt rekening met de verhoging van de forfaitaire vermindering tot 200 euro voor het aanslagjaar
2009.
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Federaal kenniscentrum voor de gezondheidzorg
Vaststelling van de beheerskosten die het RIZIV moet betalen voor de ﬁnanciering van het Federaal
kenniscentrum voor de gezondheidzorg in 2007
Vaststelling van de beheerskosten die het RIZIV moet betalen voor de ﬁnanciering van het Federaal
kenniscentrum voor de gezondheidzorg in 2007
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het bedrag van de administratiekosten die het RIZIV
moet betalen voor de ﬁnanciering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2007
vastlegt op 4.820.893 euro.
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