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Ministerraad van 1 februari 2008
De ministerraad vergaderde op vrijdag 1 februari 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 1 februari 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Guy Verhofstadt.
Eerste minister Guy Verhofstadt vestigde de aandacht op het nationaal veiligheidsplan voor 2008-2011 dat
de ministerraad vandaag heeft goedgekeurd. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en minister
van Justitie Jo Vandeurzen stelden daarna het plan uitgebreid voor. Dit is het tweede veiligheidsplan sinds
de hervorming van de politie in december 1998.
Daarna stelde eerste minister Guy Verhofstadt het nationaal allocatieplan 2008-2012 voor, een plan met
de emissierechten voor de bedrijven die onder de emissie-richtlijn vallen. Dat plan moet worden
voorgelegd aan de Europese Commissie. De Europese Commisie had beslist dat België voor 4,8
miljoen minder emissierechten mag uitdelen. Het aandeel van het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest
zijn nu gelijk: ze zullen elk 2,4 miloen ton CO2 extra reduceren. Arcelor Mittal zal de hooghoven 6
opstarten en heeft hiervoor 4 miljoen emissierechten nodig. 1,4 miljoen zal de ﬁrma zelf aankopen, het
Waalse Gewest de rest. Er komt een nieuwe regel: de elektriciteitscentrales die op gas, steenkool of
stookolie werken krijgen geen gratis emissierechten meer. Ze moeten die voortaan aankopen. De allocatie
van emissierechten van bedrijven wordt aangepast in functie van hun behoeften. Op het niveau van de
federale overheid wordt de heﬃng van 0,1 euro per emmissierecht afgeschaft.
Ten slotte stelde minister van Landsverdediging Pieter De Crem de evolutie van de acties van
Landsverdediging in Afghanistan voor. Meer info vindt u in het persbericht ISAF.
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Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2008

Overeenkomst met Montenegro
Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen, hun lidstaten en de
Republiek Montenegro
Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen, hun lidstaten en de
Republiek Montenegro
De ministerraad heeft ingestemd met het voorontwerp van wet over de goedkeuring van de stabilisatie- en
associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen, hun lidstaten en de Republiek
Montenegro.
Het is bedoeling met de overeenkomst de bestaande banden tussen de EU en de Republiek Montenegro
aan te halen door binnen een formeel kader nauwe en langdurige betrekkingen te bevorderen die
evenwichtig zijn en die op wederkerigheid en wederzijds belang zijn gebaseerd.
De overeenkomst wordt voor goedkeuring aan het Parlement voorgelegd.
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Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2008

Samenwerkingsovereenkomst tussen België en Equador
Algemene samenwerkingsovereenkomst tussen België en Equador
Algemene samenwerkingsovereenkomst tussen België en Equador
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht ingestemd met het
voorontwerp van wet over de goedkeuring van het verdrag Algemene Samenwerkingsovereenkomst
tussen België en Ecuador.
Ecuador is een van de 18 partners die op basis van de wet van 25 mei 1999 in aanmerking komen als
partner van de Belgische internationale samenwerking.
Het verdrag schetst het algemene kader waarin de internationale bilaterale samenwerking met Ecuador
zal verlopen.
De voornaamste aandachtpunten van de samenwerking zijn:
gezondheidszorg, onderwijs, landbouw, voedselzekerheid, basisinfrastructuur en maatschappijopbouw
drie transsectorale thema's: zorg voor het leefmilieu, gelijkheid tussen man en vrouw, en sociale
economie.
Dankzij de Algemene Overeenkomst kunnen beide landen verschillende bijzondere overeenkomsten
afsluiten voor elk van de projecten of -programma's die aansluiten bij de overeengekomen Indicatief
Samenwerkings-Programma's. Het komende programma loopt van 2007 tot 2010 en bestemt 32
miljoen euro voor projecten en programma's in de sectoren en thema's die hiervoor vermeld zijn.
Daarnaast komt er ook een fonds waarmee men studie-opdrachten voor de Belgisch-Ecuadoriaanse
ontwikkelingssamenwerking kan ﬁnancieren.
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Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2008

Coperﬁn 2008 - Fase A1
Vordering van het moderniseringsplan voor FOD Financiën
Vordering van het moderniseringsplan voor FOD Financiën
De ministerraad heeft kennis genomen van het verslag dat minister van Financiën Didier Reynders
voorstelde over de vordering van het moderniseringsplan Coperﬁn voor FOD Financiën op het vlak van ICT,
human resources, veranderingsbeheer, logistiek en wetgeving.
De ministerraad heeft ook zijn toestemming gegeven om het plan en de voorwaarden van aanbestedingen
te publiceren, de onderhandelingen op te starten en bepaalde opdrachten toe te wijzen. Hij stemde onder
andere in met de overdracht van budgetten uit de interdepartementale provisie voor de verhuis van de
ﬁscale buitendiensten van de Brusselse agglomeratie naar de ﬁnancietoren die eind juni 2008 van start
gaat.
De Coperﬁnprojecten hebben hoofdzakelijk als doel nieuwe softwaresystemen te implementeren, de ICTinfrastructuur te beveiligen en het netwerk van FOD Financiën te moderniseren en te rationaliseren. Een
beschrijving vindt u in de rubriek ICT en informaticaplan op de website www.minﬁn.fgov.be.

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

Persdienst van vice-eersteminister en Minister van
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
Didier Reynders
Karmelietenstraat15
1000 Brussel
België
+32 2 501 85 91
http://www.diplomatie.be

© 2020 - news.belgium.be

1/2

01 feb 2008 -16:44

Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2008

Elektronische verblijfskaarten voor vreemdelingen
Invoering van de elektronische verblijfskaart voor vreemdelingen over een periode van twee jaar
Invoering van de elektronische verblijfskaart voor vreemdelingen over een periode van twee jaar
De ministerraad aanvaardde het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om de
elektronische verblijfskaart voor vreemdelingen over een periode van twee jaar in alle gemeenten uit te
reiken. De bedoeling is om de bestaande verouderde documenten aan te passen en een moderne
dienstverlening te bieden.
Vreemdelingen die in België verblijven, krijgen van hun gemeentebestuur een verblijfskaart. Het gaat om
760.000 kaarten, waarvan er twee versies bestaan: een voor EU-burgers en hun familieleden en een voor
niet-EU-burgers. Al die kartonnen kaarten zullen nu geleidelijk vervangen worden door een elektronische
verblijfskaart.
Dankzij de nieuwe kaart krijgen vreemdelingen dezelfde mogelijkheden als de Belgen met hun eID-kaart,
namelijk authentiﬁcatie, identiﬁcatie en elektronisch handtekenen en de toegang tot tax-on-web... In de
toekomst zullen ook links met de SIS-kaart, de arbeidskaart, de beroepskaart en het paspoort tot de
mogelijkheden behoren.
Een ander voordeel is dat de nieuwe kaarten ook de kansen op fraude en criminaliteit beperken, omdat
ze moeilijker na te maken en uit gemeentehuizen te ontvreemden zijn. Een nieuw systeem met letters zal
de soorten kaarten van elkaar onderscheiden.
EU Burgers en familieleden

E

verklaring van inschrijving

F

familielid EU

Derde landen (niet EU)

A

bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - beperkt verblijf
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B

bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - onbeperkt verblijf

C

identiteitskaart voor vreemdelingen

De ministerraad ging ook akkoord het ontwerp van koninklijk besluit dat het kb van 10 december
1996 wijzigt en dat de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar regelt. Het
ontwerp wordt voorgelegd aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en
daarna aan de Raad van State.
De ministerraad besliste ook de rol van de Federale politie te beperken bij de afgifte van de kaarten aan
de personeelsleden van SHAPE/NATO.

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

01 feb 2008 -16:44

Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2008

FEDASIL
Aanduiding van de directeur-generaal bij het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
Aanduiding van de directeur-generaal bij het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Pensioenen en
Maatschappelijke Integratie Christian Dupont voorstelde met de intrekking van het KB van 27 april 2007 en
de aanduiding van mevrouw Isabelle Küntziger als houder van de managementfunctie van directeurgeneraal bij het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers.
De intrekking van het KB van 27 april 2007 houdt verband met de betwisting door de Raad van State,
omdat het taalkader ontbrak. Dankzij de recente goedkeuring van het taalkader kan de nieuwe benoeming
van mevrouw Isabelle Küntziger nu wel doorgaan.
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Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2008

Gebied van de grote meren
15,889 miljoen euro bijkomende steun voor de Democratische Republiek Congo
15,889 miljoen euro bijkomende steun voor de Democratische Republiek Congo
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel deelde de ministerraad de bevindingen van zijn
zending naar het gebied van de grote meren mee.
Tussen 17 en 21 januari 2008 heeft de minister van Ontwikkelingssamenwerking het gebied van de grote
meren bezocht om er gesprekken te voeren met de presidenten en relevante ministers van de
Democratische Republiek Congo, Oeganda en Rwanda. Hij bezocht ook meerdere projecten die de
Belgische samenwerking ﬁnanciert en die het BTC, het Belgisch agentschap voor
ontwikkelingsamenwerking, uitvoert. Hij heeft de relevantie en de reële impact van die samenwerking ter
plaatse kunnen beoordelen. Daarnaast had hij ook contacten met vertegenwoordigers van de privésector.
De minister kwam tot de conclusie dat de partners het noodzakelijk vinden de tijdsspanne tussen de
identiﬁcatie en de uitwerking van projecten aanzienlijk in te korten. De privé-sector benadrukte het belang
om zich te kunnen ontplooien en zo de drijvende kracht te worden van de ontwikkeling van hun landen.
Daarnaast formuleerden de gesprekpartners van de minister een duidelijke nood aan een transversale
benadering en een grote behoefte om de capaciteiten van de plaatselijke autoriteiten te versterken zodat
ze de hulp op doeltreﬀende wijze kunnen begeleiden.
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Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2008

ISAF
Belgische steun aan de Nederlandse EEAW F-16 operaties voor ISAF en evolutie van de aanwezigheid
van Landsverdediging in Afghanistan in 2008
Belgische steun aan de Nederlandse EEAW F-16 operaties voor ISAF en evolutie van de aanwezigheid van
Landsverdediging in Afghanistan in 2008
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Defensie Pieter De Crem om de
Nederlandse EEAW F-16 operaties in Afghanistan te steunen (expedionary Air wing) voor ISAF in
Afghanistan.
Landsverdediging zal een container van 4200 liter vloeibare zuurstof (LOX) ter beschikking stellen
van een Nederlands F-16 detachement.
Daarna ging de ministerraad in principe akkoord met de evolutie van de aanwezigheid van
Landsverdediging in Afghanistan in 2008.
360 militairen op 1 februari 2008
380 militairen op 1 april 2008: versterking van de beschermingscompagnie
480 militairen op 1 september 2008: inzet van een detachement 4 F-16's
450 militairen op 1 oktober 2008: stopzetting van Lead op de internationale luchthaven van Kaboul en
missie van een Operating Monitoring and Liaison team (OMLT)
260 militairen op 31 december 2008: terugtrekking van de beschermingscompagnie en van de
Provincial Reconstruction team in Kunduz (PRT)
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Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2008

Nomenclatuur van de gezondheidszorg
Terugbetaling van de geneeskundige onderzoeken met behulp van de videocapsule
Terugbetaling van de geneeskundige onderzoeken met behulp van de videocapsule
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het kb met de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen wijzigt en een ontwerp van kb dat het artikel 73bis van de wet op de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wijzigt. Beide ontwerpen zijn
een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx.
De medische onderzoeken met de videocapsule maken voortaan deel uit van de nomenclatuur van
geneeskundige verzorging (ze komen op de lijst van geneeskundige prestaties die geheel of gedeeltelijk
worden vergoed - art. 20, § 1, c). Voor het onderzoek met videocapsule moeten de ambulante patiënten
die geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming een remgeld betalen van 15% en ten
hoogste 8,68 euro. De ambulante patiënten die wel recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en de
gehospitaliseerde patiënten moeten geen remgeld betalen.
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Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2008

Medicijnen
Vermindering van het maximum remgeld voor de groep van medicijnen waarvan een kopie of
terugbetaalbaar generisch alternatief bestaat
Vermindering van het maximum remgeld voor de groep van medicijnen waarvan een kopie of
terugbetaalbaar generisch alternatief bestaat
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat het maximum remgeld verlaagt
voor de groep van geneesmiddelen met dezelfde ATC code waarvan ten minste een kopie of generisch
alternatief bestaat. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette
Onkelinx verlaagt het maximum bedrag dat de patiënt zelf betaalt:
geneesmiddelen van categorie B
8,20 euro in plaats van 10,80 euro voor kleine verpakkingen voor personen die recht hebben op de
verhoogde tegemoetkoming
12,20 euro in plaats van 16,10 euro voor grote verpakkingen voor personen die recht hebben op de
verhoogde tegemoetkoming en voor kleine verpakkingen voor gewone rechthebbenden
18,50 euro in plaats van 24,20 euro voor de grote verpakkingen voor gewone rechthebbenden

geneesmiddelen van categorie C
12,20 euro in plaats van 16,10 euro voor personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming
18,50 euro in plaats van 24,20 euro voor gewone rechthebbenden

Het gaat om geïndexeerde waarden op 1 januari 2008.
De Commissie van de begrotingscontrole en het Verzekeringscomité van de dienst geneeskundige
verzorging van het RIZIV hebben een positief advies gegeven.
(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van
de rechthebbenden in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen die vergoedbaar zijn in de
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

2/2

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

Persdienst van vice-eersteminister en minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en Culturele
Instellingen,Laurette Onkelinx
Handelsstraat 78-80
1040 Brussel
België
+32 2 233 51 11
http://www.laurette-onkelinx.be/

© 2020 - news.belgium.be

1/1

01 feb 2008 -16:44

Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2008

Dubbele belasting
Verdrag voor de afschaﬃng van dubbele belasting bij winstcorrecties tussen verbonden
ondernemingen
Verdrag voor de afschaﬃng van dubbele belasting bij winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen
De ministerraad heeft ingestemd met het voorontwerp van wet met de goedkeuring van het Verdrag over
de toetreding van de republieken Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen,
Slovenië en Slowakije tot het Verdrag voor de afschaﬃng van dubbele belasting in geval van
winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen (Arbitrageverdrag) en tot het Protocol bij dat Verdrag
(Brussel 23 juli 1990 en 25 mei 1999).
De 12 toenmalige lidstaten van de Europese Unie hebben het Arbitrageverdrag in 1990 afgesloten om art
220 van het Verdrag van Rome uit te voeren dat hen ertoe verbindt onderhandelingen aan te gaan om de
afschaﬃng van dubbele belasting binnen de Europese Unie te waarborgen. Het Protocol van 25 mei 1999
verlengde het Verdrag voor opeenvolgende periodes van vijf jaar. Het stelt een arbitrageprocedure en een
regeling voor onderling overleg in om de internationale dubbele economische belasting in geval van
winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen te vermijden.
De tien nieuwe lidstaten die op 1 mei 2004 tot de Europese Unie toetraden, verbonden zich ertoe om zich
bij het Verdrag aan te sluiten. Het kwam op 8 december 2004 tot stand door de ondertekening van dit
Toetredingsverdrag.
Het Toetredingsverdrag wordt aan het Parlement voorgelegd.
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Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2008

Autopark van de federale regering
Meer ambitieuze doelstellingen op het vlak van de vermindering van de CO2-uitstoot voor het
autopark van de federale regering
Meer ambitieuze doelstellingen op het vlak van de vermindering van de CO2-uitstoot voor het autopark
van de federale regering
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van eerste minister Guy Verhofstadt en minister van
Klimaat en Energie Paul Magnette om nieuwe doelstellingen te hanteren voor het gebruik van auto's die
minder CO2 uitstoten en dus milieuvriendelijker zijn. Het voorstel sluit aan bij de rondzendbrief over het
autopark van de secretariaten en de beleidsorganen.
Het is de bedoeling om tegen 2012 de norm van 130g/km te halen door een geleidelijke vervanging van
het autopark. Hiermee wordt verder ingegaan op de beslissing die genomen werd tijdens de ministerraad
van 16 en 17 januari in Gembloux.
Het voorstel omvat de volgende elementen:
het behoud van de bestaande verplichtingen: de voertuigen moeten ten minste voldoen aan de Euro-4
normen en, per cel en per secretariaat, minstens 1 voertuig minder dan 120g én van die voertuigen 1
minder dan 105 g;
het opleggen van nieuwe verplichtingen:
de dieselvoertuigen moeten uitgerust zijn met een dieselpartikelﬁlter;
er wordt een gemiddelde ingesteld voor het toegestane wagenpark per minister. Een eerste doelstelling is
deze van 150 g tegen eind 2008;
er zal een jaarlijkse evaluatie zijn van deze doelstelling;
naargelang de technologische evolutie en de beschikbaarheden op de markt zal de tweede doelstelling
erin bestaan tegen eind 2009 een gemiddelde uitstoot van 140g/km te bereiken.

De doelstelling van 130g/km in 2012 zal zo geleidelijk aan bereikt worden.
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Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2008

Overeenkomst tussen de BLEU en Bahrein
Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Bahrein voor de wederzijdse
bevordering en bescherming van investeringen
Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Bahrein voor de wederzijdse
bevordering en bescherming van investeringen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht ingestemd met het
voorontwerp van wet voor de goedkeuring van de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Bahrein over de wederzijdse bevordering en
bescherming van investeringen. (Manama 11 juli 2006)
De overeenkomst moet de economische samenwerking tussen de drie landen versterken en bevat onder
meer bepalingen over de rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen, een vlugge en adequate
schadeloosstelling bij onteigening en de vrije overmaking van inkomsten.
Ze schrijft ook een procedure voor om de geschillen die kunnen ontstaan tussen een investeerder en het
gastland van zijn investering te regelen en biedt de mogelijkheid om een beroep te doen op internationale
arbitrage. Daarnaast bevat ze ook een sociale en milieuclausule.

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

01 feb 2008 -16:44

Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2008

Akkoord tussen Ethiopië en de BLEU
Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Federale Democratische
Republiek Ethiopië voor de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen
Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Federale Democratische
Republiek Ethiopië voor de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen
De ministerraad heeft ingestemd met het voorontwerp van wet dat minister van Buitenlandse Zaken Karel
De Gucht voorstelde voor de goedkeuring van de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie en de Federale Democratische Republiek Ethiopië voor de wederzijdse bevordering en
bescherming van investeringen. (Brussel 26 oktober 2006)
De overeenkomst moet de economische samenwerking tussen de drie landen versterken en bevat onder
meer bepalingen over de rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen, een vlugge en adequate
schadeloosstelling bij onteigening en de vrije overmaking van inkomsten.
Ze schrijft ook een procedure voor om de geschillen die kunnen ontstaan tussen een investeerder en het
gastland van zijn investering te regelen en biedt de mogelijkheid om een beroep te doen op internationale
arbitrage. Daarnaast bevat ze ook een sociale en milieuclausule.
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Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2008

Voorlopige kredieten 2008
Betaling van uitgaven ten laste van de voorlopige kredieten
Betaling van uitgaven ten laste van de voorlopige kredieten
Minister van Financiën Didier Reynders stelde de ministerraad voor een machtiging te verlenen om
de uitgaven ten laste van de voorlopige kredieten 2008 vast te leggen, te ordonnanceren en te betalen
voor de uitvoering van het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 9 juli 2007.
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Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2008

Overeenkomst tussen Rwanda en de BLEU
Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse economische unie en Rwanda over de bevordering
en bescherming van investeringen
Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse economische unie en Rwanda over de bevordering en
bescherming van investeringen
De ministerraad heeft ingestemd met het voorontwerp van wet dat minister van Buitenlandse Zaken Karel
De Gucht voorstelde voor de goedkeuring van de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie en de Republiek Rwanda voor de wederzijdse bevordering en bescherming van
investeringen. (Kigali 16 april2007)
De overeenkomst moet de economische samenwerking tussen de drie landen versterken en bevat onder
meer bepalingen over de rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen, een vlugge en adequate
schadeloosstelling bij onteigening en de vrije overmaking van inkomsten.
Ze schrijft ook een procedure voor om de geschillen die kunnen ontstaan tussen een investeerder en het
gastland van zijn investering te regelen en biedt de mogelijkheid om een beroep te doen op internationale
arbitrage. Daarnaast bevat ze ook een sociale en milieuclausule.
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Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2008

Rondzendbrief over de voorlopige kredieten
Ontwerp van rondzendbrief over de voorlopige kredieten voor het tweede trimester van 2008
Ontwerp van rondzendbrief over de voorlopige kredieten voor het tweede trimester van 2008
De ministerraad keurde het ontwerp van rondzendbrief goed dat minister van Begroting Yves Leterme
voorstelde over de voorbereiding van een wetsontwerp van voorlopige kredieten voor april, mei, en juni
2008.
De rondzendbrief legt de technische parameters vast die men zal toepassen bij de tweede schijf
van voorlopige kredieten die nodig zijn voor de werking van de diensten tijdens het tweede trimester van
2008. Men gaat hierbij van de veronderstelling uit dat het begrotingsplan 2008 niet voor april zal worden
gestemd.
Zoals bij de ﬁnancieringswet kan geen nieuwe uitgave, die dus niet op voorhand door het parlement is
toegestaan, worden toegelaten.
Berekeningsbasis: de voorlopige twaalfden komen overeen met 6/12 van de kredieten van de algemene
uitgavenbegroting van 2007. De bedragen die de ﬁnanciewet van 12 december 2007 heeft toegestaan, zal
men hiervan terugvorderen.
De Federale overheidsdiensten kunnen tot 8 februari ten laatste afwijkingen
aanvragen voor uitzonderingen die niet te vermijden zijn.
Men houdt wel rekening met de verhoging van de personeelskredieten om de betaling van het
vakantiegeld in mei mogelijk te maken.
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Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2008

Geneeskundige verstrekkingen: vocale audiometrie
Remgeld voor de verstrekking van vocale audiometrie
Remgeld voor de verstrekking van vocale audiometrie
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat artikel 73bis van de wet op de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wijzigt. (gecoördineerd 14 juli 1994)
Het ontwerp is een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx.
Het supplement voor de vocale audiometrie uitgevoerd samen met een tonale audiometrie maakt deel uit
van de nomenclatuur van geneeskundige verzorging (het kwam op de lijst van geneeskundige prestaties
die geheel of gedeeltelijk worden vergoed - KB 6 maart 2007).
Het ontwerp bepaalt dat het remgeld voor het supplement voor de vocale audiometrie even hoog is
als voor de andere verstrekkingen voor audiometrie.
Het ontwerp kreeg een positief advies van het Verzekeringscomité van de dienst voor Geneeskundige
Verzorging. Het treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de publicatie in het
Staatsblad.
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Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2008

Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011
Goedkeuring van het Nationaal veiligheidsplan 2008-2001
Goedkeuring van het Nationaal veiligheidsplan 2008-2001
De ministerraad keurde het Nationaal veiligheidplan voor 2008-2011 goed.
U vindt de volledige tekst rechtsboven als bijlage.
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Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2008

Maritieme transporten van Landsverdediging
Overheidsopdrachten voor maritieme transporten van Landsverdediging in 2008
Overheidsopdrachten voor maritieme transporten van Landsverdediging in 2008
De ministerraad heeft minister van Landsverdediging Pieter De Crem toestemming gegeven om
overheidsopdrachten uit te schrijven voor de maritieme transporten van Landsverdediging in 2008.
De overheidsopdrachten verlopen volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Ze dienen
voor het transport van militair materiaal binnen de geplande termijnen voor de oefeningen en operaties
van Landsverdediging in 2008.
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Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2008

Nationaal register van broeikasgassen
Samenwerkingsakkoord tussen de Federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de organisatie en het beheer van het nationaal register van
broeikasgassen
Samenwerkingsakkoord tussen de Federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest over de organisatie en het beheer van het nationaal register van broeikasgassen
De ministerraad heeft het samenwerkingsakkoord goedgekeurd tussen de Federale Staat, het Vlaamse
Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de organisatie en het
administratief beheer van het gestandaardiseerd en genormaliseerd registersysteem van België. (in
overeenstemming met richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, en met Beschikking
280/2004/EG)
Het voorstel van minister van Energie en Klimaat Paul Magnette vervangt het bestaande
samenwerkingsakkoord van 22 september 2005. Dat samenwerkingsakkoord was immers voorzien voor de
periode 2005-2007. Een andere reden voor de nieuwe tekst is dat de recentste verordening EG nr
916.2007 heel wat wijzigingen heeft aangebracht (Commissie 31 juli 2007). Ook moest men rekening
houden met het samenwerkingsakkoord van 19 februari 2007 tussen de Federale staat, het Vlaamse
Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de uitvoering van het Protocol van
Kyoto.
De werkwijze van het register en de inhoud van het akkoord voor 2005-2007 blijven grotendeels van
kracht. Voor de annulering en afboeking van emissierechten, nu Kyoto-eenheden genoemd, voor
2008-2012 komt er een overgangsmaatregel (art 58 reglement). De deﬁnitie gecertiﬁceerde
emissiereductie wordt vervangen door Kyoto-eenheid, een deﬁnitie die beter rekening houdt met de
uiteenlopende soorten eenheden die men vanaf 2008-2012 in de rekeningen van het register kan
inschrijven.
Het registersysteem is de ruggengraat van de emissiehandel. De bedrijfscontuïniteit van het register was
meer dan 99%. Het Belgische register heeft overigens de homologatietesten met glans doorstaan. De
homologatie is een belangrijke mijlpaal in de operationele voorbereiding van het Kyoto protocol. Het is
immers een essentieel onderdeel van het formele evalautieproces dat de Verengide Natie uitvoert om
België toegang te geven tot de zogenaamde ﬂexibele mechanismesn van het Kytoto protocol. Zonder
homologatie zou België geen recht hebben om van de instrumenten gebruik te maken.
De Nationale klimaatcommissie heeft de tekst op 17 januari 2008 goedgekeurd.
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