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Ministerraad van 25 januari 2008
De ministerraad vergaderde op vrijdag 25 januari 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 25 januari 2008 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 25 januari 2008

Weeshuizen in Bulgarije
Vrijmaking van een eerste schijf van 8.100 euro voor de onkosten van de Belgische zending van
experten naar Bulgarije
Vrijmaking van een eerste schijf van 8.100 euro voor de onkosten van de Belgische zending van experten
naar Bulgarije
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om
een eerste schijf van 8.100 euro vrij te maken op de begroting van de preventieve diplomatie voor de
werkings-, verblijfs- en reiskosten van de experten die van 27 tot 30 januari naar Bulgarije gaan.
De uitzending op Canvas over de situatie van de weeshuizen in Bulgarije heeft heel wat
verontwaardiging veroorzaakt. De publieke opinie drong aan op onmiddellijke actie.
De heer Filip Beke, Belgisch ambassadeur in Soﬁa, zal de technische zending coördineren. De minister van
Buitenlandse Zaken heeft voorgesteld om 250.000 euro op de begroting van de preventieve diplomatie vrij
te maken en te bestemmen voor de projecten die de zending zal bepalen.
Zie ook het persbericht van Buitenlandse Zaken.
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Hoort bij Ministerraad van 25 januari 2008

Overeenkomst met Singapore
Overeenkomst over de vermijding van dubbele belasting
Overeenkomst over de vermijding van dubbele belasting
De ministerraad stemde in met het voorontwerp van wet dat de overeenkomst tussen België
en Singapore over het vermijden van de dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan
van inkomstenbelastingen goedkeurt (Singapore, 6 november 2006).
Die overeenkomst vervangt de gelijkaardige overeenkomst van 8 februari 1972 (gewijzigd door de
aanvullende overeenkomst van 10 december 2006).
De nieuwe overeenkomt moet de positie van de Belgische investeerders in Singapore versterken en België
aantrekkelijker maken voor investeerders uit dat land. De overeenkomst volgt in grote mate de bepalingen
van het OESO-modelverdrag inzake belastingen. De tekst van de overeenkomst kunt
u raadplegen op www.ﬁscus.fgov.be.
De overeenkomst wordt voor goedkeuring aan het Federale Parlement voorgelegd.
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Hoort bij Ministerraad van 25 januari 2008

Feestdag op 2 mei 2008
Afwijken van feestdag op 2 mei mogelijk na overleg
Afwijken van feestdag op 2 mei mogelijk na overleg
In 2008 vallen één mei en Hemelvaart op dezelfde dag. Daarom stelde minister van Werk Josly Piette een
ontwerp van koninklijk besluit voor dat de sectoren en de ondernemingen de mogelijkheid geeft om zelf de
datum te kiezen die het beste past bij de economische realiteit van de ondernemingen en die aansluit bij
de wensen van de werknemers.
Het koninklijk besluit van 3 juni 2007 had de datum voor de verplichte tiende feestdag vastgesteld op 2
mei. De bijkomende mogelijkheid om hiervan af te wijken zal in de gebruikelijke volgorde van overleg
gebeuren:
door de sectoren tot 15 februari
vanaf 16 februari door de ondernemingen
door de ondernemingsraad of door een akkoord tussen werkgever en vakbondsafvaardiging
of bij gebrek hieraan door een akkoord tussen werkgever en werknemer

Het voorstel respecteert dus de keuze van 2 mei maar laat werkgevers en werknemers toe om een andere
datum overeen te komen.
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot tijdelijke aanpassing voor 2008 van het
koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4
januari 1974 betreﬀende de feestdagen.
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Hoort bij Ministerraad van 25 januari 2008

Elektronische identiteitskaarten
Elektronische identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland
Elektronische identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de consulaire bevolkingsregisters en
identiteitskaarten. Het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht vervangt de
identiteitskaart die de Belgische ambassades en consulaten in het buitenland aan Belgen overhandigen
door de elektronische Belgische identiteitskaart.
De voordelen van de nieuwe kaart zijn:
wanneer een Belg naar het buitenland verhuist, moet hij of zij de identiteitskaart niet meer vervangen
hij of zij kan de identiteitskaart ook gebruiken voor de elektronische handtekening en authentiﬁcatie
de correspondentie met de Belgische overheid wordt makkelijker en eenvoudiger (bv vereenvoudiging
van verkiezingsprocedure)
de Belgische identiteitskaarten worden eenvormig en dus ook geloofwaardiger als reisdocument in het
buitenland.
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Hoort bij Ministerraad van 25 januari 2008

Federale overheid: bijkomende feestdag en dienstvrijstelling
Bijkomende vakantiedag op 2 mei en dienstvrijstelling op maandag 10 november
Bijkomende vakantiedag op 2 mei en dienstvrijstelling op maandag 10 november
De ministerraad stemde in met een ontwerp van omzendbrief dat minister van Ambtenarenzaken Inge
Vervotte voorstelde over de bijkomende feestdag op 2 mei en de dienstvrijstelling in 2008.
Hemelvaartsdag valt in 2008 samen met 1 mei. Daarom krijgen alle statutaire en contractuele
personeelseden van de federale overheid een bijkomende verlofdag op 2 mei 2008, zoals in de privé
sector.
Wapenstilstand valt op een dinsdag. Er is dienstvrijstelling op maandag 10 november 2008.
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Hoort bij Ministerraad van 25 januari 2008

Modernisering beheer van de sociale zekerheid
Samenstelling en opdrachten van de groep modernisering van het beheer van de sociale zekerheid
Samenstelling en opdrachten van de groep modernisering van het beheer van de sociale zekerheid
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Josly Piette
stelden de ministerraad de samenstelling en de opdracht van de werkgroep modernisering van het beheer
van de sociale zekerheid voor.
De werkgroep behandelt in de komende maanden in de eerste plaats:
de hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling de problemen verbonden met de veralgemeende toepassing
van de elektronische aangifte van sociale risico's
de reglementaire aspecten van het mandaat van dienstverlener voor ondernemingen in hun relaties
met de instellingen van de sociale zekerheid
de reglementaire aspecten van de invoering van de elektronische handtekening en de elektronische
aangetekende zendingen
de organisatie van de gegevensuitwisseling tussen de federale overheid de gemeenschappen en
gewesten in het kader van het limosaproject (melding van buitenlandse werknemers)
de sociale balans

De werkgroep bestaat uit:
De vertegenwoordiging van de beleidscellen van:
de eerste minister
de vice-eersteminister en de minister van Financiën
de vice-eersteminister en minister van Begroting
de minister van Binnenlandse Zaken
de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
de minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
de minister van Pensioenen
de minister van Werk
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de minister bevoegd voor informatisering van de overheidsdiensten en administratieve
vereenvoudiging

De vertegenwoordiging van de federale overheidsdiensten:
dienst voor Administratieve Vereenvoudiging
federale overheidsdienst Sociale Zaken
federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De vertegenwoordiging van de openbare instellingen van sociale zekerheid:
Rijksdienst voor sociale zekerheid
Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheden
Rijksinstituut voor de sociale zekerheid van zelfstandigen
Kruispuntbank van de sociale zekerheid
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Rijksdienst voor pensioenen
Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering
Fonds voor arbeidsongeallen

De heer Koen Snyders adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor sociale zekerheid zit de
werkgroep voor, die ook bij de RSZ zetelt.
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Hoort bij Ministerraad van 25 januari 2008

Nationale klimaatcommissie
Nieuwe samenstelling van de Nationale klimaatcommissie
Nieuwe samenstelling van de Nationale klimaatcommissie
De ministerraad heeft het voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette over de nieuwe
samenstelling van de Nationale klimaatcommissie goedgekeurd.
Eﬀectieve leden van de federale regering:
mevrouw Elisabeth Ellegaard, voor de minister van Klimaat en Energie
mevrouw Nele Roobrouck, voor de eerste minister
mevrouw Davine Dujardin voor de vice-eersteminister en de minister van Begroting, Mobiliteit en
Institutionele Hervormingen
de heer Luc Mabille voor de vice-eersteminister en de minister van Financiën en Institutionele
Hervormingen

Plaatsvervangende leden:
mevrouw Christine Declercq voor de minister van Klimaat en Energie
de heer Axel Delvoie, voor de minister van Buitenlandse Zaken
de heer Nicolas Decoster voor de minister van Werk
de heer Jean-Marc Galand voor de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele
Hervormingen

De Nationale klimaatcommissie werd opgericht met het samenwerkingsakkoord van 14 november 2002
tussen de gewesten en de federale overheid om het klimaatplan uit te voeren en op te volgen.
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Hoort bij Ministerraad van 25 januari 2008

Overeenkomst Bosnië-Herzegovina Benelux
Goedkeuring van de overeenkomst tussen Bosnië-Herzegovina en de Benelux over de opheﬃng van
de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten
Goedkeuring van de overeenkomst tussen Bosnië-Herzegovina en de Benelux over de opheﬃng van de
visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten
De ministerraad ging akkoord met het voorontwerp van wet dat instemt met de overeenkomst

die de

regeringen van de Benelux-landen en Bosnië-Herzegovina per briefwisseling hebben gesloten om de
visumplicht voor de houders van diplomatieke paspoorten op te heﬀen. (Sarajevo 19 juli 2006)
De overeenkomst die de goede relaties met Bosnië-Herzegovina wil bevorderen, realiseert het vrije
verkeer van diplomatieke personeelsleden. Ze kunnen nu op vertoon van hun paspoort en
zonder visum België bezoeken. De maatregel geldt voor een verblijf van ten hoogste drie maanden.
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Hoort bij Ministerraad van 25 januari 2008

Ariadne-toepassing voor de wapenvergunningen
Gunning van de overheidsopdracht Ariadne voor wapenvergunningen
Gunning van de overheidsopdracht Ariadne voor wapenvergunningen
De ministerraad besliste de overheidsopdracht voor de Ariadne toepassing van wapenvergunningen aan
de ﬁrma CIPAL toe te kennen. De overeenkomst met CIPAL zal zeven jaar duren. Minister van Binnenlandse
Zaken Patrick Dewael stelde de gunning voor na grondig onderzoek van het voorstel van CIPAL.
Ariadne is een geautomatiseerd systeem voor de opvolging van dossiers. Het biedt een overkoepelend
beheer van dossiers van de ontvangst, over de behandeling tot aan de archivering en is uiterst geschikt
voor grote aantallen dossiers. FOD Binnenlandse Zaken zal het gebruiken om de uitvoering van
de wapenwet te versnellen. Door de nieuwe wet is er immers een massale stroom van dossiers op
provinciaal niveau gecreëerd. Het is nu noodzakelijk om die snel en doeltreﬀend aan te pakken.
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Hoort bij Ministerraad van 25 januari 2008

Verval van wetsontwerpen na ontbinding Federaal Parlement
Bepaling van de wetsontwerpen die de ministerraad van verval wilt ontheﬀen
Bepaling van de wetsontwerpen die de ministerraad van verval wilt ontheﬀen
De ministerraad keurde twee voorontwerpen van wet goed die het verval opheﬀen van sommige
wetsontwerpen die bij het Federaal Parlement aanhangig waren. Het eerste voorontwerp betreft
de aangelegenheden waarvoor Kamer en Senaat gezamenlijk bevoegd zijn (art 77 van de grondwet) en het
tweede voorontwerp betreft de aangelegenheden waarvoor de senaat een evocatierecht heeft (art. 78 van
de grondwet).
Als de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat worden ontbonden, worden alle wetsontwerpen
die nog aanhangig zijn als niet-bestaande beschouwd. De twee voorontwerpen die eerste minister Guy
Verhofstadt voorstelt, duiden nu die wetsontwerpen aan die Kamer of Senaat in de vorige zittingsperiode
had aangenomen, maar die toch zonder nieuwe verzending aanhangig blijven.
Wetsontwerpen art 77
wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op het waarborgen van het kiesrecht van
mensen met een beperkte mobiliteit
wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en
inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreﬀende de dotatie aan de Hoge Raad voor
de Justitie
ontwerp van de bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Arbitragehof, betreﬀende de dotatie aan het Hof
wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en
ﬁlosoﬁsche strekkingen gewaarborgd wordt
wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, om verenigingen een
vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen

Wetsontwerpen art 78
wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het instellen van een
immuniteit van tenuitvoerlegging ten overstaan van tegoeden van buitenlandse centrale banken en
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internationale monetaire autoriteiten
wetsontwerp tot wijziging van art. 8bis van de wet van 27 februari 1987 betreﬀende de
tegemoetkomingen aan personen met een handicap om de wachttijd voor de vaststelling van een
handicap in te korten
wetsontwerp tot wijziging van het wetboek van vennootschappen met het oog op de invoering van de
deelname op afstand aan de algemene vergadering
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Hoort bij Ministerraad van 25 januari 2008

Werking van de ministerraad
Wijziging van de duurzame ontwikkeling eﬀectenbeoordeling van de dossiers op de ministerraad
Wijziging van de duurzame ontwikkeling eﬀectenbeoordeling van de dossiers op de ministerraad
De ministerraad besliste de duurzame ontwikkeling eﬀectenbeoordeling van de dossiers waarover
hij beraadslaagt te wijzigen (DOEB). Het voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette heeft
als doel minder maar betere lichte duurzaamheidstesten uit te voeren. (de zogenaamde quickscans)
De eﬀectenbeoordeling is een maatregel die de ministerraad op 16 maart 2007 invoerde om de duurzame
ontwikkeling eﬀectief in het beleid van de federale regering te integreren. De beoordeling maakt de
beleidsmakers bewust van duurzame ontwikkeling en bevordert het optimale gebruik van de expertise van
de FOD'S en POD's (federale en programmatorische overheidsdiensten).
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Hoort bij Ministerraad van 25 januari 2008

Verdrag Rijn- en binnenvaart
Goedkeuring van het Verdrag over de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en de
binnenvaart
Goedkeuring van het Verdrag over de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en de
binnenvaart
De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat instemt met het Verdrag over de verzameling,
afgifte en inname van afval in de Rijn- en de binnenvaart. (Straatsburg, 9 september 1996)
Het voorontwerp dat minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht voorlegde, moet op internationaal
vlak een geharmoniseerd systeem creëren om de vervuiling van de vaarwegen door de binnenvaart tegen
te gaan. Het verdrag brengt het principe van de vervuiler betaalt, in de praktijk en zal op die manier het
ecologisch imago van de binnenvaart bevorderen. Tegelijkertijd is het de bedoeling om dat principe toe te
passen zonder dat het de concurrentieverhoudingen tussen de binnenvaartvloten van de
deelnemende staten verstoort.
Het Verdrag heeft een gemengd karakter. Het raakt immers federale en gewestelijke bevoegdheden.
Daarom is voor de toepassing van de bepalingen van het verdrag, de samenwerking tussen de federale
staat en de gewesten noodzakelijk en zullen ze dus samen een samenwerkingsakkoord uitwerken. Het
voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.
Het Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na neerlegging van de laatste akte
van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van de deelnemende staten.
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