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Ministerraad van 13 juni 2008
De ministerraad vergaderde op vrijdag 13 juni 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 13 juni 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 13 juni 2008

Overeenkomst tussen BLEU en Mozambique
Overeenkomst over wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen
Overeenkomst over wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht een voorontwerp
van wet tot instemming goedgekeurd met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie en de Republiek Mozambique voor de wederzijdse bevordering en bescherming van
investeringen (Brussel, 18 juli 2006).
De overeenkomst moet de economische samenwerking tussen de drie landen versterken en bevat onder
meer bepalingen om een rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen te garanderen en om de
snelle en adequate schadeloosstelling bij onteigening en de vrije overmaking van inkomsten te
vergemakkelijken. Ze legt ook een procedure vast om de geschillen die kunnen ontstaan tussen een
investeerder en het gastland van zijn investering te regelen en de mogelijkheid om een beroep te doen op
internationale arbitrage. Ten slotte heeft de overeenkomst ook een sociale en milieuclausule.
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Hoort bij Ministerraad van 13 juni 2008

Domeinconsessies in de zeegebieden
Aﬂevering van domeinconcessies in zeegebieden en vereenvoudigde procedure bij wijziging
Aﬂevering van domeinconcessies in zeegebieden en vereenvoudigde procedure bij wijziging
Minister van Klimaat en Energie Paul Magnette legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit
voor dat de aﬂevering van domeinconcessies voor de bouw en uitbating van elektriciteitsproductie vanuit
water, stroom en wind wijzigt en dat de procedure voor de wijziging van toegekende concessies
vereenvoudigt.
Vanaf 1 juli 2008 zal de minister van Energie de concessies voor de bouw en de uitbating van
elektriciteitsproductie vanuit water, stroom en wind verlenen na advies van de Commissie voor de
regulering van elektriciteit en gas en niet meer op voordracht van de CREG. Het ontwerp voert zo de
elektriciteitswet uit (*). De algemene directie Energie zal voortaan de instructies voor de aanvragen van de
concessies en de voorstellen van toekenning of weigering uitvoeren.
Daarnaast vereenvoudigt het voorstel de procedure om de concessie te wijzigen wanneer de
concessiehouder het project wijzigt, bijvoorbeeld naar aanleiding van de technische evolutie van de
uitrusting.
De ministerraad heeft het ontwerp goedgekeurd houdende diverse bepalingen inzake domeinconcessies in
de zeegebieden, waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht.
(*) artikel 6 van de wet van 1 juni 2005 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreﬀende de
organisatie van de elektriciteitsmarkt.
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Hoort bij Ministerraad van 13 juni 2008

ICT toepassingen Mammoet en MACH bij FOD Justitie
Onderhoud van de toepassingen Mammoet en MACH bij Justitie
Onderhoud van de toepassingen Mammoet en MACH bij Justitie
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen om
overheidsopdrachten met onderhandelingsprocedure uit te schrijven voor het onderhoud van de
toepassingen Mammoet en MACH in 2008 en 2009 door de ﬁrma Axylis.
Mammoet is een van de belangrijkste ICT toepassingen die de rechterlijke orde gebruikt. Ze bestaat sinds
10 jaar en dient om de politieparketten, de politierechtbanken en de vredegerechten volledig te
automatiseren. Ze werd gebouwd door Axylis die voor het onderhoud instaat.
FOD Justitie is de toepassing Mammoet volledig aan het moderniseren. Dat project heet MACH (Mammoet
central hosting). De toepassing wordt op een krachtige centrale hardware gecentraliseerd, de coderingen
geharmoniseerd en er komt een centrale afdrukeenheid. De opdracht om MACH uit te voeren en uit te
breiden werd toevertrouwd aan de ﬁrma Axylis.
Voor het onderhoud van beide toepassingen ging de ministerraad ermee akkoord de onderhandelingen
met de ﬁrma Axylis aan te vatten voor twee contracten: een voor 2008 en een voor 2009.
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Hoort bij Ministerraad van 13 juni 2008

Pensioenen openbare sector
Samenstelling en werking van het Technisch comité voor de pensioenen van de openbare sector
Samenstelling en werking van het Technisch comité voor de pensioenen van de openbare sector
De ministerraad heeft de samenstelling en de werking goedgekeurd van het technisch comité voor de
pensioenen van de openbare sector. Het ontwerp van koninklijk besluit is een voorstel van minister van
Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote steden Marie Arena.
Een vertegenwoordiger van de minister van Pensioenen zit het comité voor. Het bestaat uit vier delegaties
die de federale staat, de gefederaliseerde overheden, de dienst voor Pensioenen en de representatieve
vakorganisaties vertegenwoordigen. De minister benoemt de voorzitter en de leden voor een
hernieuwbare periode van zes jaar.
Het technisch comité voor de pensioenen van de overheid is een raadgevend orgaan. Het geeft advies
over de elementen die men in aanmerking moet nemen om het nieuwe perequatiesysteem uit te voeren
(wet van 25 april 2007).
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Vervoer van gasachtige producten
Vereenvoudiging van de transittarieven voor aardgas
Vereenvoudiging van de transittarieven voor aardgas
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de gaswet wijzigt (*). Het voorontwerp
dat minister van Klimaat en Energie Paul Magnette voorstelde, zet de Europese verordening over de
voorwaarden die de toegang tot de aardgasvervoersnetten bepalen in Belgisch recht om en
verduidelijkt op die manier de tariefbepaling voor de transit van aardgas (**).
Het voorontwerp verduidelijkt de principes van de transittarieven voor aardgas zoals de structuur, de
publicatie, de procedures en de termijn voor voorstellen van tarieven. De gaswet bepaalt die al voor de
vervoerstarieven, maar niet voor de transittarieven.
Het voorontwerp laat toe tarieven vast te leggen op basis van de regels voor marktraadpleging, die
de Commissie voor de regulering van gas en elektriciteit op voorhand goedkeurde, aangezien de doorvoer
van gas een concurentiële activiteit is die zich op Europees niveau ontwikkelt. Voortaan kan men tarieven
bepalen volgens een combinatie van de methodes die reële kosten reﬂecteren en de marktgebaseerde
methodes.
(*) wijziging van de wet van 12 april 1965 betreﬀende het vevoer van gasachtige producten en andere
door middel van leidingen.
(**) Verordening nr 1775/2005 van het Europees parlement en de raad van 28 september 2005.
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Hoort bij Ministerraad van 13 juni 2008

Federale raad voor wetenschapsbeleid
Vervanging van de leden van de Federale raad voor wetenschapsbeleid
Vervanging van de leden van de Federale raad voor wetenschapsbeleid
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle en de
gewestregeringen om een aantal leden uit de Federale raad voor wetenschapsbeleid te vervangen.
De heer Philippe Vincke, rector van de ULB, vervangt de heer Pierre de Maret op voorstel van de Franse
Gemeenschapsregering.
Mevrouw Elisabeth Monard vervangt mevrouw Barbara Tan op vraag van de Vlaamse regering.
De heer Geert Vancronenburg vervangt mevrouw Caroline Ven op voorstel van het VBO.
De heer Freddy Cognoul, professor pathologische anatomie aan de Universiteit van Luik, vervangt op
voorstel van de voorzitter van het FRWB, de heer Claude Truﬃn, die overleden is.
De Federale raad voor wetenschapsbeleid is een adviesorgaan voor wetenschappelijk onderzoek. De raad
geeft advies over:
wetenschappelijk onderzoek dat gevoerd wordt op basis van federale bevoegdheden en internationale
en supranationale overeenkomsten,
de uitbouw van wetenschappelijke netwerken voor gegevensuitwisseling op nationaal en internationaal
vlak,
het ruimtevaartonderzoek binnen internationale en supranationale samenwerkingsverbanden,
federale en culture instellingen, hun onderzoeksactiviteiten en dienstverlening.
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Hoort bij Ministerraad van 13 juni 2008

Doorzichtigheidscomité en Raadgevend comité
Datum van de installatie van het Doorzichtigheidscomité en het Raadgevend comité vastgelegd
Datum van de installatie van het Doorzichtigheidscomité en het Raadgevend comité vastgelegd
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de datum van de installatie van
het Doorzichtigheidscomité en het Raadgevend comité bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen
en gezondheidsproducten (FAVV) op 1 juli 2008 vastlegt. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Laurette Onkelinx voert de wet van 20 juli 2006 uit die beide comités opricht.
Het doorzichtigheidscomité geeft het FAVV advies en doet voorstellen over management. De sectoren die
bijdragen tot de inkomsten van het FAVV zijn erin vertegenwoordigd samen met een inspecteur van
Financiën en een van de minister van Volksgezondheid.
Het raadgevend comité geeft het FAVV advies over alle aangelegenheden die te maken hebben met het
beleid van het FAVV. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de federale overheid en van de sectoren die
betrokken zijn bij de materies van het agentschap. De samenstelling en de werkwijze van de
comités werden al vastgelegd in de kb's van 25 februari 2007.
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