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Ministerraad van 3 oktober 2008
De ministerraad vergaderde op vrijdag 3 oktober 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 3 oktober 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 3 oktober 2008

Regie der Gebouwen
Huurovereenkomsten en overheidsopdracht voor de Regie der Gebouwen
Huurovereenkomsten en overheidsopdracht voor de Regie der Gebouwen
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om een
overheidsopdracht uit te schrijven voor een consultancyopdracht voor de aanstelling van ﬁnanciële,
juridische en technische experts. Ze zullen de Regie der gebouwen bijstaan tijdens de conceptface tot en
met de oplevering van de vier nieuwe gevangenissen die tegen 2012 worden gebouwd. De bouw past in
het masterplan 2008-2012 voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden.
De ministerraad gaf ook zijn goedkeuring om het gerenoveerde deel van een gebouwencomplex rue du
Rempart in Doornik te huren voor de diensten van de FOD Financiën. Het gaat om een oppervlakte van
4.964 m².
De ministerraad stemde er ook mee in een overheidsopdracht aan TV Kairos - FSI toe te kennen voor een
bouwopdracht in Antwerpen en een huurcontract te sluiten voor 18 jaar. Beide projecten dienen om de
diensten van de FOD Financiën in Antwerpen te centraliseren.
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Hoort bij Ministerraad van 3 oktober 2008

Sociale bescherming en sociale inclusie
Goedkeuring van het strategische verslag over sociale bescherming en sociale inclusie 2008-2010
Goedkeuring van het strategische verslag over sociale bescherming en sociale inclusie 2008-2010
De ministerraad stemde in met het tweede rapport over de sociale bescherming en sociale inclusie voor
2008-2010.
De Europese Raad had de lidstaten opgelegd een nationaal rapport op te stellen over de sociale
bescherming en sociale inclusie. Het eerste strategische rapport behandelde de periode 2006-2008 en had
de ministerraad op 6 oktober 2006 goedgekeurd. Dat rapport kaderde in de Lissabonstrategie die gericht
is op werkgelegenheid en groei en waarin het economische, sociale en werkgelegenheidsbeleid elkaar
versterken.
Op basis van de nieuwe strategische rapporten die de lidstaten voorleggen, zal de Europese Commissie
een ontwerp van gemeenschappelijk rapport inzake sociale bescherming en sociale inclusie voorstellen op
de Europese Raad in de lente van 2009.
Naast het algemene gedeelte behandelt het strategisch rapport de sociale inclusie, het pensioen, de
gezondheidszorg en de langdurige zorg. Het strategisch rapport wordt ook in boekvorm uitgegeven.
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Hoort bij Ministerraad van 3 oktober 2008

Algemene uitgavenbegroting 2008
Vastlegging, ordonnancering en betaling van uitgaven in het kader van de algemene
uitgavenbegroting 2008
Vastlegging, ordonnancering en betaling van uitgaven in het kader van de algemene uitgavenbegroting
2008
De ministerraad kwam op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Begroting
Melchior Wathelet overeen een machtiging te verlenen voor de vastlegging, de ordonnancering en de
betaling van uitgaven ten laste van de kredieten uit de algemene uitgavenbegroting van het
begrotingsjaar 2008 volgens een tabel met aangepaste kredieten.
Een kopie van die beslissing wordt aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Rekenhof, FOD Budget
en Beheerscontrole, de administratie van de Thesaurie, de inspectie van Financiën en de controleurs van
de vastleggingen toegezonden.
Om de goede werking van de overheidsdiensten te garanderen, moeten de ministers over de nodige
kredieten beschikken zonder op de goedkeuring van het wetsontwerp tot aanpassing van de begroting
voor 2008 te wachten, dat pas onlangs bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd ingediend. Onder
bepaalde voorwaarden laat artikel 44 van de samengevoede wetten op de Rijkscompabiliteit een
kredietoverschrijding of nieuwe uitgaven toe.
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Hoort bij Ministerraad van 3 oktober 2008

Nucleaire passiva
Financiering van de nucleaire passiva - tweede lezing
Financiering van de nucleaire passiva - tweede lezing
De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit (*) dat de ﬁnanciering van de nucleaire passiva
vastlegt in tweede lezing en na advies van de Raad van State deﬁnititef goedgekeurd. Op voorstel van
minister van Klimaat en Energie Paul Magnette wordt het bedrag voor de ﬁnanciering van de nucleaire
passiva BP1 en BP2 voor 2009-2013 vastgesteld op 55 miljoen euro. Het gaat om het jaarlijks gemiddeld te
ﬁnancieren bedrag voor de ontmanteling van de nucleaire sites BP1 en BP2 in Mol-Dessel. Die wordt
geﬁnancierd met de federale bijdrage die de elektriciteitssector betaalt.
(*) ontwerp van koninklijk besluit ter vaststelling van de bedragen bestemd voor de ﬁnanciering van de
nucleaire passiva BP1 en BP2 voor 2009-2013, in uitvoering van art. 4, § 2, van het kb van 24 maart 2003
tot ﬁnanciering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de
regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt.
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Hoort bij Ministerraad van 3 oktober 2008

Hof van Justitie van de EU
Verlenging van het mandaat van rechter bij het Hof van Justitie van de EU
Verlenging van het mandaat van rechter bij het Hof van Justitie van de EU
De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme, minister van Justitite Jo Vandeurzen
en minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht beslist om de heer Koen Lenaerts voor te dragen voor
een nieuw mandaat van rechter bij het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg.
Op 6 oktober 2006 werd de heer Koen Lenaerts verkozen als kamervoorzitter voor een verlengbare
periode van drie jaar. De Belgische permanente vertegenwoordiger bij de Europese Unie zal de voordracht
overmaken aan het Voorzitterschap van de Raad, de Voorzitter van het Hof van Justitie en de Voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg.
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Hoort bij Ministerraad van 3 oktober 2008

Tweetaligheidspremie
Verhoging van de tweetaligheidspremie in federale openbare ambt
Verhoging van de tweetaligheidspremie in federale openbare ambt
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de tweetaligheidspremie voor
personeelsleden van het federale openbare ambt verhoogt.
Het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte voert het sectoraal akkoord 2007-2008 uit
en past de toekenning en de bedragen aan die sinds 1991 niet meer waren verhoogd. Voortaan hangt de
premie af van de moeilijkheidsgraad van het examen en van het niveau van het personeelslid.
Voor personeelsleden van niveau B, C en D worden de premies 20, 35, en 65 euro afhankelijk van de
moeilijkheidsgraad van het examen (niet-geïndexeerd - ze worden gekoppeld aan de spilindex 138,01).
Voor personeelsleden van niveau A worden de bedragen 30, 50 en 80 euro, afhankelijk van het examen
(niet geïndexeerd). De verhoging gaat in op 1 december 2008.
De herziening van het systeem moet de tweetaligheid binnen de federale openbare diensten bevorderen,
wat uiteraard ook de dienstverlening aan de burger en de goede werking van de diensten ten goede
komt.
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Hoort bij Ministerraad van 3 oktober 2008

Pensioen van zelfstandigen
Verhoging van de eerste loongrens voor de berekening van de pensioenen van zelfstandigen
Verhoging van de eerste loongrens voor de berekening van de pensioenen van zelfstandigen
De ministerraad heeft beslist om de eerste loongrens voor de berekening van de pensioenen van
zelfstandigen voor de jaren na 2006 met 0,3% te verhogen.
Het voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie en Pensioenen Marie Arena en minister van
KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle past de eerste loongrens aan waarboven een lagere coëﬃciënt
wordt toegepast voor de berekening van het pensioen. Het geïndexeerde bedrag stijgt dus van 39.333
euro tot 39.451 euro, wat neerkomt op plus 118 euro. Het coëﬃciënt dat op dat bedrag wordt toegepast is
0,66325.
De bedoeling is om te vermijden dat het verschil tussen het pensioen en het laatste beroepsinkomen met
de jaren groter wordt. Een gelijkaardige maatregel werd voor het stelsel van de werknemerspensioenen
genomen met het koninklijk besluit van 3 juni 2007.
(*) ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10, § 2 van het koninklijk besluit van 30 janari
1997 betreﬀende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de
wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van
de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4° van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie
van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie.
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Hoort bij Ministerraad van 3 oktober 2008

Federale wetenschappelijke instellingen
Invoering van een evaluatiecyclus voor het administratief en technisch personeel van de federale
wetenschappelijke instellingen
Invoering van een evaluatiecyclus voor het administratief en technisch personeel van de federale
wetenschappelijke instellingen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte beslist om de
speciﬁeke regels vast te leggen voor de evaluatiecyclus van het administratief en technisch personeel van
de federale wetenschappelijke instellingen (*). De evaluatiecyclus komt overeen met die voor de andere
overheidsdiensten, maar voert de terminologie in die eigen is aan de Federale wetenschappelijke
instellingen.
De evalutiecyclus bestaat uit een communicatieproces tussen de chef en de medewerker van de openbare
dienst en heeft als doel de vaardigheden van de personeelsleden te ontwikkelen en de doelstellingen van
de federale overheidsdienst te bereiken. De bedoeling is de diensten optimaal te laten functioneren
door de motivatie en de betrokkenheid van de medewerkers te verhogen en de samenwerking tussen
leidinggevenden en medewerkers te stimuleren.
(*) tot bepaling van de nadere regelen van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van
een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten voor het administratief en technisch personeel van
de federale wetenschappelijke instellingen
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Hoort bij Ministerraad van 3 oktober 2008

Strategisch comité NMBS Holding
Benoeming van een lid van het strategisch comité van de NMBS Holding
Benoeming van een lid van het strategisch comité van de NMBS Holding
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte een ontwerp van
koninklijk besluit goedgekeurd met de benoeming van de heer Serge Piteljon als lid van het strategisch
comité van de NMBS Holding. Hij vervangt de heer Claude Bossicart op vraag van de Algemene centrale
der Openbare diensten.

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

© 2021 - news.belgium.be

1/1

03 okt 2008 -12:24

Hoort bij Ministerraad van 3 oktober 2008

Nationale conferentie voor de pensioenen
Oprichting van een task force voor de organisatie van de Nationale conferentie voor de pensioenen
Oprichting van een task force voor de organisatie van de Nationale conferentie voor de pensioenen
De ministerraad nam kennis van een oriëntatienota die minister van Pensioenen Marie Arena en minister
van Zelfstandigen Sabine Laruelle voorstelden over de organisatie van de Nationale conferentie voor de
pensioenen. Het initiatief sluit aan bij het regeerakkoord van maart 2008 en heeft als doel het systeem
van de pensioenen te versterken en te hervormen.
Een task force zal de conferentie, die in januari 2009 doorgaat, organiseren. De minister van Pensioenen
zit de task force voor. Verder nemen ook de minister van Zelfstandigen en een vertegenwoordiger van
elke vice-eersteminister, een vertegenwoordiger van de betrokken FOD's en een vertegenwoordiger per
sociale gesprekspartner aan de task force deel.
De task force zal de werkwijze voor de organisatie van de conferentie en de thema's vastleggen, die er
aan bod zullen komen. De nationale conferentie zal de modernisering en vereenvoudiging van de
pensioenstelsels analyseren, zowel het wettelijke pensioen als het aanvullende pensioen. Speciale
aandacht gaat naar de ouderen en de samenleving. Van elk domein wordt een stand van zaken en een
vergelijking met de stelsels in de landen van de Europese Unie opgemaakt.
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Hoort bij Ministerraad van 3 oktober 2008

Producenten van kernenergie
Bijdrage van de elektriciteitsproducenten aan de begroting 2008
Bijdrage van de elektriciteitsproducenten aan de begroting 2008
De ministerraad keurde op voorstel van Klimaat en Energie Paul Magnette een voorontwerp van wet goed
dat de inning van een bijdrage van 250 miljoen euro regelt ten laste van de producenten van kernenergie.
Daartoe wordt de wet betreﬀende de voorzieningen angelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales
en voor het beheer van splijtstoﬀen bestraald in de kerncentrales aangepast (*). Het voorontwerp
verbetert ook de bevoegdheden van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas op
het vlak van de vergaring van informatie.
Het voorontwerp draagt de kernprovisievennootschap (Synatom) op 250 miljoen euro aan de overheid te
storten uit het fonds dat aangelegd werd voor de ontmanteling van kerncentrales. De producenten van
kernenergie betalen het bedrag terug aan de kernprovisievennootschap naar rato van hun aandeel in de
elektriciteitsproductie door kernsplitsing. Bovendien bepaalt het voorontwerp dat die verplichte bijdrage
niet aan de eindverbruiker kan worden doorgerekend.
Daarom verbetert het voorontwerp de bevoegdheden van de Commissie voor het gas en de elektricteit,
zodat de commissie inbreuken op de monitoring van geliberaliseerde activiteiten in de aardgas- en
elektriciteitssector kan opsporen en onder andere de niet-doorrekening in de energiefactuur van de
klanten kan controleren.
(*) wet van 11 april 2003.
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