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Ministerraad van 29 februari 2008
De ministerraad vergaderde op vrijdag 29 februari 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 29 februari 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad heeft de begrotingstabellen geformaliseerd die tijdens het begrotingsconclaaf werden
overeengekomen.
De ministerraad nam ook volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 29 februari 2008

Registers verontreinigende stoﬀen
Goedkeuring van het protocol over de registers voor de uitstoot en de overbenging van
verontreinigende stoﬀen
Goedkeuring van het protocol over de registers voor de uitstoot en de overbenging van verontreinigende
stoﬀen
De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat minister van Buitenlandse Zaken Karel De
Gucht voorstelde over de instemming met het Protocol betreﬀende de registers inzake de uitstoot en
overbrenging van verontreinigende stoﬀen. (*)
Het Protocol heeft als doel de toegang van het publiek tot de informatie over het milieu te bevorderen door
registers op te maken met informatie over de uitstoot en de overbrenging van verontreinigende stoﬀen op
nationale schaal. De deelnemende landen verbinden zich ertoe om een inventaris op te maken van de
uitstoot en de overbrenging van 86 verontreinigende stoﬀen die in het milieu terechtkomen. Die inventaris
gebeurt op basis van de gegevens die de eigenaars of de exploitanten die ertoe verplicht zijn melden. De
inventaris zal een register worden dat iedereen via het internet kan raadplegen. Het is de bedoeling dat
het publiek ook bijdraagt tot de aanvulling van het nationale register.
Het protocol hoort bij het Verdrag betreﬀende de toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en
toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden. (Verdrag van Aarhus, Kiev 21 mei 2003)
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Hoort bij Ministerraad van 29 februari 2008

Diplomatieke vertegenwoordiger in Kaboel
Opstelling van een detachement in Kaboel om er de Belgische diplomatieke vertegenwoordiger te
beschermen
Opstelling van een detachement in Kaboel om er de Belgische diplomatieke vertegenwoordiger te
beschermen
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een
detachement in Kaboel op te stellen om er de Belgische diplomatieke vertegenwoordiger in Kaboel te
beschermen.
Het detachement draagt de naam Close protection team head of mission Kabul. Het staat onder de
diplomatieke controle van de diplomatieke vertegenwoordiger en onder de militaire controle van de
Belgische National contingency commander van de operatie ISAF. De actie duurt van 3 maart 2008 tot 31
december 2008 met een mogelijke verlenging na een nieuwe evaluatie door FOD Buitenlandse Zaken en
het Ministerie van Landsverdediging.
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Hoort bij Ministerraad van 29 februari 2008

Openbare aanbesteding telefoondiensten
Mobiele telefoondiensten voor federale overheidsdiensten
Mobiele telefoondiensten voor federale overheidsdiensten
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte om een
openbare aanbesteding uit te schrijven voor mobiele telefoondiensten voor de federale openbare diensten.
De opdracht zal een jaar duren en kan twee maal met een jaar worden verlengd.
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Hoort bij Ministerraad van 29 februari 2008

Opleiding van treinbestuurders
Erkenning van instellingen die opleidingen aan treinbestuurders en personeel mogen geven
Erkenning van instellingen die opleidingen aan treinbestuurders en personeel mogen geven
De ministerraad keurde op voostel van minister van Mobiliteit Yves Leterme twee ontwerpen van koninklijk
besluit goed die twee instellingen machtigen om opleidingen te organiseren voor treinbestuurders van
categorie A3 en A4.
De kandidaturen van de NMBS en Advies R&C bvba hebben een positief advies gekregen van de dienst
Veiligheid en interoperabiliteit der Spoorwegen en voldoen aan de erkenningscriteria van het kb van 18
januari 2008. De erkenning geeft de ﬁrma's de bevoegdheid om bekwaamheidsattesten te leveren die als
basis dienen voor de certiﬁcering van de treinbestuurders en het treinpersoneel.
Advies R&C bvba is een opleidingsinstelling die enkel opleidingen aanbiedt om te leren rijden op een spoor
dat buiten dienst is gesteld, in werkplaatsen en op spooraansluitingen. De ﬁrma is vrijgesteld van de
verplichting om over een simulator te beschikken.
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Hoort bij Ministerraad van 29 februari 2008

Chronisch zieken en speciﬁeke aandoeningen
Benoeming van leden van het Comité voor advies inzake de zorgverleneners voor chronische ziekten
en speciﬁeke aandoeningen
Benoeming van leden van het Comité voor advies inzake de zorgverleneners voor chronische ziekten en
speciﬁeke aandoeningen
De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die een aantal leden van het Comité
voor advies inzake de zorgverleners voor chronische ziekten en speciﬁeke aandoeningen ontstaat en
benoemt.
Het ontwerp benoemt als vertegenwoordiger van de beroepsorganisatie van zorgverleners die in het
verzekeringscomité is vertegenwoordigd:
vanaf 31 januari 2007
dr Philippe Vandermeeren (erkende huisarts)
dr Jean Pierre Baeyens (geneesheer-specialist)
dr Ferdinand Schreurs (geneesheer-specialist)

vanaf publicatie in het staatsblad
Dr Willy André als vervanger van Dr Jacques Vedrin (erkende huuisarts) en Dr Francis Heller als vervanger
van Dr Paulette Rossignol (geneesheer-specialist).
De heer L. Paquay wordt benoemd als lid bij het Comité als vertegenwoordiger van een beroepsorganisatie
voor zorgverleners die in het verzekeringscomité is vertegenwoordigd. Hij vervangt en voleindigt het
mandaat van mevrouw R. Debaillie.
Het comité is ingesteld bij de dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering en:
formuleert aanbevelingen over de organisatie van de zorgverlening
en de tussenkomst van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor chronische zieken,
evalueert maatregelen onder meer door enquêtes te organiseren en gegevens van de
verzekeringsinstellingen te analyseren (art 35, § 1, laatste lid en 37, § 16bis*),
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organiseert contacten met vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen voor chronische ziekten en
speciﬁeke aandoeningen,
geeft adviezen op vraag van overheden, raden en comités (artikel 19, laatste lid),
evalueert de maatregelen van art 37, § 18.

(* gecoördineerde wet van 14 juli 1994)
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Hoort bij Ministerraad van 29 februari 2008

Beleid voor duurzame ontwikkeling
Nieuwe Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling
Nieuwe Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over het ontslag en de benoeming van de
leden van de Interdepartementale Commissie duurzame ontwikkeling. Het ontwerp is een voorstel van
minister van Klimaat en Energie Paul Magnette.
Met de nieuwe regering moet de Interdepartementale Commissie Duurzame ontwikkeling opnieuw worden
samengesteld. Die Commissie heeft een algemene coördinatieopdracht in de realisatie van het federaal
plan voor duurzame ontwikkeling. Ze moet nu het voorontwerp van federaal plan voor duurzame
ontwikkeling 2009-2012 goedkeuren en het daarna aan de ministerraad voorleggen. De commissie bestaat
uit een vertegenwoordiger van elk regeringslid, elke gemeenschapsregering, elke gewestregering en het
Federaal Planbureau. Ze wordt ook bijgestaan door een expert uit een programmatorische federale
overheidsdienst.
Worden benoemd als lid van de Interdepartementale Commissie Duurzame
Ontwikkeling:
mevrouw Nele Roobrouck als vertegenwoorder van de eerste minister,
de heer Luc Mabille als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Financiën en
Institutionele Hervormingen,
mevrouw Davine Dujardin als vertegenwoordigster van de vice-eersteminister en minister van
Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen,
de heer Pierre Du Ville als vertegenwoordiger van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
de heer Tom Dekeyser als vertegenwoordiger van de minister van
Binnenlandse Zaken,
de heer Fons Borginon als vertegenwoordiger van de minister van Buitenlandse Zaken,
de heer Jean Renault als vertegenwoordiger van de minister van
Economie, Zelfstandigen en Landbouw,
de heer Johan Vandenbussche als vertegenwoordiger van de minister van Pensioenen en
Maatschappelijke Integratie,
de heer Nicolas De Coster als vertegenwoordiger van de minister van Werk,
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de heer Luc Schiepers als vertegenwoordiger van de minister van Justitie,
de heer Alfons Vanheusden als vertegenwoordiger van de minister van Landsverdediging,
de heer Hervé Parmentier als vertegenwoordiger van de minister van Klimaat en Energie,
mevrouw Marie Cherchari als vertegenwoordiger van de minister van Ontwikkelingssamenwerking,
mevrouw Tinneke Huyghe als vertegenwoordiger van de minister van
Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven,
mevrouw Nadine Gouzée als vertegenwoordiger van het Federaal Planbureau.

De ministerraad besliste een werkgroep bijeen te roepen om na te denken over de aanbevelingen die het
Rekenhof in zijn verslag formuleerde over de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame
ontwikkeling (juni 2005).
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Hoort bij Ministerraad van 29 februari 2008

Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen
Ontslag en benoeming van leden van het comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake
geneesmiddelen
Ontslag en benoeming van leden van het comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake
geneesmiddelen
De ministerraad keurde drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorstelde over het ontslag en de benoeming van leden van het
Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen.
Het eerste ontwerp benoemt mevrouw E. Macken en de heer A. Bourda als vertegenwoordiger van
verzekeringsinstellingen. Ze vervangen de heer C. Van Bremt en mevrouw A. Van de Vijver, aan wie eervol
ontslag wordt verleend.
Het tweede ontwerp benoemt vanaf 30 september 2007 mevrouw N. Schuhmann en de heer Ph. Ehlinger
als vertegenwoordiger van de representatieve beroepsorganisaties van tandheelkundigen.
Het derde ontwerp benoemt als vertegenwoordiger van de representatieve beroepsorganisaties van het
geneesherenkorps:
vanaf 31 januari 2007
erkende huisartsen:
dr Marcel Bauval
dr Gilbert Schraepen
dr Wim Schrooyen
dr Michel Vermeylen

geneesheer-specialisten:
dr Jacques Gerard
dr Jean Creplet
dr Gustaaf Putzeys
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dr Pierre Van Hoorde

vanaf de dag van publicatie in het staatsblad
erkende huisartsen:
dr Serge Boulanger
dr Mark De Roeck als vervanger van dr Herman Haerens

geneesheer-specialist:
dr Johan Bockaert als vervanger van dr Bernard Georges

Het comité is opgericht bij de dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering.
Het comité:
geeft advies over de registratie, de inzameling en het gebruik
van statistische gegevens over de terugbetaalbare farmaceutische specialiteiten die dokters
voorschrijven,
stelt de methodologie vast om die gegevens te evalueren en past ze toe, zodat de voorschrijvende arts
over de gegevens beschikt waarmee hij zijn voorschrijfgedrag kan situeren ten opzichte van
dat van zijn collega's,
organiseert ten minste twee maal per jaar een consensusvergadering die als doel heeft om de
medische praktijk van geneesmiddelen in een bepaalde sector te evalueren en om aanbevelingen te
formuleren voor alle voorschrijvende artsen,
formuleert richtlijnen voor de organisatie van een collegiale toetsing door artsen die dezelfde soort
geneesmiddelen voorschrijven en door artsen binnen dezelfde regio,
deelt jaarlijks zijn activiteitenrapport mee aan de minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, de
Algemene raad, het Verzekeringscomité en de Geneesmiddelencommissie,
deﬁnieert de indicatoren en de drempels zoals bedoeld in artikel 73, §§ 2 en 3, van dezelfde
gecoördineerde wet van 14 juli 1994.
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