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Ministerraad van 12 oktober 2007
De ministerraad vergaderde op vrijdag 12 oktober 2007 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 12 oktober 2007 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad nam volgende beslissingen:

FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie
Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://kanselarij.belgium.be

Thomas Ferri
Redactiedienst (NL)
+32 2 287 41 42
+32 471 67 07 73

thomas.ferri@premier.fed.be
Christophe Springael
Redactiedienst (FR)
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37

christophe.springael@premier.fed.be

© 2020 - news.belgium.be

1/1

12 okt 2007 -11:30

Hoort bij Ministerraad van 12 oktober 2007

Openbare investeringen 2007
Vrijgave van de tweede schijf van het federaal programma van openbare investeringen 2007
Vrijgave van de tweede schijf van het federaal programma van openbare investeringen 2007
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Begroting en Consumentenzaken Freya
Van den Bossche om tot 75% van de investeringskredieten 2007 vrij te geven voor alle overheidsdiensten
en 100% voor FOD Personeel en Organisatie. Het gaat om de tweede schijf van het federaal programma
van openbare investeringen 2007 dat gewijzigd werd naar aanleiding van de begrotingscontrole 2007 en
na de overdracht van provisies tussen departementen en de herverdeling van basisallocaties. Een eerste
schijf van 25% was al toegekend. Na de bijkomende schijf van 50% zal de regering, nu ze enkel lopende
zaken regelt, geen investeringskredieten meer vrijgeven.
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Organisatie van het FAGG
Vaststelling van de organisatie en de werking van het federaal agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten
Vaststelling van de organisatie en de werking van het federaal agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten
De ministerraad besliste de organisatie en de werking van het federaal agentschap voor Geneesmiddelen
en Gezondheidsproducten verder uit te werken, zodat het agentschap zijn verplichtingen kan vervullen. Op
voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Didier Donfut krijgt het agentschap drie
directoraten-generaal die de operationele taken van het agentschap zullen uitvoeren. Er komen ook
algemene en ondersteunende diensten onder de directe leiding van de administrateur-generaal. Ten slotte
krijgt ook het directiecomité vorm.Het ontwerp van koninklijk besluit stelt de vestingsplaats, de organisatie
en de werking van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidproducten vast.
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Federaal agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Toekenning van een overheidsopdracht voor de stabilisering en het onderhoud van
informaticatoepassing MeSeA
Toekenning van een overheidsopdracht voor de stabilisering en het onderhoud van informaticatoepassing
MeSeA
De ministerraad gaf minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Didier Donfut toelating om met de
ﬁrma CeGeKa een contract te sluiten voor de stabilisatie en het onderhoud van de hardware en de
software van de MeSeA toepassing. Mesea is het kernsysteem van het federale agentschap voor
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten waarmee het de geneesmiddelen registreert en alle
wijzigingen van de registratie elektronisch verwerkt. Het werd eind 2005 ingevoerd.
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Legercontingent 2008
Vaststelling van het legercontingent voor 2008
Vaststelling van het legercontingent voor 2008
De ministerraad legde het legercontingent voor 2008 vast op voorstel van minister van Landsverdediging
André Flahaut.Het contingent bedraagt ten hoogste 39.961 militairen. Dat is het maximum aantal
militairen die op een dag in 2008 onder de wapens mogen zijn. Het contingent is onderverdeeld in:maximum 39.961 militairen in het actief kader en leerlingen berekend in de personeelsenveloppe van
militairen,- maximum 708 militairen van het actief kader berekend buiten de personeelsenveloppe van
militairen,- maximum 700 wederopgeroepen militairen De militairen die op non-actief zijn gesteld zijn niet
opgenomen in het legercontingent. Het is de grondwet die voorschrijft dat het legercontinent jaarlijks
wordt vastgelegd. De wet die het contingent regelt is één jaar geldig. Het parlement moet het
wetsontwerp dus voor 1 januari 2008 goedkeuren.
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Verhaalbaarheid van kosten voor rechtspleging
Verhaalbaarheid van erelonen van advocaten
Verhaalbaarheid van erelonen van advocaten
De ministerraad keude het ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat minister van Justitie Laurette Onkelinx
voorstelde in verband met de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten van advocaten.De regering
verbond er zich in haar verklaring van juli 2003 toe om samen met de balies na te denken over het
instellen van een baremisering van de erelonen van de advocaten en over de verhaalbaarheid van de
erelonen op de in het ongelijk gestelde partij.In september 2004 staat een arrest van het Hof van Cassatie
de verhaalbaarheid toe: het stipuleert dat de erelonen en kosten van een advocaat die een benadeelde
persoon moet dragen als gevolg van een contractuele fout, deel uitmaken van de vergoedbare schade,
voor zover die het resultaat zijn van een contractuele fout.Het arrest leidde tot een reeks onzekere
jurisprudentiële toepassingen. Een wetgevend initiatief bleek dus noodzakelijk om die onduidelijkheden zo
snel mogelijk uit de weg te ruimen.Een wetsvoorstel betreﬀende de verhaalbaarheid van de erelonen en
kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, werd door mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer
Flor Koninckx ingediend in de Senaat.De regering diende een aantal amendementen op dit voorstel in met
als voornaamste doelstelling dat de verhaalbaarheid geregeld kan worden:- zonder de toegang tot het
gerecht te verminderen;- en te vermijden dat de kwestie van de verhaalbaarheid aanleiding geeft tot het
voeren van een proces in een proces, waardoor de kans bestaat dat de gerechtelijke achterstand nog
toeneemt;- door tegelijk op een correcte manier te antwoorden op de volledige complexiteit van het
probleem.Hiertoe heeft de regering onder meer de Orden van advocaten geraadpleegd. Dit leidde tot de
stemming van de wet van 21 april 2007 betreﬀende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten van
advocaten.Een ruime beoordelingsbevoegdheid voor de rechter, op basis van precieze criteria.De
oplossing die uitgewerkt werd, geeft aan de rechter een ruime en op precieze criteria gebaseerde
beoordelingsbevoegdheid om het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding te bepalen.Dit bedrag wordt
bepaald op basis van een rooster dat rekening houdt met het ﬁnanciële belang van het geschil.Dit bedrag
kan men verhogen of verlagen tot een maximum of een minimum dat de Koning, na advies van de Orden,
bepaalt. De criteria voor die beoordeling zijn:- de ﬁnanciële draagkracht van de verliezende partij, om de
vergoeding te verlagen;- de complexiteit van de zaak;- de belangrijkheid van de contractuele
vergoedingen die de partijen die in het gelijk zijn gesteld overeenkomen;- het kennelijk onredelijk karakter
van de situatie.Dankzij de uitgebreide beoordelingsbevoegdheid en de richtlijnen die voor de beoordeling
aan de rechter worden gegeven, kan men de verhaalbaarheid op een soepele en genuanceerde wijze
toepassen, wat een essentiële waarborg is voor de toegang tot het gerecht.Om de toegang tot het gerecht
voor de meest zwakken te behouden, is voorzien dat als de partij, die in het ongelijk wordt gesteld, de
tweedelijns juridische bijstand geniet, de rechtsplegingsvergoeding wordt bepaald op het minimumbedrag
voorzien door de Koning. Er is echter wel een uitzondering voor de kennelijk onredelijke situaties.In ieder
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geval zal geen enkele partij een vergoeding moeten betalen die meer bedraagt dan het bedrag van de
rechtsplegingsvergoeding voor de tussenkomst van een advocaat van een andere partij.Uitbreiding van
het systeem van verhaalbaarheid tot de strafrechtelijke procedure.De rechtsonderhorigen die voor een
burgerlijke of een strafrechtelijke jurisdictie een schadevergoeding vragen, moeten inzake de
verhaalbaarheid op dezelfde manier worden behandeld.Daartoe wordt het systeem van de
verhaalbaarheid uitgebreid tot de strafrechtelijke procedure.Dit betekent concreet dat als de beklaagde
veroordeeld wordt tot het vergoeden van de burgerlijke partij, hij ook zal veroordeeld worden tot het
betalen van de rechtsplegingsvergoeding. Maar als hij wordt vrijgesproken, zal de burgerlijke partij
veroordeeld worden tot het aan hem betalen van de rechtsplegingsvergoeding, voor zover zij de
strafvordering in gang heeft gezet door een rechtstreekse dagvaarding.Indien daarentegen het openbaar
ministerie de strafvordering in gang heeft gezet of indien dat gebeurde door een burgerlijke partijstelling
in handen van een onderzoeksrechter en de raadkamer (of de kamer van inbeschuldigingstelling) besluit
om naar de rechtbank te verwijzen, zal de verhaalbaarheid niet gelden. Door te vervolgen
vertegenwoordigt het openbaar ministerie immers het algemeen belang en het kan dus derhalve niet op
gelijke voet gesteld worden met een burgerlijke partij, die de strafvordering alleen op gang zal brengen
voor het verdedigen van een privé-belang.Gezien de bijzondere aard van het hof van assisen, alsmede
over de manier waarop dit hof kan gevat worden, is evenmin voorzien dat men de burgerlijke partij die
voor deze jurisdictie in het ongelijk wordt gesteld zal kunnen veroordelen tot het betalen van de
rechtsplegingsvergoeding.De toepassing van de nieuwe wet zodra die van kracht wordt op alle lopende
zaken.Tot slot voorziet de nieuwe wet expliciet dat ze van toepassing zal zijn op alle lopende zaken vanaf
haar inwerkingtreding op 1 januari 2008.Het arrest van het Hof van Cassatie van 2 september 2004 heeft
immers een belangrijke rechtsonzekerheid geschapen voor de nieuwe zaken en die die lopende waren
toen het Hof dat arrest velde.Sedertdien vragen de partijen systematisch aan de rechter de toepassing van
de verhaalbaarheid, zonder dat hij (noch de partijen) ter zake over duidelijke en precieze regels
beschikt.Het lijkt derhalve uit het oogpunt van gelijkheid en non-discriminatie opportuun om te voorzien
dat de partijen op een identieke manier zullen behandeld worden bij de vraag over de verhaalbaarheid,
onafhankelijk van de datum waarop de zaak werd ingeleid.Het was in ieder geval van belang dat er zo snel
mogelijk een einde werd gemaakt aan de rechtsonzekerheid die veroorzaakt werd door het arrest van
september 2004.
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Regie der Gebouwen
Regie der gebouwen indexeert bezoldiging van jonge architecten, huurt kantoorruimte en
parkeerplaatsen, organiseert een oﬀerteaanvraag en sluit lening af
Regie der gebouwen indexeert bezoldiging van jonge architecten, huurt kantoorruimte en parkeerplaatsen,
organiseert een oﬀerteaanvraag en sluit lening af
Op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk
besluit goed dat de Regie der Gebouwen machtigt omde bezoldiging van architecten op basis van het
gezondheidsindexcijfer te indexeren. Wanneer het gezondheidsindexcijfer wijzigt, gebeurt de aanpassing
op 1 september van elk jaar.Het ontwerp wijzigt art. 5 van het kb van 5 juli 1996 waarbij de Regie der
gebouwen gemachtigd wordt om jonge architecten aan te werven zodat ze hun wettelijke stage van
architect kunnen volbrengen.De ministerraad gaf toelating aan de Regie der Gebouwen om kantoorruimte
en parkeerplaatsen te huren: - 252,49 m² kantoorruimte aan de Antwerpsebaan 57, dokken 730 te
Antwerpen, voor de dienst Douane en Accijnzen van de FOD Financiën; - een veriﬁcatie- en toezichtbureau
voor de FOD Financiën, Ketenislaan kaai 1548 te Kallo (Beveren);- 60 bijkomende parkeerplaatsen in het
Zuiderpoort Oﬃce Park te Gent, voor de FOD Financiën;- 10 bijkomende parkeerplaatsen in het Mechelen
City Center, voor de FOD Financiën;- 25 parkeerplaatsen vóór de gevangenis van Mechelen,
Zwartzustersvest 24 voor de FOD Justitie.De ministerraad gaf de Regie der Gebouwen opdracht om:- aan
NV Fedimmo de prijs te betalen van de aanpassingswerken aan het toekomstige gebouw van het FAVV,
rue de Visé 495 te Wandre; - een beperkte oﬀerteaanvraag te organiseren voor een promotieopdracht die
zal leiden tot de huur van een administratief complex voor de huisvesting en de centralisatie van de
diensten van de FOD Financiën, de FOD Justitie, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de
Regie der Gebouwen in Aalst;- een beperkte oﬀerteaanvraag te organiseren voor een promotieopdracht
die zal leiden tot de huur van een administratief complex voor de huisvesting van de diensten van de
Federale Politie van Dendermonde; - een lening af te sluiten bij een kredietinstelling voor de ﬁnanciering
van het gedeelte van de eerste installatiewerken van het WTC 2-gebouw, Koning Albert II-laan te Brussel.
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Staatsleningen
Derde deel van het programma 2007 van de Staatsleningen
Derde deel van het programma 2007 van de Staatsleningen
Op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders, minister van Buitenlandse Handel Marc
Verwilghen en minister belast met Ontwikkelingssamenwerking Sabine Laruelle besprak de ministerraad
het derde deel van het programma van de staatsleningen voor 2007.De ministerraad besliste nieuwe
staatsleningen toe te kennen: - 802.200 euro aan Guinee om een ruraal watervoorzieningsproject
gedeeltelijk te ﬁnancieren;- 2.668.360 euro aan Ghana als onderdeel van een gemengde ﬁnanciering van
een project dat de laboratoriumuitrusting in een aantal poliklinieken en ziekenhuizen zal moderniseren;550.000 euro aan de DRC als bijdrage in de ﬁnanciering van een project voor de voorstudie, de opvolging
en de controle van een watervoorzieningsproject in Lubumbashi;- 7.987.100 euro voor de DRC onder de
vorm van ontbonden hulp voor de ﬁnanciering van de rehabilitatie van drie pompstations in
Lubumbashi.De ministerraad nam ook kennis van het feit dat de aanwending van 800.000 euro van het
nog beschikbaar saldo van staatsleningen die in het verleden aan de DRC waren toegekend om de
reparatie van vermogenstransformatoren te ﬁnancieren, is geannuleerd. De ministerraad had die lening op
9 juli 2004 toegekend.De ministerraad nam ten slotte kennis van het programma van de staatsleningen
van vorige jaren en van de voorwaarden die gekoppeld zijn aan het programma van de staatsleningen
voor 2007.Het stelsel van de staatsleningen werd in 1964 opgericht en machtigt de minister van Financiën
en de minister van Buitenlandse Handel om gezamenlijk een ﬁnanciële bijstand aan de
ontwikkelingslanden toe te kennen, zodat ze zich tegen zeer gunstige voorwaarden Belgische goederen en
diensten kunnen aanschaﬀen die noodzakelijk zijn voor hun economische en sociale ontwikkeling. Hierdoor
zijn die staatsleningen ook een instrument van de Belgische internationale samenwerking.De leningen
worden aan bijzonder milde voorwaarden toegekend vermits ze pas na een respijttermijn van 10 jaar in 20
gelijke annuïteiten terugbetaalbaar zijn.
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Dotatie voor de lokale politiezones 2007
Vaststelling van federale dotaties voor de lokale politiezones 2007
Vaststelling van federale dotaties voor de lokale politiezones 2007
De ministerraad keurde drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die minister van Binnenlandse Zaken
Patrick Dewael hem voorlegde over de federale dotaties voor de lokale politiezones 2007.Het eerste
ontwerp kent een federale sociale toelage toe, het tweede een federale basistoelage, een toelage voor
uitrusting handhaving openbare orde en een toelage veiligheids- en samenlevingscontracten. Het derde
ontwerp verleent een bijkomende federale toelage voor de ﬁnanciering van de lokale politie. De ontwerpen
garanderen de continuïteit van de federale ﬁnanciering van de lokale politie.
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Fraudebestrijding
Interdepartementale commissie voor de coördinatie van de fraudebestrijding deelt verslag van
werkzaamheden 2006 mee
Interdepartementale commissie voor de coördinatie van de fraudebestrijding deelt verslag van
werkzaamheden 2006 mee
Minister van Economie Marc Verwilghen legde het verslag van de Interdepartementale commissie voor de
coördinatie van de fraudebestrijding over de preventie en de bestrijding van economische fraude aan de
ministerraad voor. Het verslag dat de commissie jaarlijks opstelt, geeft een overzicht van
haarwerkzaamheden in 2006. Het bespreekt onder meer de oprichting van de werkgroep die de acties
inzake bestraﬃng van namaak en piraterij van intellectuele rechten coördineert (voorontwerp van wet).
Daarnaast komt in het verslag het resultaat van de rondetafel aan bod, waar de publieke en openbare
sector de strijd tegen de namaak in detail beschouwden. Het verslag gaat ook uitgebreid in op de
toepassing van de Europese verordeningen op het vlak van de fraudebestrijding. Nadat de ministerraad
van het verslag kennis had genomen, besliste hij het mandaat van de commissie aan te passen aan de
huidige situatie, vermits ondertussen nieuwe Europese verordeningen van kracht zijn. Verder belastte hij
de commissie de beleidsverantwoordelijken te wijzen op het belang van de toepassing van de termijnen
die voorzien zijn in de Europese verordening over de ﬁnanciering van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (1290/2005). De commissie zal de bestaande coördinatiecellen en
samenwerkingsprotocollen actueel houden en blijven overleggen met de bevoegde diensten om de
controles optimaal te coördineren.
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Economische begroting 2008
Instituut voor Nationale rekeningen deelt cijfers van de economische begroting mee
Instituut voor Nationale rekeningen deelt cijfers van de economische begroting mee
De ministerraad nam kennis van de cijfers van de economische begroting die het Instituut van de
nationale rekeningen aan minister van Economie Marc Verwilghen meedeelde.Meer info over de
economische begroting vindt u in het persbericht van het Instituut van de Nationale Rekeningen van
5/10/2007 op de site www.plan.be.
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Lissabon strategie: vooruitgangsrapport 2007
Voorstelling van het vooruitgangsrapport 2007 over het Lissabon Nationaal hervormingsprogramma
2005-2008
Voorstelling van het vooruitgangsrapport 2007 over het Lissabon Nationaal hervormingsprogramma
2005-2008
De ministerraad nam kennis van het vooruitgangsrapport van 2007 over het Lissabon nationaal
hervormingsprogramma 2005-2008. Het rapport beschrijft de resultaten van de globale strategie die
België aannam om duurzame economische groei te creëren in een stabiel macro-economisch kader. Die
strategie ligt volledig in de lijn van de Lissabon doelstellingen en de versterking van de economie (meer en
betere banen, meer sociale cohesie en een gezond leefmilieu).Dankzij permanent overleg en
samenwerking konden de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen de maatregelen op het
vlak van economie en arbeidsmarktbeleid tot een coherent beleid voor het hele land stroomlijnen.
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Erkenning van algemene rampen
Overvloedige regenval als algemene ramp erkend
Overvloedige regenval als algemene ramp erkend
De ministerraad keurde op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael verschillende
ontwerpen van koninklijk besluit goed die uitzonderlijkeweersomstandigheden als algemene ramp
erkennen en die de omvang afbakenen. Het gaat om de overvloedige regenval die plaatsvond:- op 28 april
2007 in Walcourt (Namen),- op 13 mei 2007 in Halle (Vlaams-Brabant),- op 11 juni 2007 in Beringen en
Sint-Truiden (Limburg), Stavelot (Luik), Walcourt (Namen), Geetbets, Landen, Tienen en Zoutleeuw
(Vlaams-Brabant),- op 14 juni 2007 in Mechelen (Antwerpen), Jurbise (Henegouwen), Aarschot, Beersel,
Boortmeerbeek, Gooik, Halle, Kampenhout, Pepingen, Steenokkerzeel, Vilvoorde en Zemst (VlaamsBrabant), Tubeke in Waals-Brabant, Anderlecht, Brussel, Elsene, Jette, Koekelberg, Schaarbeek, Sint-Gillis,
Sint-Jans-Molenbeek, Ukkel en Vorst in het Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad,- op 19 en 20
juni 2007 in Hooglede, Ichtegem, Moorslede, Oudenburg, Roeselare, Staden en Torhout in WestVlaanderen,- op 21 juni 2007 in Ruiselede in West-Vlaanderen,- op 20 juli 2007in Moeskroen, Pecq en
Doornik in Henegouwen, Aalst, Brakel, Erpe-Mere, Haaltert, Herzele, Kluisbergen, Lede, Ninove, SintLievens-Houtem, Sint-Niklaas, Wichelen en Zottegem in Oost-Vlaanderen, Anzegem, Avelgem, Diksmuide,
Heuvelland, Ieper, Moorslede, Poperinge, Wervik, Zonnebeke en Zwevelgem in West-Vlaanderen,- op 23 en
24 juli 2007 in Alveringem, Beernem, Brugge, Diksmuide, Heuvelland, Hooglede, Houthulst, Ichtegem,
Ieper, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkappele, Lo-Reninge, Middelkerke, Oostkamp, Poperinge,
Staden, Torhout, Veurne, Vleteren, Zedelgem, Zuienkerke).Voortaan zijn het vooral de verzekeraars die
voor de geleden schade tussenkomen, in het kader van de verzekeringspolissen ‘brand eenvoudige
risico's' waarin de natuurrampendekking als verplichte uitbreiding is opgenomen. Het aantal ingediende
schadedossiers en ook het bedrag van de uitgekeerde schadevergoeding zouden hierdoor gevoelig dalen.
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