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Ministerraad van 30 maart 2007
De ministerraad vergaderde op vrijdag 30 maart 2007 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 30 maart 2007 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Guy Verhofstadt.
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Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2007

Toegang tot het grondgebied
Uitvoering van de wetop de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen
Uitvoering van de wetop de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen
Het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael aan de
ministerraad voorlegde, voert een aantal procedures in voor de toepassing van de wet op de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en bepaalt sommige
begrippen nader. (wet van 15 september 2006 - wijziging van de wet van 15 december 1980).Het ontwerp
legt de procedure vast om geneesheren-deskundigen aan te wijzen die bijstand kunnen verlenen aan de
arts van de dienst Vreemdelingenzaken bij de beoordeling van verblijfsaanvragen die gabaseerd zijn op
medische gronden.Het ontwerp werkt de procedure om een verblijfsmachtiging op medische gronden aan
te vragen in detail uit. Het deﬁnieert ook de criteria om het stabiele karakter tussen partners die
ongehuwd samenwonen te bepalen. Daarnaast bevat het een lijst van landen die een
partnerschapssysteem kennen dat gelijkwaardig is aan het huwelijk. Ten slotte bepaalt het in welke
bijkomende gevallen men een advies van de Commissie van advies voor vreemdelingen moet inwinnen
voor men een vreemdeling met een ministerieel besluit kan terugwijzen.
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Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2007

Fundamenteel onderzoek
Bevordering van jobcreatie in het fundamenteel onderzoek
Bevordering van jobcreatie in het fundamenteel onderzoek
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte stelde de ministerraad een ontwerp van
koninklijk besluit voor dat een maatregel uit de programmawet uitvoert. (art 189 programmawet van 27
december 2006) Die kent jaarlijks 31 miljoen euro toe aan het Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek en
het Fonds de la recherche scientiﬁque als ondersteuning van jobcreatie in de sector van het fundamenteel
onderzoek. Dat geld moet besteed worden aan bijkomende doctoraats- of postdoctoraatsmandaten in het
fundamenteel onderzoek. In 2007 worden de bedragen driemaandelijks aan de fondsen gestort.
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Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2007

Autonome overheidsbedrijven
Selectie en aanwerving van statutaire ambtenaren in sommige autonome overheidsbedrijven
Selectie en aanwerving van statutaire ambtenaren in sommige autonome overheidsbedrijven
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de selectie en de aanwerving regelt
van personeelsleden uit de autonome overheidsbedrijven in het federaal openbaar ambt. (wijziging van kb
van 7 maart 2007)De programmawet van 27 december 2006 geeft statutaire personeelsleden uit de
autonome overheidsbedrijven de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor externe mobiliteit binnen
openbare overheden.Het ontwerp past een aantal bepalingen hierover aan:- de personeelsleden van de
autonome overheidsbedrijven die niet over het vereiste diploma beschikken maar wel promotie hebben
gemaakt via een bevorderingsexamen kunnen zich ook kandidaat stellen voor de functie van een
vergelijkbaar niveau.- de personeelsleden van alle niveaus uit overheidsbedrijven worden ingeschaald in
de overeenstemmende weddenschaal bij de openbare federale diensten. - de personeelsleden van niveau
1 kunnen zich kandidaat stellen voor functies van niveau A1. Voor de hogere vakklassen A3 en A4 kunnen
ze zich enkel kandidaat stellen als de federale overheidsdienst de betrekking niet kan toekennen via
interne bevordering binnen de FOD of mobiliteit. De FOD kan de functie dan openstellen via externe
mobiliteit, voor hij overgaat tot externe aanwerving.- er gelden overgangsbepalingen voor de
personeelsleden die al in projecten van externe mobiliteit bij de federale overheid werken.
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Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2007

Gebruik van hormonen in veehouderij
Verslag van de interdepartementale coördinatiecel over de controle op voedselveiligheid
Verslag van de interdepartementale coördinatiecel over de controle op voedselveiligheid
De ministerraad nam kennis van het verslag dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy
Demotte en minister van Justitie Laurette Onkelinx voorstelden over de interdepartementale coördinatiecel
voor de controle op voedselveiligheid. Het verslag geeft informatie over de opvolging van de
aanbevelingen van het conclaaf van Ittre in juni 2004 dat verboden groeipromotoren en
bijverschijnselenbehandelde. Het rapport behandelt de voornaamste kwesties: de fabricage en distributie
van verboden stoﬀen, het toezicht op de productieketen door de openbare diensten, de evaluatie van
wetenschappelijke kwesties, de internationale samenwerking, de opsporing en de vervolging.
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Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2007

Uitgifte van staatsbons in mei 2007
Overheidsopdracht voor de publiciteitscampagne over de uitgifte van staatsbons in mei 2007
Overheidsopdracht voor de publiciteitscampagne over de uitgifte van staatsbons in mei 2007
De ministerraad was het eens met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om een
overheidsopdracht uit te schrijven voor de publiciteitscampagne over de uitgifte van staatsbons in mei
2007.De administratie van de Thesaurie wenst voor de publiciteitscampagne beroep te doen op de huidige
publiciteitsﬁrma voor een herhaling van de bestaande campagne.
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Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2007

Vakrichtingen van niveau A van de rijksambtenaren
Juridische preciseringen over de loopbaanvooruitzichten van de rijksambtenaren
Juridische preciseringen over de loopbaanvooruitzichten van de rijksambtenaren
Op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont heeft de ministerraad een ontwerp van
koninklijk besluit goedgekeurd over de vakrichtingen van niveau A van de rijksambtenaren. Dankzij de
structurering van de loopbaan van niveau A in vakrichtingen hebben de ambtenaren een duidelijke
voorstelling van de loopbaanperspectieven en kunnen ze vooral hun verworven competenties valoriseren
met een premie voor competentieontwikkeling die hun specialisatie zal erkennen. Die structuur mag een
ambtenaar niet beletten van beroep te veranderen, want dan wordt een doelstelling van de hervorming
van 2004 gemist, namelijk de administratie dynamisch en motiverend te maken. Het ontwerp heeft als
doel elke juridische onduidelijkheid te vermijden en bepaalt dat er geen hinderpalen mogen bestaan voor
de bevordering tot niveau A naargelang van de vakrichting waaraan de ambtenaar verbonden is.
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Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2007

Vorderingsrecht voor de bescherming van het milieu
Versterking van het vorderingsrecht voor de bescherming van het leefmilieu
Versterking van het vorderingsrecht voor de bescherming van het leefmilieu
Minister van Leefmilieu Bruno Tobback stelde een voorontwerp van wet voor dat het vorderingsrecht voor
de bescherming van het milieu aanpast in functie van de ervaring van de laatste tien jaar. De wet van 12
januari 1993 geeft aan verenigingen voor milieubescherming onder bepaalde voorwaarden een
vorderingsrecht voor collectief belang. De aanpassing van de wet versterkt nu de bescherming van het
leefmilieu door te voorzien dat de rechter maatregelen moet nemen op het vlak van milieubescherming
wanneer hij een kennelijke overtreding of ernstig risico op overtreding van het milieurecht vaststelt. Hij
kan ook de staking van een handeling bevelen. Daarnaast werkt de nieuwe aanpassing een aantal leemten
weg in de materiële toepassing en schrapt de voorwaarden kennelijk en ernstig die de schending moeten
kwaliﬁceren. Ten slotte is er een overgangsbepaling voorzien.
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Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2007

Overheidsopdracht voor landsverdediging
Aankoop van geconditioneerde voeding bij het Franse leger
Aankoop van geconditioneerde voeding bij het Franse leger
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging André Flahaut om een
meerjarige overeenkomst tegen prijslijst te sluiten voor deaankoop van geconditioneerde voeding bij het
Franse leger.De permanente samenwerking met het Franse leger biedt de grootste zekerheid op
kwaliteitsvolle gevechtsrantsoenen die beantwoorden aan de grootste veiligheidsnormen. De rantsoenen
zijn uitstekend qua smaak, geur, kleur, uitzicht en consistentie en scoren ook qua prijs-kwaliteitverhouding
goed.
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Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2007

Subsidies voor geleerden, schrijvers en kunstenaars
Toevoeging van het Vlaams audiovisueel fonds aan lijst van erkende instellingen die niet-belastbare
prijzen kunnen toekennen
Toevoeging van het Vlaams audiovisueel fonds aan lijst van erkende instellingen die niet-belastbare
prijzen kunnen toekennen
Minister van Financiën Dider Reynders stelde voor om het Vlaams audiovisueel fonds toe te voegen aan de
lijst van erkende instellingen die prijzen en subsidies kunnen toekennen aan geleerden, schrijvers en
kunstenaars waarop ze geen inkomstenbelasting moeten betalen. De vrijstelling vangt aan op 1 januari
2007.De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak
van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies goed.
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Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2007

Pensioenen openbare sector
Verhoging van het bodembedrag waaronder de cumulatie van rust- en overlevingspensioenenniet
mag worden teruggebracht
Verhoging van het bodembedrag waaronder de cumulatie van rust- en overlevingspensioenenniet mag
worden teruggebracht
De ministerraad keurde het ontwerp van minister van Pensioenen Bruno Tobback goed dat verscheidene
wetten inzake pensioenen van de openbare sector uitvoert. Het ontwerp voert twee van de voordelen uit
toegekend in het kader van het intersektorieel akkoord 2005-2006 van 19 september 2006. Het
bodembedrag waaronder de cumulatie van rust- en overlevingspensioenen niet mag worden
teruggebracht, stijgt met 4%. Het ontwerp verhoogt ook het maximum bedrag van de gedeeltelijke
vrijstelling van de inkomsten van de echtgenoot die men aftrekt van het minimum gewaarborgd
supplement voor de gehuwd gepensioneerde.
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Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2007

Commissie voor het bank-, ﬁnancie- en assurantiewezen
Opvolging aanbevelingen van het IMF over de governance structuur van de Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen (CBFA)
Opvolging aanbevelingen van het IMF over de governance structuur van de Commissie voor het Bank-,
Financie- en Assurantiewezen (CBFA)
De ministerraad heeft beslist gevolg te geven aan de aanbevelingen van het IMF over de governance
structuur van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). Op die manier wordt
tegemoetgekomen aan de best practices op dit gebied.In het licht hiervan hebben de bevoegde ministers
beslist om de Raad van Toezicht van de CBFA advies te vragen over de voorgestelde benoeming van J-P
Servais tot voorzitter van het directiecomité van de CBFA en van Henk Becquaert tot lid van het
directiecomité. Het is de bedoeling dat Henk Becquaert zal belast worden met de operationele leiding van
de dienst toezicht op de aanvullende pensioenen.Gelet op zijn mandaat van voorzitter van CESR en
rekening houdend met zijn verwezenlijkingen tijdens de voorbije zes jaar als voorzitter van het
directiecomité, stelt de ministerraad ook de benoeming voor van Eddy Wymeersch tot voorzitter van de
Raad van Toezicht tot hij 67 wordt.In afwachting van de beëindiging van de benoemingsprocedures zal het
directiecomité zoals gebruikelijk en conform de geldende wetgeving, als collegiaal orgaan voorts
beslissingen nemen in individuele dossiers en het beheer waarborgen van de instelling.
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Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2007

Basic education and teacher training
Consolidatie van een onderwijsproject in Cambodja
Consolidatie van een onderwijsproject in Cambodja
De ministerraad gaf minister voor Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker de toestemming om
met de Cambodjaanse autoriteiten een consolidatiefase overeen te komen voor het project Basic
education and teacher training. Het project kadert in de directe bilaterale samenwerking, ook al maakt
Cambodja geen deel meer uit van de 18 partnerlanden die hiervoor zijn uitgekozen. In oktober 2003 was
er echter een groot onderwijsproject van start gegaan dat als doel had de toegang en de kwaliteit van het
basisonderwijs te verbeteren in drie speciﬁeke provincies van Cambodja. De schoolinfrastructuur werd er
uitgebreid. Arme kinderen kregen een beurs tijdens de cyclus van het lager onderwijs en het onderwijzend
personeel kreeg een vorming. Het project eindigt op 31 december 2007. De bedoeling is nu om de
resultaten van het project te consolideren en Cambodja de kans te bieden het project over te nemen. Voor
de consolidatiefase die start op 1 juli 2007 voor drie jaar wordt een bedrag van 4.700.000 euro bestemd.
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Regie der gebouwen
Technisch beheer en onderhoud van het Eurostation-complex
Technisch beheer en onderhoud van het Eurostation-complex
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om een
overheidsopdracht uit te schrijven voor onderhoudscontracten inzake het technisch beheer en het
onderhoud van bloc II van het Eurostation gebouw, Victor Hortaplein in Sint-Gillis. De Regie der gebouwen
zal dit doen in naam en voor rekening van de diensten die er gehuisvest zijn. Het gaat om een:- globaal
contract voor het technisch beheer van de verwarming, ventillatie en airco installaties, elektrische en
sanitaire installaties en branddetectie en beveiligingsinstallaties, - onderhoudscontract voor de liften,onderhoud van andere voorzieningen zoals de gondel voor gevelreiniging, toegangscontrole, telefonie en
data...
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Conventioneel brugpensioen
Nieuwe regels voor het conventioneel brugpensioen
Nieuwe regels voor het conventioneel brugpensioen
Minister van Werk Peter Vanvelthoven stelde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat
de basis zal vormen voor de regeling van het brugpensioen voor de oudere werknemers die vanaf 1 januari
2008 werkloos worden.De ministerraad keurde het ontwerp in derde lezing goed. Het ontwerp wordt
opnieuw aan de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State voorgelegd.Het ontwerp van koninklijk besluit
tot regeling van het conventioneel brugpensioen voert hoofdstuk V van de titel IV Werk van het
generatiepact uit. Het legt vanaf 1 januari 2008 nieuwe regels op voor het conventioneel brugpensioen.
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Radioactieve weesbronnen
Financiële regeling van de niet-ingekapselde radioactieve weesbronnen
Financiële regeling van de niet-ingekapselde radioactieve weesbronnen
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit van minister van Binnenlandse Zaken Patrick
Dewael en minister van Energie Marc Verwilghen goed dat de ﬁnanciering regelt van de opname en de
verwerking van niet-ingekapselde radioactieve weesbronnen.Radioactieve weesbronnen zijn
stralingsbronnen van een radioactief voorwerp of materiaal, die opduiken op plaatsen en in
omstandigheden waar geen deskundig beheer is en geen gemachtigde verantwoordelijke. Vanuit het
opzicht van de bescherming van de bevolking en het leefmilieu is het niet aangewezen om de vinder met
hoge kosten te straﬀen voor zijn burgerzin. Een billijke ﬁnanciële regeling is dus nodig voor de opname en
de verwerking van de stralingsbronnen.Voor de ﬁnanciering van de kosten voor de ingekapselde
weesbronnen bestond al een regeling, maar voor de niet-ingekapselde niet. Het ontwerp dat de
ministerraad nu heeft goedgekeurd, is gebaseerd op een gezamenlijk voorstel van het Federaal
agentschap voor nucleaire controle en de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte
splijtstoﬀen (NIRAS). Het voert dezelfde regeling voor de niet-ingekapselde als voor de ingekapselde
weesbronnen in. Als men na onderzoek geen ﬁnanciële verantwoordelijke kan aanwijzen, zal het
insolvabiliteitsfonds van NIRAS de afvalkosten op zich nemen. Uiteraard bevat het ontwerp van koninklijk
besluit meer gedetailleerde voorwaarden om te bepalen wat een weesbron is en wie ﬁnancieel
verantwoordelijk is. (KB van 30 maart 1981 - opdrachten en werkingsmodaliteiten van de openbare
instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoﬀen)
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OMNIO-statuut
Rechthebbenden van het OMNIO-statuut komen in aanmerking voor de toepassing van de sociale MAF
Rechthebbenden van het OMNIO-statuut komen in aanmerking voor de toepassing van de sociale MAF
Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte stelde een ontwerp van koninklijk besluit
voor dat de rechthebbenden op het OMNIO-statuut recht geeft op de toepassing van de sociale
maximumfactuur. (art 37 wet verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging gecoördineerd op 14
juli 1994 en kb van 15 juli 2002)Het Verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging van
het RIZIV gaf een gunstig advies.
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Loopbaan van het rijkspersoneel
Wijziging van de reglementaire bepalingen van de loopbaan van het rijkspersoneel - tweede lezing
Wijziging van de reglementaire bepalingen van de loopbaan van het rijkspersoneel - tweede lezing
Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont stelde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit
voor dat verscheidene reglementaire bepalingen van de loopbaan van het rijkspersoneel wijzigt. Het
ontwerp werd voor overleg aan de vakbonden voorgelegd.De bedoeling van de wijziging is om
toelichtingen te geven bij een aantal bepalingen over die loopbaan. Ook verduidelijkt het ontwerp het
taalgebruik in het statuut van het Rijkspersoneel. Na aﬂoop van de onderhandeling werden verschillende
wijzigingen aangebracht in de tekst:- Een nieuw art 16 moet elke dubbelzinnigheid over de
overgangsbepalingen voor de loopbaan van de sociale contoleurs uit de weg ruimen. - De bepalingen van
art 21 tot 23 zijn aangevuld om de overgang van de gemene graden naar de nieuwe loopbaanregeling
uitvoerig te beschrijven. (ingevoerd door kb van 22 november 2006) - Er komt een nieuwe
overgangsbepaling, zodat de personeelsleden van niveau B en C die geslaagd zijn voor de eerste proef van
de competentiemeting voor 1 april 2007, kunnen kiezen tussen een gecertiﬁceerde opleiding of de tweede
proef van de competentiemeting.
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Regie der gebouwen
Huur van kantoren voor POD Maatschappelijke integratie
Huur van kantoren voor POD Maatschappelijke integratie
De ministerraad keurde het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders goed om de Regie der
Gebouwen op te dragen een bijkomende halve verdieping in de Brouckère Tower in Brussel tijdelijk te
huren voor POD Maatschappelijke integratie.
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ISAF operatie in Afghanistan
Belgische landsverdediging staat in voor het bevel over de beveiligingsoperatie van de luchthaven
van Kaboel
Belgische landsverdediging staat in voor het bevel over de beveiligingsoperatie van de luchthaven van
Kaboel
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging André Flahaut om vanaf
oktober 2007 de rol van lead nation op zich te nemen in de beveiligingsactie van de luchthaven van
Kaboel binnen de ISAF operaties van de Navo.De rol van lead nation gebeurt op toerbeurt en houdt in dat
België het bevel zal voeren over de operationele uitbating en beveiliging van het vliegveld van Kaboel.
Daarvoor zet Landsverdediging 40 bijkomende militairen in. Ze zullen gelegerd zijn in Kaboel onder de
operationele controle van COMISAF voor zes maanden vanaf 7 oktober 2007.
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Pijnstillers
Terugbetaling van uitgaven voor pijnstillers van chronisch zieken met Maximumfactuur
Terugbetaling van uitgaven voor pijnstillers van chronisch zieken met Maximumfactuur
Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte stelde een ontwerp van koninklijk besluit
voor dat de uitgaven voor pijnstillers voor chronisch zieken in het kader van de maximumfactuur ten laste
neemt. (wet verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging gecoördineerd op 14 juli 1994)De
ministerraad keurde het ontwerp goed dat zijn beslissing van 2 juni 2006 over de terugbetaling van
onkosten voor chronische zieken in het kader van de maximumfactuur uitvoert.Chronische pijnpatiënten
krijgen een tegemoetkoming van 20% op de kostprijs van pijnstillers op basis van paracetamol en
paracetamol codeïne. Ze moeten hiervoor een machtiging van de adviserend geneesheer voorleggen voor
maximum een jaar, maar met de mogelijkheid om te verlengen. De patiënt betaalt dus 80% van de
kostprijs aan de apotheker als remgeld. De apotheker verrekent de tegemoetkoming via Farmanet.De prijs
die de patiënt betaalt is verrekend als remgeld in de maximumfactuur.Het ontwerp kreeg een gunstig
advies van de Commissie voor begrotingscontrole en het verzekeringscomité van het RIZIV.
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Federale wetenschappelijke instellingen
Erkenningsvoorwaarden van verenigingen die wensen bij te dragen tot het oprichten van een federale
wetenschappelijke instelling
Erkenningsvoorwaarden van verenigingen die wensen bij te dragen tot het oprichten van een federale
wetenschappelijke instelling
Op voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen heeft de ministerraad een ontwerp van
koninklijk besluit goedgekeurd tot uitvoering van artikel 423 van de programmawet van 24 december
2002.Het ontwerp legt de erkenningsvoorwaarden vast voor verenigingen zonder winstoogmerk en
stichtingen die bijdragen of willen bijdragen tot het verwezenlijken van opdrachten van een van de
federale wetenschappelijke instellingen.Het ontwerp versterkt de overheidscontrole en verhoogt de
transparantie van de administratie:- door de identiﬁcatie toe te staan van de verschillende verenigingen
zonder winstoogmerk die samenwerken met de federale wetenschappelijke instellingen;- door minimale
regels op te leggen waardoor de betrokken instelling controle kan uitoefenen op de activiteiten van de
verenigingen en zich ontdoen van die die inactief of ongewenst blijken;- door de toegang en de bezetting
van de lokalen en het gebruik van de infrastructuur van de instelling door derden te bepalen;- door
eenvormige regels uit te vaardigen voor de 10 instellingen die onder de bevoegdheid van de minister
vallen.Voorwaarden waaraan iedere vereniging moet voldoen om erkend te worden:- over een statuut
beschikken en een boekhouding houden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 juni 1921;opgericht zijn om een doel te verwezenlijken of activiteiten voor te stellen, die overeenstemmen met het
maatschappelijk doel, die nauw aansluiten bij de opdrachten van de betrokken instelling of er een
bijzondere interesse voor tonen;- het bestaan aantonen van een procedure om belangenconﬂicten te
beslechten.
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Mobiele werknemers in spoorwegsector
Arbeidsvoorwaarden van mobiele werknemers in de spoorwegsector
Arbeidsvoorwaarden van mobiele werknemers in de spoorwegsector
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de richtlijn (2005/47/EG) over de
overeenkomst tussen de gemeenschap van Europese Spoorwegen (CER) en de Europese Federatie van
vervoerswerknemers (ETF) in Belgisch recht omzet. Het ontwerp dat minister van Mobiliteit Renaat
Landuyt voorstelde, regelt bepaalde aspecten van de arbeidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die
interoperabele grensoverschrijdende diensten in de spoorwegsector verrichten. Het ontwerp neemt de
clausules van de overeenkomst tussen de CER en de ETF over, behalve als er al een Belgisch equivalent
bestaat. Het ontwerp heeft ook de bijkomende rechten geïntegreerd, die het Belgisch recht al aan de
werknemers toekende.
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Elektronische identiteitskaart
Personeel voor de invoering van de elektronische identiteitskaart
Personeel voor de invoering van de elektronische identiteitskaart
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van verschillende ministers om de tewerkstelling van
bijkomend personeel in de gemeenten te verlengen voor de invoering van de elektronische
identiteitskaart. Nog 3.319.400 personen moeten een elektronische identiteitskaart ontvangen. Er komen
ook steeds meer elektronische loketten in de gemeentehuizen. Daar is personeel voor nodig. Daarom
beslist de ministerraad nu de tewerkstelling van het personeel dat ter beschikking van de gemeenten is
gesteld te verlengen op voorwaarde dat de gemeenten de personeelsleden na de verlenging in dienst
houden. Het zou gaan om een detachering van de federale overheid naar de gemeenten.Het gaat om 640
personeelsleden.
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Overeenkomst met Kroatië
Overeenkomst tussen België en Kroatië over betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het
diplomatiek en consulair personeel
Overeenkomst tussen België en Kroatië over betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het
diplomatiek en consulair personeel
De ministerraad ging akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst
tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kroatië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden
door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel. (Zagreb 30 mei 2005)De
overeenkomst maakt het voor de echtgenoot, echtgenote en andere gezinsleden van in België
aangestelde ambtenaren en andere personeelsleden van Kroatische diplomatieke posten en consulaire
zendingen makkelijker om betaalde werkzaamheden als loontrekkende of zelfstandige te verrichten. Op
basis van wederkerigheid geldt de overeenkomst ook voor de gezinsleden van in Kroatië aangestelde
ambtenaren en andere personeelsleden van Belgische diplomatieke posten en consulaire zendingen.

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

30 mrt 2007 -17:00

Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2007

Geïntegreerde brigades van het Congolese leger
Evaluatie van de geïntegreerde brigades van het Congolese leger
Evaluatie van de geïntegreerde brigades van het Congolese leger
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging André Flahaut om ten
hoogste 44 militairen voor de evaluatie en 18 voor de inzet van een C-130 naar Congo te zenden. Het gaat
om een zending van zes weken voor de evaluatie van de vijftien eerste geïntegreerde brigades van de
Strijdkrachten van de demokratische republiek Congo.
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Toegang tot het Arbitragehof
Aanstelling van een advocaat door het Arbitragehof en recht op juridische bijstand
Aanstelling van een advocaat door het Arbitragehof en recht op juridische bijstand
Opdat ook mensen met een lager inkomen toegang zouden hebben tot het Arbitragehof, besliste de
ministerraad op voorstel van eerste minister Guy Verhofstadt en minister van Justitie Laurette Onkelinx om
de ambtshalve aanstelling van een advocaat door het Arbitragehof en de toegang tot juridische bijstand
voor beroepen bij het Arbitragehof te regelen. Het ontwerp van koninklijk besluit legt de regels vast
volgens welke het Arbitragehof ambtshalve een advocaat kan toewijzen. (art 75 bijzondere wet van 6
januari 1989 op het Arbitragehof)Het ontwerp bevestigt ook dat de voorwaarden om recht te hebben op
juridische bijstand van toepassing zijn. (deel twee, boek IIIbis gerechtelijk wetboek)Het Arbitragehof heeft
de exclusieve bevoegdheid om de wetskrachtige normen te toetsen aan de regels die de verscheidene
bevoegdheden van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten bepalen. Die zijn opgenomen in de
grondwet en in de bijzondere wetten over de hervorming van de instellingen. Het Arbitragehof kan ook
uitspraak doen over de schending van fundamentele rechten en vrijheden gewaarborgd in de grondwet
door een wetskrachtige norm.Elke natuurlijke persoon en rechtspersoon, Belg en buitenlander kan een
beroep tot vernietiging indienen als hij of zij in het verzoekschrift een persoonlijk belang kan aantonen.
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Onderzoeksbasis in Antarctica
Wetenschappelijk programma voor de onderzoeksbasis in Antarctica 2008-2009
Wetenschappelijk programma voor de onderzoeksbasis in Antarctica 2008-2009
De bouw van de onderzoeksbasis in Antarctica is gepland voor 2007 en 2008.Daarom ging de ministerraad
akkoord met het voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen, om het wetenschappelijke
programma voor2008 en 2009 vast te leggen, zodat de onderzoekers en POD Wetenschapsbeleid het
wetenschappelijk onderzoek kunnen voorbereiden. In het eerste seizoen geeft de ministerraad voorrang
aan projecten van wetenschappers met terreinervaring en aan de lancering van een
monitoringprogramma voor geofysische observaties en klimaatobservaties in synergie met het
atmosferischen glaciologisch onderzoek. Daarna wordt het programma geleidelijk uitgebouwd in functie
van de logistieke voorzieningen na de selectie van projecten via een oﬃciële oproep en na evaluatie door
buitenlandse experten. De Belgische onderzoeks- en interesseverklaringen die POD Wetenschapsbeleid in
2005 en 2006 ontving vormen de basis voor het beginprogramma. Ze behandelende (micro-)biologie, de
biodiversiteit, de milieumonitoring, de geologie, de geofysica, de glaciologie, de meteorieten, het
atmosferisch en klimaatonderzoek en het onderzoek over het concept van de basis. De ministerraad gaf
ook zijn toestemming om het monitoringmateriaal voor een miljoen euro aan te kopen en om een oﬃciële
oproep te lanceren voor internationale onderzoeksprojecten die in samenwerking op de basis zullen
plaatsvinden.
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Operatie UNIFIL in Libanon
Verlenging van de Belgische bijdrage aan operatie UNIFIL in Libanon
Verlenging van de Belgische bijdrage aan operatie UNIFIL in Libanon
Op voorstel van minister van Landsverdediging André Flahaut ging de ministerraad akkoord met de
verlenging van de Belgische bijdrage aan operatie UNIFIL in Libanon, voor zes maanden vanaf 15 april
2007. Het Belgisch detachement zal samengesteld zijn uit competenties die toelaten de door de VN
gevraagde activiteiten uit te voeren in de domeinen "constructie en wederopbouw", "medische
ondersteuning" en "ontmijning".
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Pandemisch inﬂuenzaplan
Organisatie van het beheer van het pandemisch inﬂuenzaplan
Organisatie van het beheer van het pandemisch inﬂuenzaplan
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy
Demotte over de organisatie van het beheer van het inﬂuenzaplan. Hij ging akkoord met de benoeming
van prof. M. Van Ranst als interministerieel commissaris inﬂuenza en de heer J.M. Dochy als
interministerieel adjunct-commissaris inﬂuenza vanaf 1 mei 2007. Hij ging ook akkoord met de verdeling
van opdrachten tussen de interministerieel commissaris inﬂuenza, de interministerieel adjunctcommissaris inﬂuenza en FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.De
ministerraad richtte het interministerieel commissariaat in 23 juni 2006 op om het hoofd te bieden aan een
mogelijke pandemie bij de mens als gevolg van de vogelgriep. Het commissariaat beheert ook het Belgisch
urgentieplan voor een grieppandemie.
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FAVV
Wijzigingen in de structuren en in de organisatie van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen
Wijzigingen in de structuren en in de organisatie van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen
Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotteheeft de ministerraad een
ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat devestigingsplaats, de organisatie en de werking van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen vaststelt (FAVV). Het ontwerp past de
structuren en organisatie van het FAVV aan in functie van het businessplan van de tweede afgevaardigd
bestuurder, dat de periode 2006-2008 beslaat. (kb van 16 mei 2001)De voornaamste wijzigingen in de
structuur zijn:- de oprichting van drie stafdirecties binnen de Algemene Directie Controlebeleid; - de
oprichting van een Nationale implementatie- en coördinatie-eenheid binnen de inspectiediensten;- de
verhoging van het aantal directies binnen de algemene diensten van drie naar vijf; - de oprichting van een
auditcomité dat samengesteld is uit vijf door de minister van Volksgezondheid aan te duiden leden,
waarvan twee door het Raadgevend Comité van het Agentschapzullen wordenvoorgedragen
(beroepssector en consumenten);- de oprichting van een dienst preventie en crisisbeheer die de
samenwerking met het crisiscentrum van de Regering zal verzekeren.
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Wegvervoer
Richtlijn met de minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de verordeningen over het wegvervoer
Richtlijn met de minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de verordeningen over het wegvervoer
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Mobiliteit Renaat Landuyt
voorstelde over de voorschriften inzake wegvervoer. Het ontwerp regelt de uitvoering van de Europese
richtlijn over de minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de verordeningen die de voorschriften van
sociale aard voor het wegvervoer bepalen. Het ontwerp trekt ook richtlijn 88/599/EEG van de Raad in.
(2006/22/EG Europees Parlement en Raad van 15 maart 2006 en nr. 3820/85 en nr. 3821/85) De bedoeling
is:- de bepalingen van verordening 3820/85 inzake rij- en rusttijden van de bestuurders eenvormig toe te
passen en te interpreteren,- het aantal controles te verhogen in functie van de geleidelijke vervanging van
de analoge tachograaf door de digitale tachograaf,- in elke lidstaat één enkel organisme op te richten
belast met de intracommunautaire contacten,- de samenwerking tussen de controlediensten te
bevorderen,- naar eﬃciëntere en beter op elkaar afgestemde controlepraktijken te streven. Het
Directoraat-generaal Vervoer te Land van FOD Mobiliteit en Vervoer wordt belast met de
intracommunautaire contacten en met de overbrenging van de tweejaarlijkse verslagen over de controles
naar de Commissie. Het Directiecomité wordt belast met de realisatie van een coherente controlestrategie.
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Detachement Belgische militairen naar Congo
Zending van een detachement Belgische militairen naar Kindu voor de opstelling van het brugslag
bataljon van het Congolese leger
Zending van een detachement Belgische militairen naar Kindu voor de opstelling van het brugslag bataljon
van het Congolese leger
Op voorstel van minister van Landsverdediging André Flahaut stuurt Landsverdediging een detachement
van 25 militairen naar de Democratische republiek Congo om de opstelling van het bataljon brugslag van
het Congolese leger te onderteunen in Kindu.In de eerste fase zullen 14 militairen voor 30 dagen worden
ingezet om het transport per spoor op technisch vlak te ondersteunen. In de tweede fase zullen 11
militairen gedurende 15 dagen na de aankomst van het materiaal helpen om het in een rivier met grote
stroming op te stellen.
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Federale wetenschappelijke instellingen
Aanpassing van de lijst met federale wetenschappelijke instellingen
Aanpassing van de lijst met federale wetenschappelijke instellingen
De ministerraad ging akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Wetenschapsbeleid
Marc Verwilghen voorstelde over de aanpassing van de lijst met federale wetenschappelijke instellingen.
(kb van 30 oktober 1996)Het ontwerp past de lijst van federale wetenschappelijke instellingen aan de
laatste staatshervorming aan. De bevoegdheden van landbouw zijn volledig naar de Gewesten
overgeheveld. Daarom schrapt het ontwerp het Centrum voor landbouwkundig onderzoek in Gembloux,
het Centrum voor landbouwkundig onderzoek in Gent en het Centrum voor landbouweconomie uit de lijst.
Bij de instellingen die onder de bevoegdheid van de minister van Volksgezondheid vallen, wordt het
centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie toegevoegd. Het woord cultureel wordt uit de
hoofding en de beginzin geschrapt.
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Projectpremies openbare diensten
Toekenning en ﬁnanciering van projectpremies gebeurt voortaan door de openbare dienst zelf tweede lezing
Toekenning en ﬁnanciering van projectpremies gebeurt voortaan door de openbare dienst zelf - tweede
lezing
Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont stelde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit
voor dat het systeem van de projectpremies voor personeelsleden die projecten ontwikkelen bij sommige
openbare diensten wijzigt.De beslissing om voor een bepaald project te werken met een projectgroep
enprojectpremies behoort nu aan de hoogste administratieve instantie binnen de dienst. Daarvoor is er
een positief advies nodig van de Inspecteur van ﬁnanciën, de regeringscommissaris of een gelijkwaardige
toezichtsinstantie. Het voorstel omvat ook een aantal criteria waaraan een project moet voldoen voor men
aan de medewerkers een premie kan toekennen. Vanaf 2007 zullen de diensten die projectpremies
toekennen dat met eigen middelen moeten doen. Elk dossier moet een projectﬁche en een individuele
ﬁche per projectmedewerker bevatten. De maximumduur van een project is 18 maanden. Daarna moet de
projectverantwoordelijke een eindrapport opstellen.Het systeem van de projectpremies vergoedt de
ambtenaren die op vrijwillige basis bijkomende inspanningen leveren voor projecten die in hun dienst
worden opgestart. (kb van 19 oktober 1999) Tot nu toe waren het de voorzitters van de FOD's en POD's en
de leidend ambtenaren die de aanvraag tekenen. Die ging dan naar FOD personeel en organisatie die de
relevantie natrok en daarna gaf de minister van Ambtenarenzaken zijn ﬁat. Wanneer de vraag was
goedgekeurd betalen de betrokken openbare diensten op het einde van elke maand vanuit hun eigen
personeelskredieten de projectpremies aan de betrokken medewerkers. Op het einde van het jaar
betaalde FOD P&O aan elke openbare dienst de tegenwaarde van het totaalbedrag van de voorgeschoten
premies terug.
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Actieve verbandmiddelen
Tegemoetkoming in de uitgaven voor actieve verbandmiddelen voor chronisch zieken met
maximumfactuur
Tegemoetkoming in de uitgaven voor actieve verbandmiddelen voor chronisch zieken met
maximumfactuur
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de tegemoetkoming in de uitgaven
voor actieve verbandmiddelen. Het ontwerp datminister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy
Demotte voorstelde, voert artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet uit over de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de
actieve verbandmiddelen betreft. Het ontwerp voert de beslissing van de ministerraad van 2 juni 2006 uit
om een tegemoetkoming te voorzien in bepaalde uitgaven van gunste van chronisch zieken met een
maximumfactuur. Patiënten met chronische wonden hebben recht op een forfaitaire vergoeding van 20
euro per maand tijdens drie maanden. Dat kan drie maal worden verlengd. Om recht te hebben op de
tegemoetkoming, moet de behandelend geneesheer aan de adviserend geneesheer een voorschrift
voorleggen. Het remgeld dat de patiënt betaalt, wordt berekend in het persoonlijke aandeel in de
maximumfactuur van de patiënt van zodra hij een actief verband gebruikt dat ervoor in aanmerking
komt.Het ontwerp heeft een positief advies gekregen van de Commissie voor begrotingscontrole en van
het Verzekeringscomité van de dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV.
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Eenheid van rechtspraak
Directie-generaal beleidsondersteuning verzekert eenheid van rechtstraak
Directie-generaal beleidsondersteuning verzekert eenheid van rechtstraak
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de Directie-generaal
beleidsondersteuning aanwijst als afdeling die de eenheid van rechtspraak verzekert. Het ontwerp is een
voorstel van minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont.In die afdeling moet de houder van de
managementfunctie -1 die de vereiste taalkennis niet heeft bewezen, een tweetalige adjunct krijgen.Het
ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 15 maart 2005 houdende bepaling van
sommige afdelingen van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten die de eenheid van
rechtspraak verzekeren.
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Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2007

Militairen van het reservekader
Wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader
Wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader
De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat het statuut van de militairen van het
reservekader wijzigt.Het voorontwerp dat minister van Landsverdediging André Flahaut
voorstelde,verbetert het statuut van de militairen door de werving te wijzigen. Men zal de militairen van
het reservekader rechtstreeks in de personeelscategorie (oﬃcier, onderoﬃcier of vrijwilliger) van hun
keuze kunnen aanwerven.Twee nieuwe types van werving op diploma worden in het leven geroepen, al
naargelang de betrokkene over beroepservaring beschikt of niet. Ten slotte komt er een leeftijdsgrens
voor de reservevrijwilligers zodat men die personeelscategorie kan verjongen. De totale duur van de
basisvorming werd verlaagd tot maximum 11 weken, te voltooien binnen een periode van 5 jaar. Om te
kunnen worden benoemd in de reserve moet de kandidaat-reservemilitair het diploma voorleggen dat
vereist is voor het in aanmerking genomen niveau. Als hij nog niet over datdiploma beschikt maar op dat
moment zijn studies nog verderzet, kan de periode van 5 jaar onder bepaalde voorwaarden worden
verlengd. De duur en het verloop van de voortgezette vorming van de reservemilitair werd
geüniformiseerd en een voortgezette vorming voor de reservevrijwilligers werd in het leven geroepen. De
reservemilitair zal in de toekomst kunnen verzaken aan een voortgezette vorming of een uitstel kunnen
vragen. Defensie kan daarentegen een militair van een vorming uitsluiten wegens slecht gedrag. In het
kader van een meer consequente aﬂijning van het statuut van de militairen van het reservekader op dat
van de militairen van het actief kader, zijn ook nog verschillende andere maatregelen voorzien, zoals
bijvoorbeeld het feit te kunnen afzien van een bevordering.
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Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2007

Wet op de ziekenhuizen
Coördinatie van de wet op de ziekenhuizen
Coördinatie van de wet op de ziekenhuizen
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte stelde een ontwerp van koninklijk besluit
aan de ministerraad voor dat de wet op de ziekenhuizenen andere vormen van verzorging coördineert. Art
113 van de wet van 1 januari 2002 voorziet de coördinatie van de wet. Ook krijgt de wet een nieuwe
benaming: hij heet voortaan wet op de ziekenhuizen en andere vormen van verzorging.
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Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2007

Syndroom van Sjögren
Tegemoetkoming in de uitgaven voor oftalmologische zorgen van patiënten die lijden aan het
syndroom van Sjögren in het kader van de maximumfactuur
Tegemoetkoming in de uitgaven voor oftalmologische zorgen van patiënten die lijden aan het syndroom
van Sjögren in het kader van de maximumfactuur
Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte stelde een ontwerp van koninklijk besluit
voor dat de uitgaven van patiënten die lijden aan het primair Sjögrensyndroom een forfaitaire
tegemoetkoming van 20 euro per maand toekent. Die tegemoetkoming moet de oftalmologische zorgen
dekken die deze patiënten nodig hebben (kunsttranen, oftalmologische gel, enz.)(wet verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging gecoördineerd op 14 juli 1994)Het ontwerp voert de beslissing
van de ministerraad van 2 juni 2006 uit over het ten laste nemen van speciﬁeke uitgaven van chronisch
zieken in het kader van de MAF.Het ontwerp kreeg een positief advies van de Commissie voor
begrotingscontrole en van het Verzekeringscomité van de dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV.
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Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2007

Fedesco
Installatie van zonnepanelen op daken openbare gebouwen
Installatie van zonnepanelen op daken openbare gebouwen
Op voorstel van minister van Begroting en Consumentenzaken Freya Van den Bossche en staatssecretaris
voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie Els Van Weert heeft de ministerraad een ontwerp van
koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 houdende
opdracht van de federale investeringsmaatschappij en haar ﬁliaal Fedesco.Op het vlak van zonne-energie
moet België een aanzienlijke achterstand inlopen. Daarom heeft de ministerraad op 17 en 18 maart 2007
in Leuven beslist daken van openbare gebouwen ter beschikking te stellen, zonnepanelen te installeren op
de infrastructuur van overheidsbedrijven (treinstations bijvoorbeeld) en het installeren van zonnepanelen
door de overheid zelf aan te moedigen.Het ontwerp van koninklijk besluit verleent Fedesco de bijkomende
opdrachthernieuwbare energie-installaties te coördineren en tevergemakkelijken, zoals zonnepanelen op
de gebouwen waarin de FOD's, de POD's, de instellingen van openbaar nut en andere diensten onder
toezicht van de federale staat gehuisvest zijn.De toegelaten schuld van Fedesco wordt opgetrokken van 5
tot 10 miljoen euro.FEDESCO is een naamloze vennootschap van publiek recht. Ze werd opgericht op 2
maart 2005 en heeft als doel projecten te bestuderen en te verwezenlijken die bijdragen tot de
economische en ecologische vooruitgang op vlak van eco-eﬃciëntie in gebouwen.
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Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2007

Algemeen secretariaat van het Vlaams parlement
Gelijkstelling van de mandaten van secretaris-generaal, directeur en staﬀunctionaris met een vaste
benoeming
Gelijkstelling van de mandaten van secretaris-generaal, directeur en staﬀunctionaris met een vaste
benoeming
Minister van Pensioenen Bruno Tobback legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat
de mandaten van secretaris-generaal, directeur en staﬀunctionaris met een vaste benoeming gelijkstelt.
Het gaat om de mandaten vermeld in art. 7.29 bis van het personeelstatuut van het Algemeen
secretariaat van het Vlaams parlement.Het ontwerp voert art 8, §1, derde lid van de wet van 21 juli 1844
op de pensioenen uit.
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Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2007

Regionale besluiten over de onderbreking van de beroepsloopbaan
Goedkeuring van diverse regionale besluiten over de onderbreking van de beroepsloopbaan van het
personeel van de besturen
Goedkeuring van diverse regionale besluiten over de onderbreking van de beroepsloopbaan van het
personeel van de besturen
Minister van Werk Peter Vanvelthoven legde de ministerraad vijf ontwerpen van regionale besluiten voor in
het kader van het kaderbesluit betreﬀende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel
van de besturen (Kaderbesluit van 7 mei 1999).Het kaderbesluit over de loopbaanonderbreking van het
personeel van de besturen is van toepassing op de werknemers die onderworpen zijn aan het statuut,
wanneer hun bevoegde overheid het besluit op hen van toepassing heeft gemaakt. Die besluiten zijn
echter pas geldig als de federale ministerraad ze goedkeurt.Het gaat om:- het besluit van de Vlaamse
Regering van 25 februari 2005 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994
houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel bij arbeidsovereenkomst
aangeworven bij de VDAB.- het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
Vlaamse personeelsstatuut van 13 januari 2006, voor wat betreft de invoering van de 1/4 en 1/5
loopbaanonderbreking, de deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan de pensioenleeftijd en de mogelijkheid
tot deeltijdse loopbaanonderbreking tijdens de proeftijd.- het ontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het Vlaamse personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft het medisch
bijstandsverlof, het ouderschapsverlof en de mogelijkheid tot omzetting van de max. 72 maanden voltijdse
loopbaanonderbreking in halftijdse loopbaanonderbreking.- het ontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 1998 tot vaststelling van
de regeling omtrent de afwezigheden, de tucht, de administratieve standen, het verlof, het geneeskundig
toezicht voor het academisch personeel bij de universiteiten in de Vlaamse gemeenschap.- het besluit van
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het adminsitratief statuut en de bezoldigingsregeling van
de ambtenaren van de Economische en sociale raad voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.De federale
regering vraagt aan de deelregeringen van het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
ermee rekening te houden dat coöperatief federalisme veronderstelt dat de beslissingen die een entiteit
neemt met kostenverhogend eﬀect voor een andere entiteit eerst worden overlegd en niet als voldongen
feit worden gepresenteerd.
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Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2007

NMBS holding, infrabel en NMBS
Tweede bijvoegsel bij het beheerscontract tussen de staat en de NMBS holding, Infrabel en de
Nationale maatschappij van Belgische spoorwegen
Tweede bijvoegsel bij het beheerscontract tussen de staat en de NMBS holding, Infrabel en de Nationale
maatschappij van Belgische spoorwegen
Minister van Begroting en Consumentenzaken Freya Van den Bossche en staatssecretaris voor
overheidsbedrijven Bruno Tuybens legden de ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit voor met
de goedkeuring van het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract tussen de staat en de NMBS holding,
Infrabel en de Nationale maatschappij van Belgische spoorwegen. De ontwerpen voegen bijkomende
bepalingen uit recente wetgevingen en besluiten toe:- uit de wet van 19 december 2006 over de
exploitatieveiligheid van de spoorwegen en zijn uitvoeringsbesluiten,- de wet van 4 december 2006 over
het gebruik van de spoorweginfrastructuur en uitvoeringsbesluiten,- de beslissingen van het
begrotingsconclaaf over de herschikking van de laatste betalingen egalisatie pensioenen, de toelage
project Astrid in twee spoorwegtunnels en de oprichting van een fonds voor spoorweginvesteringen,- de
beslissingen van de begrotingscontrole: korting schooltreinkaarten, GO-pass, eengemaakt elektronisch
loket,- bepalingen over het project Diabolo.
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Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2007

Instellingen van openbaar nut
Gelijkschakeling van hoofden van instellingen van openbaar nut met mandaten
Gelijkschakeling van hoofden van instellingen van openbaar nut met mandaten
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit van minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Rudy Demotte goed dat de hoofden van de instellingen van openbaar nut op wie de
Copernicushervorming van toepassing was, gelijk te schakelen met zij die in een FOD en openbare
instelling voor sociale zekerheid een mandaat uitoefenen. De maatregel is van toepassing op drie
instellingen: het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg, het instituut voor de gelijkheid van
vrouwen en mannen en het Belgisch instituut voor de postdiensten en telecommunicatie.Het ontwerp vult
art 11, §1 aan van het kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944 betreﬀende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
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Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2007

Europees sociaal fonds
Operationeel programma regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid van de federale
overheid in het kader van het Europees sociaal fonds
Operationeel programma regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid van de federale overheid
in het kader van het Europees sociaal fonds
Het operationeel programma dat minister van Maatschappelijke integratie Christian Dupont en minister
van werk Peter Vanvelthoven aan de ministerraad voorlegde, bepaalt de strategie van de federale
overheid om de middelen te besteden die het Europees sociaal fonds voor 2007-2013 aan België
toekende. Het ESF kent 40 miljoen euro aan het federaal programma toe voor de periode 2007-2013,
waarvan 6 miljoen voor tewerkstelling en 34 miljoen voor maatschappelijke integratie. Het operationeel
programma richt zich op:- het stimuleren van sociale en beroepsactiveringstrajecten,- de bevordering van
een loopbaanperspectief en van diversiteit in tewerkstelling,- de strijd tegen discriminatie,- de technische
bijstand.De bedoeling is om bij te dragen tot de implementering van de Lissabonstrategie, de Europese
strategie voor werkgelegenheid en het Nationaal actieplan sociale insluiting. Het ESF is een structureel
fonds van de EU dat de economische en sociale cohesie wil versterken door het nationale beleid te
ondersteunen zodat we volledige werkgelegenheid kunnen bereiken, de kwaliteit en de productiviteit van
de arbeid kunnen verbeteren, de sociale integratie bevorderen en de regionale verschillen inzake
werkgelegenheid wegwerken.De ministerraad keurde het programma goed en de minister van
Maatschappelijke Integratie zal het indienen bij de Europese Commissie.
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Scheepsbrandstoﬀen
Grenswaarden van het zwavelgehalte van scheepsbrandstoﬀen
Grenswaarden van het zwavelgehalte van scheepsbrandstoﬀen
De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over het zwavelgehalte van
scheepsbrandstoﬀen. De ontwerpen die minister van Mobiliteit Renaat Landuyt indiende, zetten de richtlijn
over het zwavelgehalte van scheepsbrandstoﬀeneogen in Belgisch recht om. (2005/33/EG Europees
Parlement en Raad van 6 juli 2005)De richtlijn heeft als doel de emissies van zwaveldioxide als gevolg van
de verbranding van scheepsbrandstoﬀen te verminderen en zo de schadelijke invloed van die emissies op
mens en milieu terug te dringen. Het eerste ontwerp behandelt de preventie van luchtverontreiniging door
schepen en de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoﬀen. Het stelt de
volgende grenswaarden voor het zwavelgehalte vast: - 1,5 massaprocent van scheepsbrandstoﬀen die de
passagiersschepen gebruiken op geregelde diensten van en naar Belgische havens;- 1,5 massaprocent
van scheepsbrandstoﬀen die alle schepen gebruiken vanaf 11 augustus 2007;- 0,1 massaprocent van
scheepsbrandstoﬀen die de schepen gebruiken op hun ligplaats in een Belgische haven vanaf 1 januari
2010.Het tweede ontwerp regelt de vermindering van het zwavelgehalte van sommige
scheepsbrandstoﬀen die de binnenschepen gebruiken. De grenswaarden voor het zwavelgehalte zijn: 0,20 massaprocent en 0,10 massaprocent vanaf 1 januari 2008 tot 31 december 2009 van gasolie voor de
scheepvaart die de binnenschepen gebruiken; - 0,1 massaprocent vanaf 1 januari 2010 van
scheepsbrandstoﬀen die debinnenschepen gebruiken.
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Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2007

Interne audit
Goedkeuring kb's over de interne audit activiteiten en oprichting van auditcomité - tweede lezing
Goedkeuring kb's over de interne audit activiteiten en oprichting van auditcomité - tweede lezing
Op voorstel van minister van Begroting Freya Van den Bossche keurde de ministerraad in tweede lezing
een ontwerp van koninklijk besluit goed over de activiteiten inzake interne audit binnen sommige diensten
van de federale uitvoerende macht en een ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van het
auditcomité voor de federale overheid.
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Opleiding van treinpersoneel
Erkenning als opleidingsorganisatie voor het spoorwegpersoneel
Erkenning als opleidingsorganisatie voor het spoorwegpersoneel
Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt stelde een ontwerp van koninklijk besluit voor over de verlening
van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel. Het ontwerp dat de ministerraad
goedkeurde, legt de criteria vast voor de erkenning als opleidingsdienst voor treinbestuurders en
treinbegeleiders. Het schrijft ook de minimale inhoud van de opleiding en examens voor, de criteria voor
de organisatie en de uitreiking van brevetten. Het ontwerp komt dus tegemoet aan de wet op de
exploitatieveiligheid van de spoorwegen (art. 37 wet van 19 december 2006). Het beantwoordt ook aan de
richtlijn (2004/49/EG) over de veiligheid op de communautaire spoorwegen die bepaalt dat de lidstaten de
ondernemingen die spoorwegvervoer organiseren, de kans moeten bieden om over opleidings- en
certiﬁceringsmogelijkheden voor hun personeel te beschikken.
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Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2007

Forfaitaire honoraria voor medische beeldvorming
Berekening van de forfaitaire honoraria voor beeldvorming betaald per opname voor
gehospitaliseerde patiënten
Berekening van de forfaitaire honoraria voor beeldvorming betaald per opname voor gehospitaliseerde
patiënten
Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotteheeft de ministerraad een
ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de berekening van de forfaitaire honoraria voor
beeldvorming betaald per opname voor gehospitaliseerde patiënten. (art 69, §1 wet op de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994) Bjj de
berekening geldt dat het refertejaar het jaar is dat twee jaar voorafgaat aan het jaar van toekenning van
de forfaitaire honoraria. Per dienstengroep worden deelbegrotingen vastgelegd die per opname verdeeld
zijn in functie van de uitgaven voor medische beeldvorming die zijn aangepast aan de evolutie van de
beddenstructuur. Die deelbegrotingen worden volgens speciﬁeke regels verdeeld om deelenveloppen per
ziekenhuis te vormen. De som van de individuele deelenveloppen vormt de individuele envelop. Het
quotiënt van de deling van die individuele envelop door het gemiddelde aantal opnamen voor het
refertejaar en het jaar dat eraan voorafgaat wordt aangepast aan de evolutie van de beddenstructuur. zo
berekent men het bedrag van de forfaitaire honoraria voor medische beeldvorming per opname in het
ziekenhuis. Elk jaar stelt de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering voor elk algemeen ziekenhuis het bedrag van de forfaitaire honoraria per opname
in een of meer diensten vast.
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Central European Pipeline System
Impact van de visie van het Strategic Command van de NAVO over de toekomst van het Central
European Pipeline System op de Belgische belangen
Impact van de visie van het Strategic Command van de NAVO over de toekomst van het Central European
Pipeline System op de Belgische belangen
Op voorstel van minister van Landsverdediging André Flahaut heeft de ministerraad kennis genomen van
het tussentijdse verslag van de werkgroep over de impact die de visie van het Strategic Command van de
NAVO over de toekomst van het Central European Pipeline System (CEPS) zal hebben op de Belgische
belangen.De ministerraad beklemtoonde het nationaal belang van de betrokken installaties en blijft
solidair met de andere gastlanden van het CEPS.De ministerraad heeft een werkgroep bijeengeroepen,
minstens samengesteld uit vertegenwoordigers van het kernkabinet, Landsverdediging, Mobiliteit,
Economie en Overheidsbedrijven. Samen met de bemiddellaars van Landsverdediging zullen ze de
onderhandelingen met de gastlanden van het CEPS leiden. Bedoeling is een ﬁnancieringsplan op te stellen
(waarvan de investeringen in de Belgische zone oplopen tot ongeveer 15 miljoen euro) voor de installaties
in België die niet weerhouden zijn als Minimum Military Requirements (MMR). De werkgroep zal onder
meer belast worden met het voeren van overleg met de betrokken economische actoren. Zo zullen de
nodige investeringen voor het behouden van de niet als MMR weerhouden installaties in de Belgische zone
kunnen opgestart worden. De minister zal voor eind 2007 een voorstel ter goedkeuring aan de
ministerraad voorleggen.
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Elektronische handtekening
Elektronische handtekening voor het afsluiten van arbeidsovereenkomsten
Elektronische handtekening voor het afsluiten van arbeidsovereenkomsten
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wet uitvoert op het gebruik van de
elektronische handtekening, om arbeidsovereenkomsten te sluiten en om bepaalde documenten
elektronisch te versturen en op te slaan in het kader van de individuele arbeidsrelatie. Het ontwerp
bepaalt welke systemen aan dezelfde veiligheidswaarborgen beantwoorden als de elektronische
handtekening die de elektronische identiteitskaart creëert. Het bepaalt ook de procedure om op de lijst
van systemen te komen die het Beheerscomité van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid zal opstellen.
Die procedure is een vrijwillige aangifte die voor juridische zekerheid zorgt bij de aanbieders van systemen
en bij de werkgevers en werknemers. Om op de lijst te komen, moeten de ontwikkelaars aantonen dat de
elektronische handtekening waarvan ze gebruik maken voldoet aan de volgende eisen: - ze is op unieke
wijze aan de ondertekenaar verbonden,- ze maakt het mogelijk de ondertekenaar te identiﬁceren,- ze
wordt aangemaakt met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle heeft,- ze is op
zodanige wijze aan de gegevens waarop ze betrekking heeft verbonden dat elke latere wijziging van de
gegevens kan worden opgespoord. Ten slotte bepaalt het ontwerp de procedure en de redenen waarom
men de naam van een aanbieder kan schrappen van de lijst. Die hebben te maken met foute informatie bij
de indiening of met wijzigingen en tekorten aan het systeem.
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Uitoefening van het beroep van vroedvrouw en vroedman
Aanpassing van de taken en verantwoordelijkheden van de vroedvrouw en de vroedman
Aanpassing van de taken en verantwoordelijkheden van de vroedvrouw en de vroedman
Minister van Volksgezondheid Rudy Demotte legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor
over de uitoefening van het beroep van vroedvrouw en vroedman. Het ontwerp past het wettelijk kader
aan de huidige taken en verantwoordelijkheden van de vroedvrouw en de vroedman aan. (kb van 1
februari 1991)
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Classiﬁcatie van functies van niveau A bij het Rijkspersoneel
Classiﬁcatie van functies van niveau A in een vakklasse - tweede lezing
Classiﬁcatie van functies van niveau A in een vakklasse - tweede lezing
De ministerraad ging in tweede lezing akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit dat minister van
Ambtenarenzaken Christian Dupont voorstelde over de classiﬁcatie van functies van niveau A in een
vakklasse. Het ontwerp werd voor overleg aan de vakbonden voorgelegd. Het koninklijk besluit van 2
oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel hersteld bij koninklijk besluit van 4 augustus
2004 betreﬀende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel, voert een nieuw systeem van
loopbaanontwikkeling in voor de personeelsleden van niveau A gebaseerd op functies, vakrichtingen en
klassen.De structuur met deze drie aspecten heeft als doel:- een betere afstemming te bereiken tussen de
behoeften van de federale oveheidsdiensten en de competentie van de personeelsleden door de functies
die bij de overheidsorganisaties voorkomen in kaart te brengen.- de interne billijkheid te verbeteren door
de loonschalen aan functieklassen te koppelen.- de personeelsleden duidelijke loopbaanperspectieven en
loopbaanpaden te bieden door de functies in expertisedomeinen (vakrichtingen) in te delen.Het ontwerp
verdeelt de functies van niveau A in vakklassen en kadert in de nieuwe loopbaanstructuur.De stappen in
het classiﬁcatieproces van functies van niveau A zijn:- proces van functiebeschrijving,- proces van
functieclassiﬁcatie: analytische weging van de typefuncties en classiﬁcatie van de niet-typefuncties,functiecartograﬁe van de federale overheid,- functietitels.

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

30 mrt 2007 -17:00

Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2007

Wet op de inkomstenbelasting
Bekrachtiging van vijf koninklijke besluiten die het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 wijzigen
Bekrachtiging van vijf koninklijke besluiten die het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 wijzigen
Minister van Financiën Didier Reynders legde de ministerraad een voorontwerp van wet voor dat het
koninklijk besluit van 29 november 2006 bekrachtigt, tot uitvoering van de wet van 26 november 2006
houdende wijziging van artikel 51 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van diverse
koninklijke besluiten tot wijziging van het KB/WIB 92.Het voorontwerp bekrachtigt volgende koninklijke
besluiten vanaf de dag van hun inwerkingtreding:1. het koninklijk besluit van 29 november 2006 tot
uitvoering van de wet van 26 november 2006 houdende wijziging van artikel 51 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992;2. het koninklijk besluit van 29 november 2006 tot toekenning van een
aanvullende vermindering van de bedrijfsvoorheﬃng voor beroepskosten;3. het koninklijk besluit van 18
december 2006 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het vlak van de bedrijfsvoorheﬃng en tot invoering
van de Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheﬃng;4. het koninklijk besluit van 25 februari
2007 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de belastingvermindering voor uitgaven voor
beveiliging van een privé-woning tegen inbraak of brand;5. het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot
wijziging van het KB/WIB 92 wat de aard van de dienstverrichtingen betreft, verricht in het kader van de
belastingvermindering voor uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs
verhuurde woningen.
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