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Ministerraad van 7 maart 2008
De ministerraad vergaderde op vrijdag 7 maart 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 7 maart 2008 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

07 mrt 2008 -12:40

Hoort bij Ministerraad van 7 maart 2008

Vrij verkeer van diensten
Vrijstelling van arbeidsvergunning voor werknemers uit de EER gewijzigd
Vrijstelling van arbeidsvergunning voor werknemers uit de EER gewijzigd
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat bepaalt in welke
gevallen werknemers uit derde landen die in een onderneming van de Europese Economische Ruimte
werken, vrijgesteld zijn van een arbeidsvergunning. Het voorstel van minister van Werk Josly Piette
gaat de werknemers aan, die in het kader van een dienstverlening tijdelijk in België werken.
De voorwaarde dat de werknemer ten minste zes maanden in dienst moet zijn van de onderneming
vervalt. De verblijfsvergunning moet geldig zijn tot het einde van de prestaties en niet meer tot drie
maanden erna. Die wijzigingen zijn het gevolg van de arresten van het Europese Hof van Justitie dat
oordeelde dat die voorwaarden een belemmering vormden voor het vrije verkeer van diensten.
Het ontwerp wijzigt artikel 2, 14° van het kb van 9 juni 1999 dat de wet van 30 april 1999 over de
tewerkstelling van buitenlandse werknemers uitvoert.
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Hoort bij Ministerraad van 7 maart 2008

Regie der Gebouwen
Nieuw huurcontract voor een gebouw voor de dienst Hypotheekbewaring
Nieuw huurcontract voor een gebouw voor de dienst Hypotheekbewaring
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om een nieuw
huurcontract te sluiten voor het Jadot-gebouw, rue du commerce 19 in Marche-en-Famenne, voor de dienst
Hypotheekbewaring van FOD Financiën. Het huurcontract gaat voor zes jaar in met terugwerkende kracht
vanaf 1 oktober 2007.
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Hoort bij Ministerraad van 7 maart 2008

Internationale ontwikkelingsassociatie
Deelname aan de vijftiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale
ontwikkelingsassociatie
Deelname aan de vijftiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale
ontwikkelingsassociatie
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en minister van
Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel om deel te nemen aan de vijftiende wedersamenstelling van
de werkmiddelen van de Internationale ontwikkelingsassociatie voor 2009-2011 (IDA-15).
België handhaaft zijn gebruikelijk aandeel van 1,55% voor de gewone bijdragen en 1,71% voor de HIPC
schuldverlichting en de aanzuivering van ﬁnanciële achterstallen. België krijgt een korting door gebruik te
maken van het programma van de versnelde betalingen.
België zal voor 2009-2011 318,57 miljoen euro bijdragen, wat neerkomt op 30,7% meer dan de bijdrage
aan de veertiende wedersamenstelling van IDA.
De Internationale ontwikkelingsassociatie is een ﬁliaal van de wereldbankgroep. Ze werd opgericht in 1960
met de bedoeling de armste landen te helpen bij hun economische en sociale ontwikkeling door ze
leningen onder uiterst gunstige voorwaarden toe te kennen.
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Hoort bij Ministerraad van 7 maart 2008

Oprichting en organisatie van eHealth platform
eHealth-platform maakt uitwisseling van gegevens tussen alle betrokkenen uit de gezondheidszorg
mogelijk
eHealth-platform maakt uitwisseling van gegevens tussen alle betrokkenen uit de gezondheidszorg
mogelijk
De ministerraad keurde een ontwerp van wet goed over de oprichting en de organisatie van het eHealth
platform. Het voorontwerp dat minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx en
minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte voorstelde, creëert een openbare
instelling met rechtspersoonlijkheid dat eHealth-platform heet.
eHealth-platform wordt een beveiligd elektronisch uitwisselingsplatform waar alle betrokkenen uit de
gezondheidszorg informatie kunnen uitwisselen met respect voor de persoonlijke levenssfeer en op een
veilige manier. Zorgverleners, zorginstellingen, ziekenfondsen, FOD Gezondheidszorg, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu, RIZIV, overheidssdiensten van gewesten en gemeenschappen, patiënten
zullen zich geleidelijk aan op het netwerk kunnen aansluiten.
De bedoeling van eHealth is om de kwaliteit van de gezondheidszorg en de veiligheid van de patiënt te
verbeteren door relevante informatie over de patiënt en over de verstrekte zorgen op een goed
georganiseerde wijze uit te wisselen. Een ander voordeel van eHealth is dat het zal bijdragen tot de
vereenvoudiging van administratieve formaliteiten voor patiënten, zorgverleners en zorginstellingen.
Zorgverleners kunnen zo meer tijd vrijmaken voor hun patiënten. Ten slotte zal eHealth ook de
voorbereiding en de evaluatie van het gezondheidsbeleid ondersteunen door informatie te ontsluiten uit
onderzoek en analyses.
De verschillende betrokken diensten zullen het netwerk kunnen uitwerken met toepassingen die een
belangrijke toegevoegde waarde leveren zoals:
elektronische voorschriften van geneesmiddelen opmaken,
dossiers elektronisch overmaken voor de medische evaluatie van personen met een handicap,
eletronische aanvragen indienen om een akkoord van de adviserende geneesheren te bekomen voor
het toedienen van bepaalde zorgen,
elektronische uitwisseling van gegevens uit medische dossiers tussen zorgverleners en patiënten.

eHealth zal door de betrokken partners uit de gezondheidszorg worden beheerd en uiteraard zal de
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bescherming van de persoonlijke levenssfeer met de grootste zorg worden verzekerd.
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Hoort bij Ministerraad van 7 maart 2008

Voorlopige kredieten
Opening van voorlopige kredieten voor april, mei en juni 2008
Opening van voorlopige kredieten voor april, mei en juni 2008
Op voorstel van minister van Begroting Yves Leterme keurde de ministerraad een voorontwerp van wet
goed dat voorlopige kredieten voor april, mei en juni 2008 opent.
Het voorontwerp is nodig om de goede werking van de openbare diensten in die maanden te waarborgen,
in het geval dat het ontwerp van algemene uitgavenbegroting niet voor 31 maart in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers is goedgekeurd. Het voorziet ook dat deze wet vervalt van zodra het Parlement
de begroting 2008 heeft goedgekeurd.
De voorlopige kredieten worden per programma berekend op basis van de kredieten van de algemene
uitgavenbegroting van 2007, na vierde bijblad. De goedkeuring van elke schijf van voorlopige twaalfden
impliceert dat het federale programma van de openbare investeringen 2008 voor elk van die schijven voor
de departementen en de Regie der Gebouwen wordt vrijgegeven.
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Wedersamenstelling van het Afrikaans ontwikkelingsfonds
Deelname aan de elfde wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans ontwikkelingsfonds
Deelname aan de elfde wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans ontwikkelingsfonds
De ministerraad heeft beslist om deel te nemen aan de elfde wedersamenstelling van de middelen van het
Afrikaans ontwikkelingsfonds (ADF) op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en minister van
Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel.
De deelname op basis van de gebruikelijke 2,1% wordt behouden en de bijdrage is beperkt tot 86 miljoen
euro. België zal gebruik maken van een versneld stortingsschema en zo een korting van ongeveer 11
miljoen euro bekomen. Dat komt neer op een totale bugetaire weerslag voor 2008-2010 van 75 miljoen
euro. België heft zijn reserve voor het schuldverlichtingsinitiatief voor de multilaterale schulden op tot en
met 2020 en behoudt zijn reserve voor latere jaren.
Het Afrikaans ontwikkelingsfonds werd in 1972 opgericht door de Afrikaanse ontwikkelingsbank en 15 nietAfrikaanse landen met de bedoeling de Afrikaanse ontwikkelingsbank te helpen zijn ontwikkelingsstrategie
voor armoedebestrijding uit te voeren. Die strategie moet de economische groei en de sociale ontwikkeling
in de lidstaten versnellen. Daarvoor kent het Afrikaans ontwikkelingsfonds leningen toe aan uiterst
intreressante voorwaarden.
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Coperﬁn 2008 - Fase A3
Vordering van het moderniseringsplan voor FOD Financiën
Vordering van het moderniseringsplan voor FOD Financiën
De ministerraad heeft kennis genomen van het verslag dat minister van Financiën Didier Reynders
voorstelde over de vordering van Coperﬁn. Dat is het moderniseringsplan voor FOD Financiën op het vlak
van ICT, human resources, veranderingsbeheer, logistiek en wetgeving.
De ministerraad vond dat de projecten in overeenstemming waren met zijn beleid en heeft zijn
toestemming gegeven om het plan en de voorwaarden van aanbestedingen te publiceren, de
onderhandelingen op te starten en bepaalde opdrachten toe te wijzen.
De Coperﬁnprojecten hebben hoofdzakelijk als doel nieuwe softwaresystemen te implementeren, de ICTinfrastructuur te beveiligen en het netwerk van FOD Financiën te moderniseren en te rationaliseren. Een
beschrijving vindt u in de rubriek ICT en informaticaplan op de website www.minﬁn.fgov.be.
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Hoort bij Ministerraad van 7 maart 2008

Kansspelcommissie
Bekrachtiging van het kb dat de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de
kansspelcommissie vastlegt
Bekrachtiging van het kb dat de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de
kansspelcommissie vastlegt
De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat het kb van 20 december 2007 bekrachtigt. Dat
kb legt de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie vast die
de houders van de vergunningen van klasse A, B, C en E voor 2008 moeten betalen.
Het voorontwerp van wet werd goedgekeurd op basis van artikel 19, §1, lid 3 van de wet van 7 mei 1999
op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.
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Diverse bepalingen, programmawet en overheidsopdrachten
Voorontwerpen van de wet met diverse bepalingen, de programmawet envoorontwerp van wet over
de overheidsopdrachten goedgekeurd
Voorontwerpen van de wet met diverse bepalingen, de programmawet envoorontwerp van wet over de
overheidsopdrachten goedgekeurd
De ministerraad heeft in eerste lezing het voorontwerp van programmawet goedgekeurd dat de
beslissingen uitvoert die de ministerraad tijdens het begrotingsconclaaf op 29 februari 2008 is
overeengekomen.
Hij keurde ook het voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen en een voorontwerp van wet
dat de wet van 24 december 1993 wijzigt over de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten. Dat voorontwerp moet op korte termijn de bepalingen
over de rechtsbescherming van kandidaten en inschrijvers in de wetgeving over de overheidsopdrachten
verbeteren en aanvullen. Het voorontwerp biedt een antwoord op de ingebrekestelling van de Europese
Commissie van 31 januari 2008.
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Ontslag van de regeringsleden
Twee omzendbrieven regelen het ontslag van de regeringsleden en hun medewerkers
Twee omzendbrieven regelen het ontslag van de regeringsleden en hun medewerkers
De ministerraad informeerde de leden van de regering over twee omzendbrieven van 21 december
2007 die het ontslag en de benoeming van een regeringslid of de regering regelen. De eerste omzendbrief
beschrijft de maatregelen die nodig zijn om de roerende goederen te behouden die tot het patrimonium
van de staat behoren. Bij het ontslag van de regering moeten de beleidsorganen en de secretariaten hun
archieven aan het Algemeen Rijksarchief of aan een erkend privé archief- of
documentatiecentrum overdragen.
De tweede omzendbrief regelt de ontslagbesluiten van de leden, de experten, de uitvoerende
personeelsleden van de secretariaten, de beleidscellen, de cellen algemeen beleid, de cel algemene
beleidscoördinatie en de beleidsraad.
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Herverdeling van de arbeid in de openbare sector
Halftijds vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek voor gemeenten van de Duitstalige
gemeenschap
Halftijds vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek voor gemeenten van de Duitstalige
gemeenschap
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Ambtenarenzaken en
Overheidsbedrijven Inge Vervotte voorlegde over de halftijds vervroegde uittreding en de vrijwillige
vierdagenweek voor een aantal gemeenten van de Duitstalige gemeenschap.
Het ontwerp komt tegemoet aan het verzoek van de Duitstalige gemeenschap om het aangepaste stelsel
van de halftijdse vervroegde uittreding van toepassing te maken op de OCMW's, de gemeenten, de
gemeentebedrijven en de autonome gemeentebedrijven van Bütgenbach, Kelmis, Lontzen, Raeren en
Sankt Vith. Het ontwerp past ook de vrijwillige vierdagenweek toe op de OCMW's van die gemeenten.
Het was de wet van 4 juni 2007 die het stelsel had aangepast. De wijzigingen zijn automatisch van kracht
voor de federale overheidsdiensten, maar niet voor de lokale besturen. Die moeten hier een verzoek bij de
minister van Ambtenarenzaken voor indienen.
Het ontwerp van kb voert artikel 14 en 27, §4 van de wet van 10 april 1955 uit betreﬀende de herverdeling
van de arbeid in de openbare sector.
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