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Ministerraad van 1 juni 2007
Vandaag nam de ministerraad een tiental beslissingen.
Vandaag nam de ministerraad een tiental beslissingen.
De ministerraad vergaderde onder het voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.
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Hoort bij Ministerraad van 1 juni 2007

Collectief beheer van beleggingsportefeuilles
Artikels over de instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal institutionele
rechten van deelneming treden na publicatie in het Staatsblad in werking
Artikels over de instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal institutionele rechten
van deelneming treden na publicatie in het Staatsblad in werking
De ministerraad keurde een voorstel van minister van Financiën Reynders goed dat de artikels over de
instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal institutionele rechten van deelneming
na publicatie in het Staatsblad in werking laat treden.Het gaat om artikels 97,98, 99, 107, 110 lid 1 112
van de wet van 20 juli 2004 over bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.
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Hoort bij Ministerraad van 1 juni 2007

Overheidsopdracht voor FOD Ambtenarenzaken
Aankoop van informaticamateriaal voor federale openbare diensten
Aankoop van informaticamateriaal voor federale openbare diensten
De ministerrraad ging akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont om
een overheidsopdracht uit te schrijven voor de levering van PC's aan de federale overheidsdiensten van
België. Om de juistheid en de gunningscriteria van de oﬀertes te evalueren, heeft men zich gebaseerd op
de methodologische gids voor aankoop van informaticamaterieel bestemd voor de federale
overheidsdiensten die de ministerraad op 23 december 2004 heeft goedgekeurd.De opdracht duurt een
jaar en kan een maal worden verlengd.
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Hoort bij Ministerraad van 1 juni 2007

Belastingvrijstelling voor prijzen en subsidies
Vier bijkomende instellingen mogen belastingvrije prijzen en subsidies toekennen aan geleerden,
schrijvers en kunstenaars
Vier bijkomende instellingen mogen belastingvrije prijzen en subsidies toekennen aan geleerden, schrijvers
en kunstenaars
De ministerraad keurde het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders goed om vier instellingen
toe te voegen aan de lijst van instellingen die belastingvrije prijzen en subsidies aan geleerden, schrijvers
en kunstenaars mogen toekennen.Sinds 1 januari 2005 mogen: - het Fonds voor wetenschappelijk
onderzoek - Vlaanderen- het Fonds de la recherche scientiﬁque - en de Stichting tegen
kankerbelastingvrije prijzen en subsidies toekennen.De Académie française mag dat sinds 1 januari 2006.
Het voorstel bestaat uit een ontwerp van koninklijk besluit dat het wetboek der inkomstenbelasting 1992
wijzigt.
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Hoort bij Ministerraad van 1 juni 2007

Elektriciteitstransport
Vaststelling van de nettarieven die de beheerder van het nationaal trasmissienet voor elektriciteit
moet toepassen
Vaststelling van de nettarieven die de beheerder van het nationaal trasmissienet voor elektriciteit moet
toepassen
Minister van Energie Marc Verwilghen legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de
vaststelling en de controle op het totaal inkomen, de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het
saldo tussen kosten en ontvangsten, de basisprincipes en procedures voor de tarieven, de rapportering en
de kostenbeheersing door de beheerder van het nationaal transmissienet regelt.Het ontwerp dat de
ministerraad goedkeurde, verduidelijkt hoe de nettarieven worden vastgelegd die de beheerder van het
nationaal transmissienet voor elektriciteit moet toepassen en hoe het toezicht wordt uitgeoefend. Het
biedt ook meer transparantie door regels vast te leggen over een periode van meerdere jaren in plaats van
per jaar. Dat komt ook de administratieve vereenvoudiging ten goede. Daarnaast komt het ontwerp
tegemoet aan de bescherming van de belangen van de consument op het vlak van prijs en kwaliteit die de
elektriciteitswet vooropstelt. Ten slotte waarborgt het de netbeheerder een voldoende inkomen met een
billijke marge voor de vergoeding van het kapitaal dat hij in het net investeerde.
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Hoort bij Ministerraad van 1 juni 2007

Emissierechten
Goedkeuring van JI/CDM projecten binnen de eerste federale Ji/CDM tender
Goedkeuring van JI/CDM projecten binnen de eerste federale Ji/CDM tender
Minister van Leefmilieu Bruno Tobback stelde twee bijkomende joint implementation clean development
mechanism projecten voor binnen de eerste federale overheidsopdracht om emmissierechten te bekomen
en een mandaat te bekomen om contracten te ondertekenen en te onderhandelen (*). De ministerraad
keurde de twee projecten goed:- India - Yash - Biomass based cogeneration power project in Uttar PradeshRussia - Khimki - Energy conservation at Khimki district heating company Daarnaast keurde hij ook de
wijziging goed van het technisch comité. Dat heeft als taak advies te geven over de selectie van de
projecten. De heer Philippe Opdenacker vervangt mevrouw Rose de Lannoy.(*) Emission Reduction
Purchase Agreement (ERPA).
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Hoort bij Ministerraad van 1 juni 2007

Inzet van militairen bij toezicht op luchvaartnavigatie
Regeling van de inzet van militairen bij de toezichthoudende instantie van de
luchtvaartnavigatiediensten
Regeling van de inzet van militairen bij de toezichthoudende instantie van de luchtvaartnavigatiediensten
Minister van Landsverdediging André Flahaut legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit
voor dat de inzet van militairen regelt bij de toezichthoudende instantie van de
luchtvaartnavigatiediensten. Het gaat om militairen die op vrijwillige basis ter beschikking zullen worden
gesteld van FOD Mobiliteit en Vervoer om er taken van toezicht op de luchtvaartnavigatie uit te voeren.Het
ontwerp bepaalt hoe de functies die met die taken samengaan worden uitgekozen, hoe de militairen er
hun kandidatuur voor kunnen indienen en hoe de selectie verloopt. Verder omschrijft het ontwerp het
statuut en andere administratieve voorzieningen die voor de militairen gelden.
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Hoort bij Ministerraad van 1 juni 2007

Genetisch gemodiﬁceerde organismen
Reglementering van de preventie van milieuschade veroorzaakt door de introductie van genetisch
gemodiﬁceerde organismen - tweede lezing
Reglementering van de preventie van milieuschade veroorzaakt door de introductie van genetisch
gemodiﬁceerde organismen - tweede lezing
De ministerraad ging in tweede lezing akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit dat minister van
Leefmilieu Bruno Tobback en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte voorstelden
over de preventie van milieuschade veroorzaakt door de introductie van genetisch gemodiﬁceerde
organismen in het leefmilieu en in de handel. De schade aan beschermde soorten, wateren, natuurlijke
habitats en bodem vallen onder milieuschade.Het ontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van
State die oordeelt dat de federale staat ook verantwoordelijk is voor de herstelmaatregelen die kaderen
binnen zijn bevoegdheid om productnormen voor te schrijven voor het in de handel brengen van
GGO's.Het voorstel zet richtlijn 2004/35/EG over de aansprakelijkheid voor de preventie van milieuschade
in Belgisch recht om. (Europees Parlement en Raad van 21 april 2004)De richtlijn streeft de preventie en
het herstel van milieuschade na, veroorzaakt door de introductie van genetisch gemodiﬁceerde
organismen in het leefmilieu en de handel, op basis van het principe 'de vervuiler betaalt'. Het ontwerp
regelt ook de uitwisseling van informatie tussen de federale overheid, de gewesten en de lidstaten van de
EU.
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Hoort bij Ministerraad van 1 juni 2007

Grootstedenbeleid
Goedkeuring van de aanhangsels bij de meerjaren stadscontracten met Luik, Gent, Sint-Gillis en
Schaarbeek
Goedkeuring van de aanhangsels bij de meerjaren stadscontracten met Luik, Gent, Sint-Gillis en
Schaarbeek
Minister van Grootstedenbeleid Christian Dupont legde de ministerraad de aanhangsels bij de meerjaren
stadscontracten voor 2005-2007 met Luik, Gent, Sint-Gillis en Schaarbeek in het kader van het
Grootstedenbeleid voor.De ministerraad keurde die goed samen met twee andere aanhangsels van de
huisvestingscontracten met Brussel en Luik voor 2005-2007. De aanhangsels zijn technisch van aard en
voorzien in verschuivingen van budgetten tussen de initiatieven zonder aan de prioritaire acties in de
richtlijnen te raken.
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Hoort bij Ministerraad van 1 juni 2007

Bestuursrechtspraak Raad van State
Nieuwe wijze van betaling bij de neerlegging van een verzoekschrift bij de Raad van State
Nieuwe wijze van betaling bij de neerlegging van een verzoekschrift bij de Raad van State
Na de afschaﬃng van de ﬁscale zegels, kon men bij de neerlegging van een verzoekschrift tot schorsing,
nietigverklaring en vordering voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de rechten
betalen via een elektronische betaling, een overschrijving en een storting op de rekening van het
registratiekantoor. (kb van 21 december 2006)Die nieuwe wijze geeft echter aanleiding tot praktische
moeilijkheden, die als gevolg hebben dat het verzoekschrift niet op de rol kan worden ingeschreven.
Daarom besliste de ministerraad op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om de
procedure duidelijker te maken. Het ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad heeft goedgekeurd,
voert het principe in om de rechten van 175 en 125 euro in de begroting in debet in te schrijven. Het
ontwerp wijzigt het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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