1/1

27 apr 2007 -17:00

Ministerraad van 27 april 2007
De ministerraad vergaderde op vrijdag 27 april 2007 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 27 april 2007 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 27 april 2007

Competentietoelage en competentieontwikkelingspremie
Competentietoelage en competentieontwikkelingspremie van personeelsleden van de federale
overheid komen in aanmerking voor de berekening van het pensioen
Competentietoelage en competentieontwikkelingspremie van personeelsleden van de federale overheid
komen in aanmerking voor de berekening van het pensioen
Minister van Pensioenen Bruno Tobback legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat
de competentietoelage en de premie voor de ontwikkeling van competenties in aanmerking neemt voor de
berekening van het pensioen.Het ontwerp voegt de competentietoelage voor personeelsleden van
categorie A en D toe aan de weddesupplementen. Het voegt ook de premie voor de ontwikkeling van
competenties toe, zodat het ontwerp in overeenstemming is met de nieuw gebruikte terminologie. Die
toelagen komen voortaan in aanmerking bij de berekening van het pensioen voor de periodes tijdens
dewelke ze werden toegekend.
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Hoort bij Ministerraad van 27 april 2007

Retributie van de apothekers
Terugbetaling van de niet-verschuldigde retributie van de apothekers voor 2003 en 2005.
Terugbetaling van de niet-verschuldigde retributie van de apothekers voor 2003 en 2005.
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 165, laatste lid
van de wet betreﬀende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994. Het ontwerp is een voorstel van minister van Sociale Zaken Rudy Demotte.
Het ontwerp beschrijft hoe men aan de apothekers van het bedrag van de teveel betaalde retributie in
2003 en 2005 kan terugbetalen en hoeveel: 584.208 euro voor 2003 en 13.843.471 euro voor 2005.
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Hoort bij Ministerraad van 27 april 2007

Huisartsen
Financiële steun aan beginnende huisartsen en huisartsen die zich in zones vestigen waar bijkomende
artsen nodig zijn
Financiële steun aan beginnende huisartsen en huisartsen die zich in zones vestigen waar bijkomende
artsen nodig zijn
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit wijzigt dat een
impulsfonds voor huisartsengeneeskunde opricht en zijn werkingsregels vastlegt. (kb van 15 september
2006) Het ontwerp vult het gedeelte van de basistekst aan over de ﬁnanciële ondersteuning van de
beginnende huisartsen en huisartsen die zich in zones vestigen waar bijkomende huisartsen nodig zijn.De
wijzigingen brengen verduidelijkingen aan van het begrip nieuwe installatie en installatiedatum, ze stellen
een nieuwe timing vast voor de update van de prioritaire zones, ze versoepelen de verplichting om de
eenmalige premie van 20.000 euro terug te betalen als de huisarts niet meer aan de voorwaarden voldoet.
Ten slotte bieden ze de huisartsenkringen ook de mogelijkheid om de prioritaire zones te wijzigen en te
beperken. De wijzigingen treden in werking op 1 juli 2006. Het ontwerp kreeg een positief advies van het
Verzekeringscomité bij de dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV.
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Hoort bij Ministerraad van 27 april 2007

Brandpreventie
Basisnormen voor de preventie van brand en ontploﬃng waaraan de nieuwe industriegebouwen
moeten voldoen
Basisnormen voor de preventie van brand en ontploﬃng waaraan de nieuwe industriegebouwen moeten
voldoen
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit van minister van Binnenlandse Zaken Patrick
Dewael goed met de basisnormen voor de preventie van brand en ontploﬃng, waaraan de nieuwe
gebouwen moeten voldoen. (wijziging koninklijk besluit van 7 juli 1994)Het ontwerp bepaalt de technische
speciﬁcaties waaraan nieuwe industriegebouwen moeten voldoen. De tekst komt tegemoet aan de noden
van de brandweerdiensten. Doordat de wetgeving op dit vlak ontbreekt, verschillen de eisen van
gemeente tot gemeente. De architecten zijn ook voorstander van een federale wetgeving die overal van
toepassing is. De normen kunnen al in de ontwerpfase worden toegepast, daar waar vroeger een
vooroverleg met de brandweer diende te gebeuren.
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Hoort bij Ministerraad van 27 april 2007

Paleis voor Schone Kunsten
Hernieuwing van het mandaat van de directeur-generaal van het Paleis voor Schone Kunsten
Hernieuwing van het mandaat van de directeur-generaal van het Paleis voor Schone Kunsten
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat eerste minister Guy Verhofstadt
voorstelde over de hernieuwing van het mandaat van de directeur-generaal van het Paleis voor Schone
Kunsten. Het mandaat van de heer Paul Dujardin, directeur-generaal, wordt vanaf 1 januari 2008 verlengd
voor zes jaar.
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Hoort bij Ministerraad van 27 april 2007

Oprichting commerciële vastgoedmaatschappij
Oprichting commerciële vastgoedmaatschappij fedimmo 2 door de staat en de FPIM
Oprichting commerciële vastgoedmaatschappij fedimmo 2 door de staat en de FPIM
De ministerraad nam kennis van de stand van zaken van de oprichting van de commerciële
vastgoedmaatschappij die minister van Financiën Didier Reynders voorstelde. De voorbereiding van de
oprichting van de commerciële vastgoedmaatschappij Valorimmo is na de ministerraad van 19 januari
2007 van start gegaan.De ministerraad belastte een werkgroep met de opmaak van de lijst met gebouwen
die in Valorimmo zullen worden ingebracht.
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Hoort bij Ministerraad van 27 april 2007

Studiecentrum voor Kernenergie
Technisch passief van het Studiecentrum voor Kernenergie
Technisch passief van het Studiecentrum voor Kernenergie
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor de tweede maal bijlage 2 van het
koninklijk besluit van 16 oktober 1991 aanpast. Het ontwerp dat minister van Energie Marc Verwilghen
indiende, wijzigt de regels van het toezicht en de subsidiëring van het Studiecentrum voor Kernenergie en
zijn statuten. Het ontwerp stelt een nieuw betalingsschema van 2005 tot en met 2019 vast met nieuwe
bedragen die aan het fonds voor het technisch passief van het Studiecentrum voor Kernenergie bij de
Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoﬀen (NIRAS) moeten worden betaald.
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Hoort bij Ministerraad van 27 april 2007

Veiligheidsdiensten De Lijn
Afbakening van de plaatsen waar veiligheidsdiensten van De Lijn actief zijn
Afbakening van de plaatsen waar veiligheidsdiensten van De Lijn actief zijn
Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael stelde een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de
plaatsen afbakent waar het veiligheidspersoneel van De Lijn mag optreden. De programmawet van 27
december 2004 bepaalt dat de vervoersmaatschappijen een speciﬁeke veiligheidsdienst kunnen oprichten
met veiligheidsagenten die identiteitscontroles mogen uitvoeren, personen staande houden,
veiligheidsfouilles uitvoeren en neutraliserende spray en handboeien gebruiken. De Lijn heeft beslist zo'n
veiligheidsdienst op te richten, maar kiest ervoor geen gebruik te maken van de mogelijkheid om sprays
en handboeien te dragen.De veiligheidsagenten van De Lijn zullen hun bijzondere bevoegdheden mogen
uitoefenen in de trams en bussen en in de ondergrondse stations die voor het publiek toegankelijk zijn. Er
is ook een beperkt aantal bovengrondse stations waar ze mogen optreden. Het ontwerp wijzigt het kb van
4 april 2006 betreﬀfende de afbakening van de plaatsen die deel uitmaken van de infrastructuur,
uitgebaat door de openbare vervoersmaatschappijen waarop de bepalingen van de wet van 10 april 1990
van toepassing zijn.

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

27 apr 2007 -17:00

Hoort bij Ministerraad van 27 april 2007

Binnenschepen
Ecologische normen voor vaartuigen om een geldige herbelegging te kunnen zijn
Ecologische normen voor vaartuigen om een geldige herbelegging te kunnen zijn
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de ecologische normen
vastlegtwaaraan vaartuigen moeten voldoen om een geldige herbelegging te kunnen zijn in het kader van
de vrijstelling van meerwaarden verwezenlijkt op binnenschepen. Het ontwerp is een voorstel van minister
van Financiën Didier Reynders.
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Hoort bij Ministerraad van 27 april 2007

Huishoudtoestellen met energie-eﬃciëntie label
Voorstel voor het toegangsverbod tot de Belgische markt voor huishoudtoestellen die niet
energiezuinig zijn
Voorstel voor het toegangsverbod tot de Belgische markt voor huishoudtoestellen die niet energiezuinig
zijn
De ministerraad keurde een ontwerp van brief van minister van Leefmilieu Bruno Tobback goed, gericht
aan de Europese Commissie. Daarin wordt de toestemming gevraagd om de toegang tot de Belgische
markt van energievretende huishoudtoestellen van categorie B, C en D te verbieden. De brief voert de
beslissing uit die de ministerraad op 18 maart 2007 in Leuven nam over de huishoudtoestellen die een
energie-eﬃciëntie label dragen. Bij de consultatie van de sector stelde die voor om oude
huishoudtoestellen vroegtijdig te vervangen. De sector moet echter nog meer duidelijkheid scheppen over
de concrete uitvoering en de ﬁnanciering van het initiatief, voor de regering zich kan buigen over een
eventuele samenwerking.
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Hoort bij Ministerraad van 27 april 2007

Alternatieve ﬁnanciering sociale zekerheid
Deel van de personen- en vennootschapsbelasting dat wordt toegekend aan de sociale zekerheid
Deel van de personen- en vennootschapsbelasting dat wordt toegekend aan de sociale zekerheid
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte legde de ministerraad een ontwerp van
koninklijk besluit voor dat het bedrag vaststelt van de inkomsten van personen- en
vennootschapsbelasting dat in 2007 wordt toegewezen aan de sociale zekerheid als ﬁscaal
terugverdieneﬀect op de nieuwe verminderingen van werkgeversbijdragen.Het gaat om een overdracht
van inkomsten verkregen uit de personen- en de vennootschapsbelasting naar het RSZ-globaal beheer.
Het bedraagt 18,8% van 249 miljoen euro, wat neerkomt op 46,8 miljoen euro in 2007.
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Hoort bij Ministerraad van 27 april 2007

Vervoer van gasachtige producten via leidingen
Tarieven van de installatie voor vervoer van gasachtige producten
Tarieven van de installatie voor vervoer van gasachtige producten
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat de algemene tariefstructuur, de
basisprincipes en procedures vastlegt van de tarieven en de boekhouding van de beheerders voor de
uitbreiding en de oprichting van installaties voor het vervoer, de doorvoer en de opslag van aardgas en
LNG. Minister van Energie Marc Verwilghen legde het ontwerp aan de ministerraad voor. Het voert art 15/5
bis uit van de wet van 12 april 1965.
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Hoort bij Ministerraad van 27 april 2007

Huurovereenkomsten Regie der gebouwen
Lijst van de huurovereenkomsten voor administratieve en logistieke gebouwen afgesloten door de
Regie der Gebouwen en overgedragen aan de gemeenten en demeergemeentepolitiezones
Lijst van de huurovereenkomsten voor administratieve en logistieke gebouwen afgesloten door de Regie
der Gebouwen en overgedragen aan de gemeenten en demeergemeentepolitiezones
Minister van Financiën Didier Reynders legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat
de aangepaste lijst vaststelt van de huurovereenkomsten voor administratieve en logistieke gebouwen en
terreinen die de Regie der Gebouwen heeft afgesloten en die aan de gemeenten en de
meergemeentenpolitiezones worden overgedragen. (wijziging van kb van 7 september 2003)
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Hoort bij Ministerraad van 27 april 2007

Plechtigheid
Plechtigheid ter ere van de 'Rechtvaardigen' van België en de burgers die met gevaar voor hun leven
hulp verleend hebben aan vervolgde joden tijdens de nazi-bezetting
Plechtigheid ter ere van de 'Rechtvaardigen' van België en de burgers die met gevaar voor hun leven hulp
verleend hebben aan vervolgde joden tijdens de nazi-bezetting
De Federale Regering zal hulde brengen aan de 'Rechtvaardigen' van België en aan de burgers die met
gevaar voor hun leven hulp verleend hebben aan vervolgde joden tijdens de nazi-bezetting. De
plechtigheid zal plaatsvinden op 8 mei 2007 om 12 uur, op de Kunstberg, in de Albertina-tuin in 1000
Brussel.Bij deze gelegenheid zal de eerste minister een redevoering houden, alvorens een gedenkplaat in
te huldigen samen met de minister van Landsverdediging, belast met Oorlogsslachtoﬀers.
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Hoort bij Ministerraad van 27 april 2007

Betaald educatief verlof
Bijkomende werkgeversbijdrage voor de ﬁnanciering van het betaald educatief verlof in sectoren die
onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren
Bijkomende werkgeversbijdrage voor de ﬁnanciering van het betaald educatief verlof in sectoren die
onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een bijkomende werkgeversbijdrage
invoert voor de ﬁnanciering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren
die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren. Het voorstel hiervoor werd ingediend door minister
van Werk Peter Vanvelthoven. Het ontwerp voert het Generatiepact uit en voert een bijzondere bijdrage in,
waarvan de opbrengst bestemd is voor het betaald educatief verlof indien geen globale
vormingsinspanning ten belope van 1,9% van de loonmassa gerealiseerd is. De bijdrage is slechts van
toepassing op de sectoren die géén CAO hebben afgesloten die voorziet in een verhoging van de jaarlijkse
vormingsinspanningen ten belope van 0,1 procentpunt of een stijging van de participatiegraad met 5
procentpunt.De bijdrage kan geïnd worden vanaf 2009 indien blijkt dat in 2007 geen globale inspanning
gerealiseerd werd van 1,9% van de loonmassa. Nadien herhaalt dit mechanisme zich jaarlijks tot de 1,9%
doelstelling gerealiseerd is.
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Hoort bij Ministerraad van 27 april 2007

Zeevissers
Overeenstemming tussen aantal vaartdagen en aantal dagen van de zeereis
Overeenstemming tussen aantal vaartdagen en aantal dagen van de zeereis
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van artikel 26 van het
koninklijk besluit 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. Het gaat om
een voorstel van minister van Werk Peter Vanvelthoven. Het ontwerp laat het aantal vaartdagen, dat voor
de zeevissers moet worden aangegeven bij de RSZ en dat gebruikt wordt om het bedrag te berekenen
waarop socialezekerheidsbijdragen worden betaald, overeenstemmen met de deﬁnitie van het aantal
dagen van de zeereis waarop men het gewaarborgd loon van de zeevissers berekent.
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Hoort bij Ministerraad van 27 april 2007

Botswana
Wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie en de Republiek Botswana
Wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie en de Republiek Botswana
Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht ging de ministerraad akkoord met een
voorontwerp van wet houdende instemming met de overeenkomst voor de wederzijdse bevordering en
bescherming van investeringen tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek
Botswana. De overeenkomst, die erop gericht is de economische samenwerking tussen de betrokken
landen te versterken, bevat onder meer bepalingen over de rechtvaardige en billijke behandeling van
investeringen, een vlugge en adequate schadeloosstelling bij onteigening en de vrije overmaking van
inkomsten.Ze voorziet eveneens in een procedure voor de regeling van de geschillen die kunnen ontstaan
tussen een investeerder en het gastland van zijn investering en de mogelijkheid om beroep te doen op
internationale arbitrage, alsook in een sociale en milieuclausule.
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Hoort bij Ministerraad van 27 april 2007

Constructiegeniemodules in Kananga
Opvolging en opleiding van Kongolese constructiegenie-eenheden
Opvolging en opleiding van Kongolese constructiegenie-eenheden
Minister van Defensie André Flahaut stelde aan de ministerraad voor om detachementen van 9 militairen
(vanaf 1 mei) en 52 militairen (vanaf 1 augustus) naar Kananga in de Democratische Republiek Kongo te
sturen voor de opvolging en de vorming van Kongolese constructiegenie-eenheden. Van 9 juli tot 7
september zal een luchtdetachement zich ter plaatse opstellen. Een ander detachement van 23 militairen
zal van 7 tot 21 december 2007 ter plaatse zijn.De ministerraad verleende eveneens zijn toestemming om
tijdelijk een technisch detachement van 21 militairen op te stellen voor het transport en de opbouw van
het kamp, de huisvesting en de ondersteuning van het Belgische detachement.
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Hoort bij Ministerraad van 27 april 2007

Asbestslachtoﬀers
Vaststelling van de bron en de regels voor de storting van het bedrag bestemd voor het
Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoﬀers
Vaststelling van de bron en de regels voor de storting van het bedrag bestemd voor het
Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoﬀers
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Volksgezondheid Rudy
Demotte voorstelde en waarin de bron en de regels worden vastgesteld voor de storting van het bedrag
bestemd voor het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoﬀers. (art. 116 programmawet van 27
december 2006)Een bedrag van 10 miljoen euro zal worden afgehouden van de BTW-opbrengsten en in
één keer worden gestort aan het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoﬀers.
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Hoort bij Ministerraad van 27 april 2007

Verwerking van satellietbeelden
Voortzetting van de deelname aan het Europees programma voor de monitoring van de aardvegetatie
Voortzetting van de deelname aan het Europees programma voor de monitoring van de aardvegetatie
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen om
het Centrum voor beeldverwerking verder te exploiteren. De minister zal een amendement ondertekenen
op de samenwerkingsovereenkomst over de exploitatiefases van het Vegetation programme on Spot 4 and
Spot 5 tussen POD Wetenschapsbeleid, Swedisch National Space board en Centre national d'etudes
spatiales. De satellieten spot 4 en spot 5 maken in het kader van het vegetation programme
observatiebeelden die door het Centrum voor Beeldverwerking worden verwerkt. Dankzij de beelden kan
men de dagelijkse evolutie van de aardvegetatie opvolgen. België heeft op dat vlak een sterke reputatie
opgebouwd. De bedoeling is nu om de capaciteit voor de verwerking van satellietgegevens in te bedden in
het Europese Global monitoring for environment and security initiatief van de ESA en de Europese
Commisie. De exploitatie van de spot 4 en spot 5 satellietbeelden wordt zeker tot eind 2012 verlengd.
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Hoort bij Ministerraad van 27 april 2007

Vroegtijdig pensioen
Regeling van het vroegtijdig pensioen wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid
van de personeelsleden van sommige overheidsdiensten
Regeling van het vroegtijdig pensioen wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid van de
personeelsleden van sommige overheidsdiensten
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het vroegtijdig pensioen wegens
gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid van de personeelsleden van sommige
overheidsdiensten regelt. Het ontwerp dat een voorstel is van minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Rudy Demotte, reorganiseert de voorschriften voor de medische onderzoeken die men
uitvoert om te bepalen of het personeelslid in aanmerking komt voor het vroegtijdig pensioen wegens
gezondheidsredenen. De artsen van de medische expertise van FOD Volksgezondheid voeren die
onderzoeken uit. Daarnaast zijn ook de beroepsmogelijkheden tegen de beslissingen vereenvoudigd voor
de ambtenaren. Er wordt een beroepscollege in het leven geroepen die de betwistingen over medische
kwesties zal behandelen.
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Schengen
Toetreding van Zwitserland tot Schengen
Toetreding van Zwitserland tot Schengen
Zwitserland wordt bijna volledig omringd door de lidstaten van de Europese Unie en vormt zo een eiland
binnen Europa. Sinds enkele jaren wordt er steeds intenser samengewerkt tussen de verschillende
overheden en worden de banden steeds meer aangehaald. Met de toetreding van Zwitserland tot de
Schengenruimte wordt de strijd tegen de internationale criminaliteit verder opgevoerd en worden tegelijk
nieuwe mogelijkheden gecreëerd om een vlot grensoverschrijdend personenverkeer te organiseren.De
fenomenen van criminele netwerken (drugs, illegale wapenhandel…), het terrorisme en de mensenhandel
zullen voortaan immers nog doeltreﬀender kunnen worden aangepakt door een versterking van de
buitengrenzen van de Unie, door een betere samenwerking tussen de verschillende politiediensten en door
een eﬃciënte informatie-uitwisseling wat gezochte en ongewenste personen betreft.Ook de afhandeling
van de asielaanvragen zal zo worden georganiseerd dat dubbel werk voortaan wordt uitgesloten. De
toetreding tot de Overeenkomst van Dublin, waartoe Zwitserland zich eveneens verbindt, zal België
ontlasten van elkaar opvolgende asielaanvragen. Door één staat aan te duiden die voor de volledige
asielprocedure instaat, worden dure procedures vermeden en krijgen de kandidaat-vluchtelingen een
garantie op een degelijke behandeling. Zwitserland krijgt ook toegang tot EURODAC, dat toelaat personen
te identiﬁceren op basis van digitale vingerafdrukken.De toetreding tot de Schengenruimte zorgt tenslotte
voor een afschaﬃng van verschillende bureaucratische hindernissen die het reizen binnen de Europese
Unie en Zwitserland momenteel belemmeren. Voor de personen die nu verplicht worden om een visum te
verwerven, zoals bepaalde niet-Europese toeristen, zal voortaan een eenvormig Schengenvisum volstaan
om drie maanden rond te reizen.De toetreding van Zwitserland tot de Schengenruimte biedt België vele
voordelen en maakt een coherenter beleid mogelijk.
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Financiering sociaal akkoord 2005
Regeling van de ﬁnanciële implicatie van het sociale akkoord 2005 op het vlak van de
gezondheidszorg
Regeling van de ﬁnanciële implicatie van het sociale akkoord 2005 op het vlak van de gezondheidszorg
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Rudy Demotte voorstelde over de ﬁnanciering van het sociale akkoord 2005 voor het luik
van de federale gezondheidszorg.Bij de begrotingsopmaak voor 2007 werd in het budget van het RIZIV
een budget uitgetrokken voor de ﬁnanciering van het sociale akkoord gesloten in 2005. Het gaat om de
ﬁnanciering van het peterschap in de ziekenhuizen en het bijkomend verlof voor personeelsleden van 50
jaar en ouder die geen recht hebben op maatregelen voor de eindeloopbaan.Het ontwerp draagt de
ﬁnanciële middelen van het RIZIV over naar het fonds voor gezondheidsinrichtingen en -diensten (Maribel
sociaal fonds), het Maribel sociaal fonds voor privé ziekenhuizen en de RSZ-PPO. Het koninkljk besluit stelt
het bedrag van de betaling vast van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft
op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken
representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op
peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof voor 2007.
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Grootstedenbeleid
Aanhangsels bij het huisvestingscontract en het stadscontract gesloten met de stad Charleroi
Aanhangsels bij het huisvestingscontract en het stadscontract gesloten met de stad Charleroi
De ministerraad keurde twee aanhangsels goed bij twee contracten die met de stad Charleroi in het kader
van het Grootstedenbeleid van de federale regering werden gesloten. Het gaat om een aanhangsel bij het
meerjarige huisvestingscontract 2005-2007 en een aanhangsel bij het meerjarenstadscontract 2005-2007.
De aanhangsels werden ingediend door minister van Grootstedenbeleid Christian Dupont. De aanhangsels
zijn van technische aard. Ze voorzien in verschuivingen van middelen tussen initiatieven, zonder wijziging
van de actieprioriteiten die zijn opgenomen in de richtlijnen. De budgettaire wijzigingen hebben als doel
het gebruik van de ingezette middelen in het kader van het grootstedenbeleid zoveel mogelijk te
rationaliseren.
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Bijdrage ziekteverzekering
Berekening van de aanvullende bijdrage ziekteverzekering na terugkeer uit het buitenland
Berekening van de aanvullende bijdrage ziekteverzekering na terugkeer uit het buitenland
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Rudy Demotte voorstelde over de aanvullende bijdrage voor de ziekteverzekering. Het
ontwerp neutraliseert het verblijf in het buitenland wanneer de gerechtigde zijn recht op ziekteverzekering
behoudt. Tot nu toe kon het zijn dat hij een aanvullende bijdrage moest betalen voor de periode dat zijn
inschrijving werd verlengd terwijl hij in het buitenland was.Het ontwerp wijzigt het kb van 3 juli 1996 dat
de wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen uitvoert.
(gecoördineerd op 14 juli 1994)
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Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen
Boekhouding van de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen
Boekhouding van de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de boekhouding van de
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen dat minister van Sociale Zaken Rudy Demotte
voorstelde. (wijziging koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5 van de
wet van 6 augustus 1990) Het ontwerp bepaalt dat de prestaties van de verzekering voor geneeskundige
verzorging die de ziekenfondsen verwerpen na een validiteitscontrole, als kosten kunnen worden
ingediend uiterlijk tot op het einde van het tweede kwartaal na dat waarin de prestaties werden
geboekt.Voor de prestaties van de uitkeringsverzekering en de moederschapsverzekering mogen de
verworpen prestaties opnieuw worden ingediend uiterlijk tot op het einde van het kwartaal dat volgt op het
kwartaal waarin de prestaties werden geboekt. De termijnen voor de prestaties die het RIZIV heeft
verworpen lopen vanaf het einde van het kwartaal waarin de verzekeringsinstelling werd ingelicht van de
verwerping.
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Eigendomsoverdracht van gebouwen
Voorwaarden van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat
naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones
Voorwaarden van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar
de gemeenten of meergemeentepolitiezones
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden en modaliteiten van
de eigendomsoverdracht regelt van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de
gemeenten of meergemeentepolitiezones. Het bepaalt ook de correctiemechanismen en regelt de
principes van de tenlasteneming van de huurkosten door de gemeenten of meergemeentepolitiezones.
(wijziging koninklijk besluit van 9 november 2003)Het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van
Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voorstelde, heeft drie doelen:- het voorziet als begindatum 2006 en
niet meer 2003 voor de betaling van het correctiemechanisme en de federale toelage voor de federaal
overgedragen huurovereenkomsten. De looptijd van het correctiemechanisme blijft zoals in het initële
concept gespreid over 20 jaar;- het voorziet één enkel indexatiesysteem voor het correctiemechanisme en
de federale toelage voor huurovereenkomsten. - het voorziet één compensatiemechanisme om de huur die
de gemeenten of meergemeentepolitiezones moeten betalen en die niet in het gebouwenfondsgestort
werd, te kunnen invorderen.
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Fonds voor emissierechten voor Azië en de Stille Oceaan
Samenwerkingsakkoord tussen de Belgische staat en het Vlaams Gewest voor de deelname aan het
Fonds voor emissierechten voor Azië en de Stille Oceaan (APCF)
Samenwerkingsakkoord tussen de Belgische staat en het Vlaams Gewest voor de deelname aan het Fonds
voor emissierechten voor Azië en de Stille Oceaan (APCF)
Minister van Financiën Didier Reynders legde de ministerraad een ontwerp van Samenwerkingsakkoord
tussen de Belgische staat en het Vlaams Gewest voor over de deelname aan het Fonds voor
emissierechten voor Azië en de Stille Oceaan.
Het Vlaams Gewest wenst aan het fonds deel te nemen en sluit daarvoor eerst een samenwerkingsakkoord
met de federale regering.
Het APCF waarvan België stichtend lid is en de minister van Financiën gouverneur, mobiliseert middelen
van de lidstaten om te investeren in projecten van hernieuwbare energie. Dankzij die investering beschikt
het fonds over een recht van voorkoop van emissierechten voor broeikasgassen die aan de projecten zijn
toegekend. Het fonds staat de gekochte rechten weer af aan deelnemers van het APCF in verhouding tot
hun deelname. Zo kunnen de deelnemers hun verplichtingen inzake emmissies naleven.
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Raad van de controledienst voor de ziekenfondsen en landsbonden
Ontslag en benoeming van een lid van de Raad van de controledienst voor de ziekenfondsen en
landsbonden
Ontslag en benoeming van een lid van de Raad van de controledienst voor de ziekenfondsen en
landsbonden
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Rudy Demotte voorstelde en dat de heer Freddy Vos benoemt als eﬀectief lid van de
Raad van de controledienst voor de ziekenfondsen en landsbonden. Hij wordt gekozen onder de
ambtenaren van het RIZIV die belast zijn met taken op het vlak van gezondheidszorg of die er ervaring
mee hebben. Hij vervangt mevrouw Hilde De Boeck aan wie eervol ontslag wordt verleend.
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Oprichting van de veiligheidscommissie
Werking van de veiligheidscommissie die instaat voor de evaluatie van de radiodekking van de hulpen veiligheidsdiensten in nieuwe gebouwen
Werking van de veiligheidscommissie die instaat voor de evaluatie van de radiodekking van de hulp- en
veiligheidsdiensten in nieuwe gebouwen
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit van minister van Binnenlandse Zaken Patrick
Dewael goed dat een veiligheidscommissie voor de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten
opricht. Die commissie moet nieuwe grote infrastructuurwerken evalueren op de radiodekking van ASTRID,
het digitale netwerk voor alle Belgische hulp- en veiligheidsdiensten. De bouwheer staat in voor de
radiodekking binnen de nieuwe installaties. Het ontwerp legt de samenstelling, de werking en de opdracht
van de veiligheidscommissie vast.

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

27 apr 2007 -17:00

Hoort bij Ministerraad van 27 april 2007

Cumulatie van pensioenen van de openbare sector
Uitoefening van een beroepsactiviteit door een gepensioneerde die nog niet de pensioengerechtigde
leeftijd heeft bereikt, maar die wel een loopbaan van 45 jaar kan aantonen
Uitoefening van een beroepsactiviteit door een gepensioneerde die nog niet de pensioengerechtigde
leeftijd heeft bereikt, maar die wel een loopbaan van 45 jaar kan aantonen
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed van minister van Pensioenen Bruno
Tobback dat art. 4, §5 van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen
van de openbare sector met een vervangingsinkomen of met inkomsten die voortvloeien uit de uitoefening
van een beroepsactiviteit.Het ontwerp geeft de gepensioneerde die nog niet de pensioengerechtigde
leeftijd heeft bereikt maar die wel een loopbaan van 45 jaar kan aantonen, het recht om een
beroepsactiviteit uit te oefenen. De voorwaarde is dat zijn beroepsinkomen per jaar niet meer bedraagt
dan de inkomensgrenzen die gelden voor de pensioengerechtigde die wel de pensioenleeftijd heeft
bereikt.

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

27 apr 2007 -17:00

Hoort bij Ministerraad van 27 april 2007

Overheidsopdracht voor Landsverdediging
Levering van 1.800 lichtgevende 120 mm munitie voor mortieren
Levering van 1.800 lichtgevende 120 mm munitie voor mortieren
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging André Flahaut om een
overheidsopdracht te gunnen aan TDA armements SAS voor de levering van 1.800 lichtgevende 120 mm
munitie voor mortieren. Die ﬁrma is de enige leverancier van die munitie en de producent van de 120 mm
mortieren die Landsverdediging in 1998 aankocht.
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Fedasil
Aanduiding van de houder van de managementfunctie van directeur-generaal bij het Federaal
Agentschap voor de opvang van asielzoekers
Aanduiding van de houder van de managementfunctie van directeur-generaal bij het Federaal Agentschap
voor de opvang van asielzoekers
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Christian
Dupont om mevrouw Isabelle Kuntziger aan te duiden als houder van de managementfunctie van
directeur-generaal bij het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers vanaf 1 juni 2007.
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Toelage voor energielevering kansarmen
Toekenning van vier miljoen euro aan de OCMW's om de omschakeling van verwarmingssystemen op
elektriciteit en steenkool naar gas te promoten
Toekenning van vier miljoen euro aan de OCMW's om de omschakeling van verwarmingssystemen op
elektriciteit en steenkool naar gas te promoten
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke
integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke kansen Christian Dupont dat vier miljoen euro voor de OCMW's
uittrekt om een premie van maximum 2000 euro toe te kennen aan kansarmen voor de omschakeling van
hun verwarmingsysteem op elektriciteit of steenkool naar een milieuvriendelijker en goedkopere
verwarming. Het ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 14 februari 2005 dat de wet van 4 september
2002 uitvoert.
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Hervorming van de loopbaan bij FOD Volksgezondheid
Hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van niveau A bij FOD
Volksgezondheid
Hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van niveau A bij FOD Volksgezondheid
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bijzondere loopbaan van sommige
ambtenaren van niveau A bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
hervormt. Het ontwerp van minister van Sociale Zaken Rudy Demotte legt de reglementaire basis vast
voor de integratie van de bijzondere en sommige gemene graden van niveau 1 binnen de nieuwe loopbaan
van niveau A. Het bevat eveneens overgangs-, opheﬃngs- en slotbepalingen over de loopbaanhervorming.
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Contractueel personeel naar Belgisch recht tewerkgesteld door de Europese Commissie
Onderbreking van de beroepsloopbaan van het contractueel personeel dat de Europese Commissie
naar Belgisch recht tewerkstelt
Onderbreking van de beroepsloopbaan van het contractueel personeel dat de Europese Commissie naar
Belgisch recht tewerkstelt
De ministerraad keurde op voorstel van minister van Werk Peter Vanvelthoven een ontwerp van koninklijk
besluit goed over de onderbreking van de beroepsloopbaan door het contractueel personeel dat de
Europese Commissie naar Belgisch recht tewerkstelt. Het ontwerp kent het recht op onderbreking van de
beroepsloopbaan voor loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, palliatief verlof of voor verzorging van
een zwaar ziek gezins- of familielid toe aan de contractuele werknemers van de Europese Commissie
onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid.Die verloven bestaan al voor de werknemers van de
privé-sector en de openbare sector, zodat de billijkheid vereist dat de werknemers van de Europese
Commissie die onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid dezelfde rechten krijgen. Op basis van
gegevens van de Europese Commissie komen 138 werknemers in aanmerking voor deze aanvraag.
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Overdracht personeel van De Post naar het BIPT
Overdracht van de personeelsleden van de ombudsdienst van De Post naar het BIPT
Overdracht van de personeelsleden van de ombudsdienst van De Post naar het BIPT
Minister van Begroting Freya Van den Bossche, minister van Economie Marc Verwilghen en
staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens legden de ministerraad een ontwerp van
koninklijk besluit voor dat de personeelsleden van de ombudsdienst van De Post naar het Belgisch instituut
voor postdiensten en telecommunicatie overdraagt. Vanaf 1 januari 2007 maakt de ombudsdienst van de
post deel uit van het BIPT. Het ontwerp regelt de overdracht van het personeel en garandeert dat ze ten
minste hun bezoldiging behouden en compensaties krijgen voor andere rechten zoals maaltijdcheques en
ombudspremies.
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Spoorweginfrastructuur
Voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur
Voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed van minister van Mobiliteit Renaat Landuyt
met de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. (wijziging van het koninklijk besluit
van 9 december 2004 houdende uitvoering van de hoofdstukken VIII en IX van het koninklijk besluit van 12
maart 2003)Het ontwerp integreert de technologische ontwikkelingen die sinds twee jaar tot stand zijn
gekomen en zorgt voor meer ﬂexibiliteit in het aanbod van vervoersdiensten, wat een cruciaal element in
het container- en goederenvervoer is om de spoorweg competitiever te maken.Zo worden de
vergoedingen die de spoorwegondernemingen in geval van afzegging van gereserveerde lijndelen moeten
betalen, reglementair verminderd. Bovendien heeft de infrastructuurbeheerder nu de mogelijkheid om zijn
vergoedingen te verminderen in functie van het overleg met de gebruikers van deinfrastructuur over zijn
netverklaring. Overigens zal de vermindering van de heﬃng voor het gebruik van de infrastructuur in de
toekomst in werking kunnen treden binnen de drie maanden na de publicatie zonder op de afsluiting van
het wijzigingsproces van de netverklaring te moeten wachten.
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Non-proﬁtsector
Percentage van de loonmassa voor de inspanning ten voordele van de risicogroepen
Percentage van de loonmassa voor de inspanning ten voordele van de risicogroepen
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit wijzigt tot
bevordering van de tewerkstelling in de non-proﬁtsector. (koninklijk besluit van 22 september 1989)
Minister van Werk Peter Vanvelthoven en minister van Sociale Zaken Rudy Demotte dienden dit voorstel
in. Het koninklijk besluit van 22 september 1989 kent een jaarlijkse tegemoetkoming van 2% van de
loonmassa plus patronale bijdragen toe aan betoelaagde instellingen zonder winstoogmerk in de
gehandicaptensector. De tegemoetkoming bestaat uit een vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen.
Die instellingen moeten echter een collectieve arbeidsovereenkomst naleven die een vastgelegd
percentage van de loonmassa bestemt voor initiatieven die de tewerkstelling van risicogroepen
bevorderen. Het ontwerp wijzigt dit percentage voor 2005-2006. Het gaat hier om een formele en
juridische aanpassing die om de twee jaar plaatsvindt met het interprofessioneel akkoord.
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Raad voor het Verbruik
Benoeming van een plaatsvervangend lid van de Raad voor het Verbruik
Benoeming van een plaatsvervangend lid van de Raad voor het Verbruik
Minister van Economie Marc Verwilghen en minister van Begroting en Consumentenzaken Freya Van den
Bossche legden aan de ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit voor over de benoeming van een
lid van de Raad voor het Verbruik. Een mandaat van plaatsvervangend lid binnen de sectie Distributie van
de Raad voor het Verbruik wordt toegekend aan het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV).
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Overheidsopdracht verkiezingsuitslagen
Overheidsopdracht verkiezingsuitslagen
Overheidsopdracht verkiezingsuitslagen
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om
een overheidsopdracht uit te schrijven voor de registratie, de verwerking en de verspreiding van de
uitslagen van de verkiezingen van het federale parlement, het Europees parlement en de gewestelijke
parlementen vanaf 2008.
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Verkiezing van de federale wetgevende Kamers
Bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de federale wetgevende Kamers
Bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de federale wetgevende Kamers
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Binnenlandse Zaken
Patrick Dewael voorstelde en dat de kiescolleges voor de verkiezing van de federale wetgevende Kamers
bijeenroept. Op zondag 10 juni 2007 worden de kiescolleges van de kieskringen van het Rijk
bijeengeroepen tussen 8 en 13 uur in de kieskantons waar de stemming met papieren stembiljetten
gebeurt en tussen 8 en 15 u in de kantons waar de stemming geautomatiseerd is. De nieuwe Kamer van
Volksvertegenwoordigers en de nieuwe Senaat worden op 28 juni 2007 bijeengeroepen.
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Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen
Verlenging van de afwijkingen op evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen
met adviserende bevoegdheid
Verlenging van de afwijkingen op evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met
adviserende bevoegdheid
De ministerraad kende aan sommige adviesorganen een verlenging van de afwijking toe die in 2006 was
toegekend op de wet van 3 mei 2003 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en
vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. Minister van Gelijke Kansen Christian Dupont stelde de
verlenging voor. Volgens die wet mag maximum twee derde van de eﬀectieve en de plaatsvervangende
leden van een orgaan met adviserende bevoegdheid van hetzelfde geslacht zijn. In afwachting van de
goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten van de wet wordt de afwijking voor een reeks organen verlengd
tot 31 december 2007.
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Participatiefonds
Vervanging van een lid van de raad van bestuur van het Participatiefonds
Vervanging van een lid van de raad van bestuur van het Participatiefonds
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Financiën Didier Reynders
voorstelde over de benoeming en de vervanging van een lid van de raad van bestuur van het
Participatiefonds. Het gaat om de vervanging van de heer Fons Smeets die in 2006 overleed. De heer Karel
De Bondt wordt benoemd als lid van de raad van bestuur van het Participatiefonds. Hij vervangt de heer
Fons Smeets van wie hij het mandaat beëindigt.

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

Persdienst van vice-eersteminister en Minister van
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
Didier Reynders
Karmelietenstraat15
1000 Brussel
België
+32 2 501 85 91
http://www.diplomatie.be

© 2020 - news.belgium.be

1/1

27 apr 2007 -17:00

Hoort bij Ministerraad van 27 april 2007

Personeelsplan federale overheidsdiensten
Controle op de uitvoering van het personeelsplan van de federale overheidsdiensten door de
Inspectie van Financiën - tweede lezing
Controle op de uitvoering van het personeelsplan van de federale overheidsdiensten door de Inspectie van
Financiën - tweede lezing
De ministerraad ging in tweede lezing akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van
Begroting Freya Van den Bossche en minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont voorstelden over de
controle op de uitvoering van het personeelsplan van de federale overheidsdiensten, programmatorische
overheidsdiensten en diensten die ervan afhangendoor de Inspectie van Financiën.Het ontwerp bepaalt
het kader van de controle van de personeelsplannen en aanwervingen. De controle op de aanwerving van
statutairen wordt versoepeld, als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Bij de aanwerving van
contractuelen komt er ook een versoepeling maar enkel voor de vervangingscontractuelen. Die twee
soorten van aanwerving moeten niet meer op voorhand worden voorgelegd aan de Inspectie van
Financiën. Die zullen naderhand bij steekproef nagaan of de wettelijke en reglementaire bepalingen zijn
nageleefd. Het ontwerp regelt ook hoe de Inspectie van Financiën controles uitvoert op de uitvoering van
het personeelsplan en op de eerbiediging van de beperkingen van de personeelsenveloppe.
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Supplement bij de kinderbijslag
Aanpassing van de lijst van de begunstigden aan wie een supplement bij de kinderbijslag wordt
toegekend voor vaste dienst in het buitenland
Aanpassing van de lijst van de begunstigden aan wie een supplement bij de kinderbijslag wordt toegekend
voor vaste dienst in het buitenland
De ministerraad keurde een ontwerpvan koninklijk besluit goed dat minister van Ambtenarenzaken
Christian Dupont indiende en dat de lijst uitbreidt van personeelsleden die recht hebben op een
supplement bij de kinderbijslag voor een vaste dienst in het buitenland. Komen in aanmerking voor het
supplement:- de personeelsleden van politiediensten die zijn aangewezen met vaste dienst voor een
opdracht bij Interpol,- de personeelsleden van de Veiligheid van de Staat die een functie uitoefenen van
verbindingsoﬃcier bij een internationale instelling in het buitenland.Het ontwerp van koninklijk besluit
wijzigt het koninklijk besluit betreﬀende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat
bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het
administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie. (koninklijk besluit van 26 maart
1965)
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Ambassadegebouw in Kinshasa
Overheidsopdracht voor consulenten
Overheidsopdracht voor consulenten
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om
een overheidsopdracht uit te schrijven voor consulenten die bijstand zulllen verlenen bij de selectie van
een koper-aannemer die de bouw van een nieuwe ambassade compound in Kinshasa zal verwezenlijken.
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Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars
Stagereglement van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars
Stagereglement van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars
De ministerraad ging akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Middenstand Sabine
Laruelle voorstelde over het stagereglement van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.Dat
stagereglement reglementeert de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar. De bestaande versie
diende aangepast te worden aan recente maatschappelijke ontwikkelingen, zodat men de consument een
betere bescherming kan bieden.
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Belgische companie in Kosovo
Verlenging met 4 maand van de inzet van een manoeuvre companie van 177 militairen in Kosovo
Verlenging met 4 maand van de inzet van een manoeuvre companie van 177 militairen in Kosovo
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van de minister van landsverdediging André Flahaut om de
inzet van een manoeuvre companie van 177 militairen in Kosovo voor vier maand te verlengen tot
november 2007.De manoeuvre companie en haar logistiek detachement zal deelnemen aan een Frans
bataljon binnen de Multinational task force north.
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Kruispuntbank voor ondernemingen
Balans van de kruispuntbank voor ondernemingen
Balans van de kruispuntbank voor ondernemingen
De ministerraad nam kennis van een nota die minister van Middenstand Sabine Laruelle voorstelde over
de balans van de kruispuntbank voor ondernemingen.De kruispuntbank voor ondernemingen werd
opgericht midden 2003 als een van de speerpunten in de administratieve vereenvoudiging voor
ondernemingen. De bank is nu volledig operationeel en alle actiepunten die FOD Economie had gepland,
zijn gerealiseerd. De nota geeft informatie over de gebruikers van de databank, de ﬁnanciële aspecten en
sluit af met een strategische visie voor de verdere ontwikkeling van de databank. Dankzij de
Kruispuntbank voor ondernemingen zijn een aantal administratieve processen van ondernemingen
drastisch vereenvoudigd.
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Beheerscontract NMBS
Gratis woon-werkverkeer per trein in tweede klasse
Gratis woon-werkverkeer per trein in tweede klasse
Minister van Begroting Freya Van den Bossche en staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens
legden de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat het bedrag en de wijze van betaling
vastlegt van de bijdrage van de werkgevers in het verlies geleden door de NMBS voor de uitgifte van
abonnementen voor werknemers en bedienden. (wijziging van kb van 28 juli 1962) Het beheerscontract
tussen de NMBS en de staat regelt het kosteloos spoorvervoer in tweede klasse tussen woon- en
werkplaats. De staat ﬁnanciert de NMBS voor de bijdrage van de werknemers als de bijdrage van de
werkgever ten ministe 80% bedraagt en hij hierover een derdebetalerovereenkomst met de NMBS heeft
gesloten.Het beheerscontract eindigt op 31 december 2007. Het ontwerp bestendigt de regeling door ze
op te nemen in het uitvoeringsbesluit van de wet van 27 juli 1962, die de minimale werkgeversbijdrage
voor woon/werk treinkaarten vaststelt.
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Verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood
Uitvoering van de gecoördineerde wet die de kapitalisatiestelsels eenmaakt en harmoniseert in het
kader van de wetten over de verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood
Uitvoering van de gecoördineerde wet die de kapitalisatiestelsels eenmaakt en harmoniseert in het kader
van de wetten over de verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Pensioenen Bruno
Tobback voorstelde en dat de gecoördineerde wet uitvoert die de kapitalisatiestelsels eenmaakt en
harmoniseert in het kader van de wetten over de verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige
dood.Verschillende wetswijzigingen gaven het wettelijk kapitalisatiestelsel bij de pensioeninstellingen die
gefusioneerd zijn met de Rijksdienst voor Pensioenen een afzonderlijk beheer. Het ontwerp coördineert de
verschillende uitvoeringsbesluiten van het ontwerp van gecoördineerde wet op het vlak van verplichte
stortingen, aanvullende en bijkomende stortingen en opheﬃngs- en slotbepalingen.
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Adviesraad van Burgemeesters
Benoeming van de leden van de Adviesraad van Burgemeesters
Benoeming van de leden van de Adviesraad van Burgemeesters
De ministerraad ging akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Binnenlandse Zaken
Patrick Dewael voorstelde, met de benoeming van de Adviesraad van Burgemeesters.Acht burgemeesters
uit het Vlaamse Gewest worden aangewezen als eﬀectief lid van de adviesraad van Burgemeesters. mevrouw Sonja CLAES, burgemeester van Heusden-Zolder;- de heer Stefaan PLATTEAU, burgemeester van
Dilbeek;- mevrouw Yolande AVONTROODT, burgemeester van Schilde;- de heer Ludwig VANDENHOVE,
burgemeester van Sint-Truiden;- de heer Marnic DE MEULEMEESTER, burgemeester van Oudenaarde;- de
heer Patrick JANSSENS, burgemeester van Antwerpen;- de heer Marcel HENDRICKX, burgemeester van
Turnhout;- de heer Patrick MOENAERT, burgemeester van Brugge.Worden benoemd als plaatsvervangend
lid:- de heer Jan VERFAILLIE, burgemeester van Veurne;- de heer Michel BAERT, burgemeester van
Boortmeerbeek;- mevrouw Francy VAN DER WILDT, burgemeester van Rumst;- mevrouw Ilse
UYTTERSPROT, burgemeester van Aalst;- de heer Carl VEREECKE, burgemeester van Kuurne.Wegens
gebrek aan kandidaten zijn er geen plaatsvervangers voor de heer Janssens, Hendrickx en Moenaert.Zes
burgemeesters uit het Waalse Gewest zijn aangewezen als eﬀectief lid van de adviesraad van
burgemeesters:- de heer Jean-François BREUER, burgemeester van Mont-Saint-Guibert;- de heer Guy
MILCAMPS, burgemeester van Ciney;- de heer Guy JEANJOT, burgemeester van Tellin;- de heer Alfred
LECERF, burgemeester van Lontzen;- de heer Jacques GOBERT, burgemeester van La Louvière;- de heer
Willy DEMEYER, burgemeester van Luik.Worden aangewezen als plaatsvervangend lid: - de heer Jean-Luc
ROLAND, burgemeester van Ottignies-Louvain-La-Neuve;- de heer J.C. LUPERTO, burgemeester van
Sambreville;- mevrouw Jacqueline GALANT, burgemeester van Jurbise;- de heer Emil DANNEMARK,
burgemeester van Bütgenbach;- de heer André BOUCHAT, burgemeester van Marche-en–Famenne.Bij
gebrek aan kandidaten kan geen plaatsvervanger worden aangewezen voor de heer DEMEYER.Twee
burgemeesters uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn aangewezen als eﬀectief lid: - de heer Freddy
THIELEMANS, burgemeester van Brussel;- de heer Bernard CLERFAYT, burgemeester van
Schaarbeek;Worden aangewezen als plaatsvervangend lid:- mevrouw Michèle CARTHE, burgemeester van
Ganshoren;- de heer Didier GOSUIN, burgemeester van Oudergem.
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Nationaal Instituut voor Radio-elementen
Wijziging van de statuten van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen
Wijziging van de statuten van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen
De ministerraad ging akkoord met de wijziging van de statuten van het Nationaal Instituut voor Radioelementen (IRE) die minister van Energie Marc Verwilghen voorstelde. De wijzigingen brengen de statuten
van het IRE in overeenstemming met de nieuwe wet op de verenigingen zonder winstoogmerk. Ze voegen
een historiek van de statuten toe en regelen het ontslag van de bestuurders, de beraadslagingen van de
raad van bestuur, de bevoegdheden van de directeur-generaal, het toezicht op de verrichtingen van het
IRE, het budget en de rekeningen...
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Vrijwillige ambulanciers
Verbetering van het statuut van de vrijwillige ambulanciers die werken in de dringende medische hulp
Verbetering van het statuut van de vrijwillige ambulanciers die werken in de dringende medische hulp
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wet van 3 juli 2005 over de rechten
van de vrijwilligers uitvoert. Minister van Sociale Zaken Rudy Demotte diende het voorstel in. Het ontwerp
verbetert het statuut van de vrijwillige ambulanciers die werkzaam zijn in de sector van de dringende
medische hulp. Het verhoogt ook het jaarlijks bedrag van de vergoedingen voor de vrijwillige ambulanciers
die werken in de dringende medische hulp, zodat het gelijk is met die voor vrijwillige brandweerlieden. De
hogere vergoedingen werken de huidige discriminatie weg tussen vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige
ambulanciers van de dringende medische hulp die dezelfde prestaties verrichten.Daarnaast verplicht het
ontwerp de organisaties die een beroep doen op vrijwillige ambulanciers voor dringende medische
hulpverlening een gemeenrechtelijke verzekering van het type arbeidsongeval af te sluiten om ze te
beschermen tegen ongevallen die kunnen voorkomen tijdens hun interventies. De verplichte dekking is
dezelfde als voor de vrijwillige brandweerlieden, maar ze berust op de wetgeving van arbeidsongevallen
van de privésector.
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Dienstencheques
Wijziging van de regeling inzake dienstencheques
Wijziging van de regeling inzake dienstencheques
Minister van Werk Peter Van Velthoven stelde aan de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor
over de dienstencheques. Dit ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreﬀende de
dienstencheques. Het ontwerp brengt enkele kleine wijzigingen aan in de regeling van de
dienstencheques. Naast enkele technische aanpassingen past het ontwerp de deﬁnitie aan van het
begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit, voegt het een deﬁnitie van strijken buiten het huis
van de gebruiker in en legt het twee bijkomende erkenningsvoorwaarden op. De gebruiker noch de
werknemer kunnen zich laten vertegenwoordigen door de onderneming voor de bestelling en
ondertekening van de dienstencheques.
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Farmaceutische specialiteiten
Vaststelling van het budget voor de verstrekkingen van farmaceutische specialiteiten in het kader van
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
Vaststelling van het budget voor de verstrekkingen van farmaceutische specialiteiten in het kader van de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het globaal budget in 2007 vaststelt
voor het hele Rijk voor de verstrekkingen van farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging. Het ontwerp is een voorstel van minister van Sociale Zaken
Rudy Demotte. Het budget voor de farmaceutische specialiteiten voor 2007 werd in oktober 2006
vastgelegd op 3.343,054 miljoen euro.Het verschil met het bedrag vermeld in het ontwerp van besluit, dat
het budget vaststelt op 3.360,368 miljoen euro, is te wijten aan een nieuwe toekenning van de globale
enveloppe gezondheidszorgen:- Omnio-statuut: een bedrag van 8,030 miljoen euro, dat de
meerkostvertegenwoordigt voor de farmaceutische specialiteiten verbonden aan hetOmnio-statuut, wordt
afgehouden van de Omnio-enveloppe en toegevoegd aan het budget van de farmaceutische
specialiteiten,- Kleine risico's zelfstandigen: een bedrag van 14,742 miljoen euro, dat demeerkost
vertegenwoordigt voor de farmaceutische specialiteiten verbonden aan de kleine risico's voor
zelfstandigen, wordt afgehouden van de enveloppe van de kleine risico's voor zelfstandigen en
toegevoegd aan het budget van de farmaceutische specialiteiten,- Preferentieel statuut: een bedrag van
0.797 miljoen euro, dat de meerkostvertegenwoordigt van de farmaceutische specialiteiten verbonden aan
deuitbreiding van het preferentiële statuut naar de echtgeno(o)t(e) wordt afgehouden van de enveloppe
die hiervoor is voorzien en toegevoegd aan het budget van de farmaceutische specialiteiten,Terugbetaling van de niet-verschuldigde retributie van de apothekers in 2006: het bedrag van 6,060
miljoen euro dat eigenlijk was voorzien voor het budget van de farmaceutische specialiteiten wordt
afgehouden en wordt een aparte regel, - Vrijwillige medicamenteuze zwangerschapsonderbreking: de kost
van 0.435 miljoen euro van deze maatregel wordt afgehouden van het budget van de farmaceutische
specialiteiten,- Perfusievloeistoﬀen: de kost van 0,240 miljoen euro voor de terugbetalingin categorie A in
de plaats van B van de perfusievloeistoﬀen wordt afgehouden van de medische voeding en toegevoegd
aan de farmaceutische specialiteiten.Het ontwerp voorziet dat de Algemene Raad het bedrag van de
overschrijding kan aanpassen, om rekening te houden met de impact van bepaalde elementen, wat men
doorgaans neutralisatie noemt van de maatregelen die niet hun volledige eﬀect teweeg gebracht
hebben.De maatregelen worden geneutraliseerd ten belope van het aandeel van dedistributie (marge van
de apotheker en van de groothandelaar, en BTW,namelijk 28%).Het ontwerp neutraliseert met 100% de
maatregelen die geenenkele invloed hebben op de omzet. Het gaat hier onder meer om maatregelen die
enkel het aandeel van de patiënt betreﬀen en waarop de industrie geen invloed heeft.
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Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
Ontslagen en benoemingen bij de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
Ontslagen en benoemingen bij de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling van de Federale
Raad voor Duurzame Ontwikkeling hernieuwt en de leden vervangt. (wijziging van kb van 5 april 2006) Het
voorstel van minister van Begroting Freya Van den Bossche en staatssecretaris voor Duurzame
Ontwikkeling Els Van Weert verleent eervol ontslag aan: - Mevr. Irène Dekelper, vertegenwoordigster van
de werknemersorganisaties,- Mevr. Thérèse Snoy, vertegenwoordigster van de niet-gouvernementele
organisaties bevoegd voor milieubescherming,- De heer Geert Fremout, vertegenwoordiger van de nietgouvernementeleorganisaties bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking.Het benoemt als leden van de
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling: - De heer Geert Vancronenburg, vertegenwoordiger van de
werkgeversorganisaties,- De heer Mathieu Michel, vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties,Mevrouw An Heyerick, vertegenwoordigster van de niet-gouvernementeleorganisaties bevoegd voor
ontwikkelingssamenwerking,- Mevr. Jacqueline Miller, vertegenwoordigster van de nietgouvernementeleorganisaties bevoegd voor milieubescherming.
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Defensie: overheidsopdracht
Ter beschikking stellen van technisch personeel voor de Marinecomponent
Ter beschikking stellen van technisch personeel voor de Marinecomponent
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging André Flahaut om een
meerjarige open overheidsopdracht op te starten voor de inzet van ervaren en gekwaliﬁceerd technisch
personeel in de logistieke eenheden van de Marinecomponent van de Belgische Defensie. De
personeelsleden zullen instaan voor het onderhoud van de schepen van de Marinecomponent.
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Federale wetenschappelijke instellingen
Hervorming van het statuut van het personeel van de federale wetenschappelijke instellingen
Hervorming van het statuut van het personeel van de federale wetenschappelijke instellingen
Minister van Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen legde de ministerraad vier ontwerpen van koninklijk
besluit voor die het statuut van het personeel van de federale wetenschappelijke instellingen hervormen.
De hervorming sluit aan op de invoering van de nieuwe loopbaan van niveau A. Het eerste ontwerp vormt
de basis voor de hervorming. Het wijzigt het statuut van de federale wetenschappelijke instellingen en
integreert het nieuwe ﬁnanciële en administratieve kader erin.Het tweede ontwerp vervangt de huidige
leidinggevende functies door mandaatfuncties en integreert ze in het nieuwe statuut. Daarvoor wordt de
bestaande regeling van mandaten in de wetenschappelijke instellingen in een coherente regeling gegoten.
Het derde en vierde ontwerp herzien fundamenteel het statuut van het wetenschappelijk personeel dat
van 1965 dateert. Die hervorming sluit ook aan bij de algemene hervorming van het statuut voor de
federale openbare diensten en de grondige wijziging van de loopbaan van personeelsleden van niveau A.
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Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatslozen
Benoeming van een Nederlandstalige adjunct-commissaris en verlenging van het mandaat van een
Franstalige adjunct-commissaris
Benoeming van een Nederlandstalige adjunct-commissaris en verlenging van het mandaat van een
Franstalige adjunct-commissaris
De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die deNederlandstalige adjunctcommissaris benoemen en het mandaat van een Franstalige adjunct-commissaris voor de commissarisgeneraal voor de vluchtelingen en staatslozen verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael
stelde de ontwerpen voor.Mevrouw Eva Vissers wordt benoemd voor 5 jaar vanaf 1 juni 2007 als
Nederlandstalig adjunct-commissaris bij de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatslozen.Gezien de positieve evaluatie van het mandaat van de heer François Bienfait, Franstalig
adjunct-commissaris, wordt zijn mandaat met vijf jaar verlengd.
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Bemiddelingscommissie ziektekostenverzekering
Oprichting van een bemiddelingscommissie voor de ziektekostenverzekering voor chronisch zieken en
personen met een handicap
Oprichting van een bemiddelingscommissie voor de ziektekostenverzekering voor chronisch zieken en
personen met een handicap
Minister van Economie Marc Verwilghen en minister van Volksgezondheid Rudy Demotte stelden een
ontwerp van koninklijk besluit voor dat de commissie voor de bemiddeling inzake
ziektenkostenverzekering voor chronisch zieken en personen met een handicap opricht. Ze bestaat uit vier
leden. Twee leden worden benoemd door de minister van Volksgezondheid op voordracht van organisaties
die de consument verdedigen. De minister van Economie benoemt de andere leden op voordracht van de
verzekeringssector.Het koninklijk besluit houdt de vaststelling in van het bemiddelingsorgaan bedoeld in
art. 138bis-6, derde lid van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
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Openbare aanbesteding FOD Mobiliteit en Vervoer
Informaticasysteem voor het beheer van de opleiding en de bekwaamheid van bestuurders van
wegvoertuigen
Informaticasysteem voor het beheer van de opleiding en de bekwaamheid van bestuurders van
wegvoertuigen
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Mobiliteit Renaat Landuyt om een
openbare aanbesteding voor FOD Mobiliteit en Vervoer op te starten. De openbare aanbesteding volgens
de onderhandelingsprocedure met bekendmaking op Europees vlak dient voor de realisatie van
eeninformaticasysteem dat nodig is voor de implementering van richtlijn 2003/59 over de initiële
bekwaamheid en de nascholing van bestuurders van wegvoertuigen voor het vervoer van goederen en
reizigers. Dankzij het informaticasysteem zal FOD Mobiliteit en vervoer de aanvragen, de examenvragen,
de navorming en de erkenning van de instellingen die de examens organiseren kunnen beheren. Een luik
zal gewijd zijn aan de automatisering van de examens om een vaarbewijs te bekomen.
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Federaal energie instituut
Oprichting van het Federaal energie instituut
Oprichting van het Federaal energie instituut
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Energie Marc Verwilghen om een Federaal
energie instituut op te richten. Het nieuwe instituut kadert binnen het energiebeleid van de regering. Het
zal als opdracht hebben detechnologische, ecologische en economische aspecten van de
energiebevoorrading, de energiemarkt en het energiebeleid te onderzoeken. Het instituut zal kennis en
ervaring ontwikkelen door onderzoeksprojecten te steunen en zal die kennis over diverse aspecten van
energie in België bundelen. Zo zal het instituut een kenniscentrum en een platform worden dat de kennis
naar andere overheden en burgers verspreidt en opleidingsinitiatieven steunt. Het instituut zal opgericht
worden als internationale vereniging.
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Programmatie ziekenhuisdiensten
Verhoging van programmatie van ziekenhuisbedden in diensten voor geriatrie
Verhoging van programmatie van ziekenhuisbedden in diensten voor geriatrie
Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte legde de ministerraad een ontwerp van
koninklijk besluit voor dat de criteria vaststelt die van toepassing zijn op de programmatie van
verschillende soorten ziekehuisdiensten. (wijziging van het kb van 21 maart 1977)Het ontwerp verhoogt
de programmatie van het aantal ziekenhuisbedden in de niet-psychiatrische diensten van 5 naar 6 bedden
per duizend ouderen van 65 jaar of ouder in de diensten voor geriatrie.
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Vergoedbare farmaceutische specialiteiten
Uitvoering van de wet die de heﬃngen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische
specialiteiten wijzigt
Uitvoering van de wet die de heﬃngen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten
wijzigt
De ministerraad keurde de principes goed van de aanpassing van heﬃngen op de omzet van vergoedbare
farmaceutische specialiteiten voor ondernemingen die investeren in onderzoek en ontwikkeling. Dit is een
voorstel van minister van Sociale Zaken Rudy Demotte.De principes van het uitvoeringsbesluit zijn:- de
farmaceutische onderneming die terugbetaalbare geneesmiddelenin België commercialiseert en
activiteiten van onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OOI) in België uitvoert, kan een aanvraag indienen
voor een vermindering van de heﬃngen,- de activiteiten die in aanmerking komen voor de vermindering
zijn het basisonderzoek en de klinische testen voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de uitgaven
verbonden aan de innovaties van procédés, als die leiden tot een therapeutische meerwaarde op het vlak
van morbiditeit, mortaliteit en levenskwaliteit,- alle uitgaven verbonden aan de OOI-activiteiten worden in
rekening genomen: de uitgaven voor personeel, instrumenten, materiaal, gebouwen en gronden...- de
eisen worden geglobaliseerd op het niveau van het Riziv en dejaarlijkse enveloppe toegekend aan de
vermindering van de heﬃngen van 35miljoen euro wordt verdeeld in functie van de dossiers,- voor de
KMO's biedt Europa een gunstiger regime: de intensiteitsplafonds voor deze ondernemingen worden
verhoogd,- ook kleine ondernemingen kunnen van een bijzonder regime genieten. Deverminderingen
worden niet beperkt door de enveloppe van 35 miljoen euro, maar worden toegekend volgens het totale in
aanmerking komende bedrag.
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Apparatuur ziekenhuizen
Aanpassing van het percentage van de toelagen voor opbouw, herconditionering uitrusting en
apparatuur van ziekenhuizen
Aanpassing van het percentage van de toelagen voor opbouw, herconditionering uitrusting en apparatuur
van ziekenhuizen
De ministerraad ging akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit van minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Rudy Demotte dat het percentage vastlegt van de toelagen voor de opbouw, de
herconditionering, de uitrusting en de apparatuur van de ziekenhuizen en de voorwaarden voor de
toelage. (wijziging van kb van 13 december 1996) Het ontwerp koppelt de berekening van de maxima voor
de subsidies waarvoor deziekenhuizen in aanmerking komen, aan de schommelingen van de bouwindex en
taksen.
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Pensioenen van werknemers en zelfstandigen
Administratieve vereenvoudiging en communicatie met de burger
Administratieve vereenvoudiging en communicatie met de burger
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit van minister van Pensioenen Bruno Tobback
goed, dat de administratieve vereenvoudiging en communicatie met de burger uitvoert die de
programmawet van 27 december 2006 voorschrijft. Vanaf 1 januari 2008 kunnen werknemers en
zelfstandigen die vóór de pensioengerechtigde leeftijd hun pensioen aanvragen dat via elektronische weg
doen. Ze kunnen hun aanvraag elektronisch indienen bij hun gewestelijk pensioenkantoor of rechtstreeks
via de portaalsite van de Sociale Zekerheid met de elektronische identiteitskaart of met een kaart met
persoonlijke code die ze op de federale portaalsite kunnen halen. De Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid maakt de aanvraag over aan de bevoegde instelling die onmiddellijk een elektronisch
ontvangstbewijs zal aﬂeveren. Zo zijn de werknemers en zelfstandigen bespaard van de administratieve
rompslomp en tijdsverlies die ze vandaag moeten ondergaan om hun pensioen aan te vragenDaarnaast
zullen personen die recht hebben op een pensioen bestaande uit een werknemers- en zelfstandigen
pensioen vanaf 1 januari 2008 hierover één gemeenschappelijke communicatie in de bus krijgen. Vandaag
krijgen ze 2 aparte beslissingen gecommuniceerd met soms zelf een tijdsverschil tussen waardoor de
communicatie niet optimaal verloopt. Vanaf 1 januari krijgen die gepensioneerden nu een duidelijke
communicatie over hun pensioen.
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