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Ministerraad van 26 september 2008
De ministerraad vergaderde op vrijdag 26 september 2008 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 26 september 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme.
Eerste minister Yves Leterme gaf tijdens de persconferentie na de ministerraad het woord aan minister
van Landsverdediging Pieter De Crem. Hij kondigde aan dat twee Belgische militairen gewond
raakten tijdens een raketaanval op Kandahar (Afghanistan) gisteren omstreeks 20u30 Belgische tijd. Het
gaat om een sergeant-majoor en een korporaal-chef van de militaire politie. De twee militairen bevonden
zich in een tent van de internationale militaire politie op het moment van de aanval. De sergeant-majoor
kreeg scherven in het been en de korporaal-chef lijdt aan oorpijn. Ze zijn gehospitaliseerd in het Canadese
militaire hospitaal en worden morgen per C-130 naar Melsbroek gerepatrieerd.
Vervolgens heeft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een aantal
maatregelen besproken die de ministerraad vandaag heeft genomen:
de verbetering van de beschikbaarheid van gezondheidszorg en medisch vervoer
de reglementering van de verkoop van geneesmiddelen via internet
de verhoging van de invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers en
de uitbreiding van de verwarmingsperiode tot het hele jaar in het kader van het Sociaal Stookoliefonds.
Ten slotte vond minister van Financiën Didier Reynders het belangrijk de spaarders gerust te stellen
gezien de huidige ﬁnanciële crisis die FORTIS doormaakt. Hij liet weten dat de regering de zaak van nabij
opvolgt en de risico's voor de spaarders maximaal zal beperken.
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Hoort bij Ministerraad van 26 september 2008

Militairen van het reservekader
Wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader
Wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader
De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat het statuut van de militairen van het
reservekader wijzigt.
Het voorontwerp dat minister van Landsverdediging Pieter De Crem in tweede lezing voorstelde, verbetert
het statuut van de militairen door de aanwerving te wijzigen. Men zal de militairen van het reservekader
rechtstreeks in de personeelscategorie (oﬃcier, onderoﬃcier of vrijwilliger) van hun keuze kunnen
aanwerven.
Twee nieuwe types van werving op diploma worden in het leven geroepen, al naargelang de betrokkene
over beroepservaring beschikt of niet. Ten slotte komt er een leeftijdsgrens voor de reservevrijwilligers
zodat men die personeelscategorie kan verjongen.
De basisvorming duurt nu in totaal maximum 11 weken, te voltooien binnen een periode van 5 jaar. Om te
kunnen worden benoemd in de reserve moet de kandidaat-reservemilitair het diploma voorleggen dat
vereist is voor het in aanmerking genomen niveau. Als hij nog niet over dat diploma beschikt maar op dat
moment zijn studies nog verderzet, kan de periode van 5 jaar onder bepaalde voorwaarden worden
verlengd.
De duur en het verloop van de voortgezette vorming van de reservemilitair wordt geüniformiseerd en een
voortgezette vorming voor de reservevrijwilligers in het leven geroepen. De reservemilitair zal in de
toekomst kunnen verzaken aan een voortgezette vorming of een uitstel kunnen vragen. Defensie kan
daarentegen een militair van een vorming uitsluiten wegens slecht gedrag.
Voor een consequentere afstemming van het statuut van de militairen van het reservekader op dat van de
militairen van het actieve kader, zijn ook nog verschillende andere maatregelen voorzien, zoals
bijvoorbeeld het feit dat de reservemilitair kan afzien van een bevordering.
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Hoort bij Ministerraad van 26 september 2008

Privé ziekteverzekeringen
Wijziging van de wet van 20 juli 2007 inzake privé ziekteverzekeringen - tweede lezing
Wijziging van de wet van 20 juli 2007 inzake privé ziekteverzekeringen - tweede lezing
De ministerraad heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet (*) goedgekeurd dat de wet van 20 juli
2007 inzake de privé ziekteverzekeringen wijzigt. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de
Raad van State. Het lost een aantal praktische problemen op en verduidelijkt de interpretatie van de wet.
De belangrijkste aanpassingen van de wet zijn:
De wet van 20 juli 2007 voor de bestaande overeenkomsten treedt in werking op 1 juli 2007.
Ze is van toepassing op de nieuwe en op de ziekteverzekeringen die voor 1 juli 2007 zijn aangegaan. Er
geldt een overgangsperiode van twee jaar vanaf 1 juli 2007 voor de bestaande beroepsgebonden
ziekteovereenkomsten en de andere overeenkomsten.
Wat het onderscheid tussen collectieve en individuele ziekteverzekeringen betreft, zijn de
hospitalisatieverzekeringen die een bank voor haar klant afsluit onderworpen aan de regels voor
individuele overeenkomsten.
De wet van 20 juli 2007 gaf chronisch zieken en personen met een handicap recht op de
ziekteverzekering. Ze hebben recht op de verzekering van 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2010, ook
voor de kosten die verband houden met een chronische ziekte of handicap.

Ten slotte heeft het Federaal kenniscentrum voor gezondheidszorg een studie uitgevoerd om het kader
vast te stellen van de representatieve en objectieve parameters waarvan sprake is in de wet. Het centrum
zal de resultaten van het onderzoek overmaken aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en
de minister van Financiën.

(*) voorontwerp van wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de
private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.
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Hoort bij Ministerraad van 26 september 2008

Levering van stookolie
Aanpassing van de contractuele voorwaarden voor de levering van stookolie
Aanpassing van de contractuele voorwaarden voor de levering van stookolie
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Energie Paul Magnette en minister voor Ondernemen
en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne beslist om de minimumvoorwaarden van de contracten
voor de levering van huisbrandolie te herzien (*).
De wet van 27 december 2005 (**) voerde naar aanleiding van de hoge petroleumprijzen de mogelijkheid
in om de factuur voor stookolie maandelijks af te betalen. Omdat de ministerraad de consument wenste te
beschermen en de risico's van de betalingsspreiding voor de distributeurs wou beperken, legde hij een
aantal minimumvoorwaarden vast, waaraan de contracten moesten beantwoorden.
Om het aantal geregistreerde handelaren te verhogen, heeft de ministerraad nu beslist de
minimumvoorwaarden te versoepelen.
De consument en de leverancier sluiten het leveringscontract schriftelijk af voor een bepaalde duur
van ten hoogste 24 maanden.
Indien het leveringscontract wordt verbroken kunnen de leverancier en de consument in de eerste 24
maanden een verbrekingsvergoeding van 75 euro eisen.
De consument moet bij de levering ten minste de helft van het bedrag als voorschot betalen.
De minimumhoeveelheid voor de eerste levering is 1000 liter. Maar bij tanks die kleiner zijn dan 1200
liter moet de leverancier een levering van ten minste 900 liter uitvoeren.
De leverancier stelt bij elke levering een leveringsbon op.

Daarnaast zijn er nog minimumvoorwaarden voor de elementen die in het contract moeten worden
vermeld zoals naam en adres van de leverancier, de prijs per liter, de wijze van betaling, de
opzegbepalingen en termijnen... De leverancier die zich laat registeren aanvaardt de contractuele
voorwaarden voor de toepassing van gespreide betalingen.
(*) wijziging van het kb van 20 januari 2006 houdende de minimumvoorwaarden van contracten tot
levering van huisbrandolie met spreiding van betaling aangeboden door geregistreerde handelaren.
(**) houdende diverse bepalingen.
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Hoort bij Ministerraad van 26 september 2008

Fedorest
Financieel beheer en samenstelling van het beheerscomité van Fedorest
Financieel beheer en samenstelling van het beheerscomité van Fedorest
De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme, minister van Financiën Didier
Reynders en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet twee ontwerpen van wet goedgekeurd over
Fedorest, staatsdienst met afzonderlijk beheer, die zal instaan voor de catering in de vernieuwde
Financietoren en later in de andere federale overheidsdiensten.
De ministerraad had op 29 februari 2008 tijdens het begrotingsconclaaf 2008 beslist om een staatsdienst
met afzonderlijk beheer op te richten voor de catering in de federale overheidsdiensten. Op 1 januari 2009
gaat Fedorest binnen de FOD Financiën van start.
Een van de ontwerpen die de ministerraad nu heeft goedgekeurd, behandelt de ﬁnanciële aspecten van
Fedorest. Het beschrijft welke ﬁnanciële middelen aan Fedorest worden toegekend, de regels voor de
begrotingsopmaak, de boekhoudkundige verplichtingen en de voorschriften voor het beheer en de
controle. De begroting wordt opgemaakt op basis van operationele doelstellingen. Naast een louter
ﬁnancieel verslag zal Fedorest ook een operationeel verslag opstellen en verantwoording aﬂeggen over de
opgelegde doelstellingen. De beheerder van Fedorest is verantwoordelijk voor het beheer van de dienst.
Het beheerscomité zal de werking en de begroting opvolgen.
Het tweede ontwerp legt de samenstelling, de werking en de bevoegdheden van het beheerscomité vast.
Dat bestaat uit vertegenwoordigers van de FOD Financiën, de FOD Begroting en de andere FOD's die grote
klanten zijn van Fedorest. Ze worden benoemd voor drie jaar. De vertegenwoordigers van de FOD's zullen
om beurten voorzitter zijn, met de FOD Financiën als eerste. Naast de monitoring aan de hand van de
ﬁnanciële en operationele verslagen zal het beheerscomité ook strategische en organisatorische
beslissingen nemen.
Een dotatie van 3.250.000 euro uit de algemene uitgavenbegroting samen met eigen inkomsten zal de
kosten van Fedorest dekken.
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Hoort bij Ministerraad van 26 september 2008

Eenmalige verwarmingstoelage
Wijziging in de toekenning van de eenmalige verwarmingstoelage
Wijziging in de toekenning van de eenmalige verwarmingstoelage
De ministerraad heeft op initiatief van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette beslist
de voorwaarden voor de toekenning van de forfaitaire vermindering voor gas, elektriciteit en stookolie te
wijzigen (*). De ministerraad had op 27 juni en 25 juli 2008 beslist een eenmalige verwarmingstoelage toe
te kennen aan mensen die gas en elektriciteit gebruiken om hun huis te verwarmen. Daarnaast had hij
tijdens de begrotingscontrole ook beslist een eenmalige verwarmingstoelage voor stookolie toe te kennen.
Het voorontwerp van wet dat de ministerraad nu heeft goedgekeurd harmoniseert de
wijze van toekenning.
Het voorontwerp bepaalt dat de toelage per kalenderjaar wordt toegekend en niet meer voor de
verwarmingsperiode die loopt van 1 september tot 30 april. De FOD Economie zal de eenmalige
verwarmingstoelage voor aardgas, elektriciteit en stookolie toekennen en niet de energieleveranciers of
OCMW's. De aanvraagformulieren worden opgestuurd door de leverancier van elektriciteit vanaf oktober
2008 en stookolie vanaf januari 2009.
(*) Voorontwerp van wet tot wijziging van de programmawet van 27 december 2004 en van
de programmawet van 8 juni 2008.
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Hoort bij Ministerraad van 26 september 2008

Aansluiting van chronische zieken en personen met handicap bij ziekenfonds
Evaluatie van een aantal wettelijke voorschriften die de ziekenfondsen moeten naleven bij de
hospitalisatieverzekering van chronisch zieken en personen met een handicap
Evaluatie van een aantal wettelijke voorschriften die de ziekenfondsen moeten naleven bij de
hospitalisatieverzekering van chronisch zieken en personen met een handicap
Op 1 juli 2007 trad de wet in werking die chronisch zieken en personen met een handicap een betere
toegang tot de aanvullende hospitalisatieverzekering waarborgt. Het verslag van de Controledienst voor
de ziekenfondsen en de landsbonden dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette
Onkelinx op de ministerraad heeft voorgesteld, evalueert de bepalingen van die wet om uit te maken of ze
na 31 december 2008 moeten worden behouden (*).
De ministerraad gaat ermee akkoord om de maatregelen tot 31 december 2009 te behouden op basis van
het verslag dat tot de conclusie komt dat één jaar onvoldoende is om de maatregelen in kwestie te
evalueren.
Alle hospitalisatiediensten van de ziekenfondsen (aanvullende verzekering), moeten dus iedereen tot 65
jaar, die beantwoordt aan de wettelijke en reglementaire voorwaarden, als lid aanvaarden. Die verplichting
geldt ook voor chronisch zieken en personen met een handicap.
De bijdragen die ze hun vragen, mogen niet hoger liggen dan de bijdragen van andere leden. Tot slot
zullen die diensten verplicht zijn ook de kosten te dekken verbonden aan hun ziekte of handicap,
desgevallend forfaitair en met uitsluiting van de supplementen verbonden aan hospitalisaties in een
eenpersoonskamer.
(*) evaluatie van sommige bepalingen voorzien in art 9, § 1 sexies van de wet van 6 augustus 1990
betreﬀende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen zoals ingevoegd in wde wet van 11
mei 2007.
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Hoort bij Ministerraad van 26 september 2008

Overheidsopdracht fraudebestrijding
Overheidsopdracht voor de analyse van inspectiediensten in het kader van de gelijke behandeling van
belastingplichtingen, rechthebbenden en werkgevers
Overheidsopdracht voor de analyse van inspectiediensten in het kader van de gelijke behandeling van
belastingplichtingen, rechthebbenden en werkgevers
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor
de Coördinatie van de fraudebestrijding Carl Devlies om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de
performantiemeting van de verschillende inspectiediensten van de federale overheid met de bedoeling om
de belastingplichtigen, rechthebbenden van de sociale zekerheid en werkgevers een gelijke behandeling
te waarborgen.
Meer concreet bestaat de opdracht uit een voorstudie en een studie ten gronde. De voorstudie zal nagaan
welke indicatoren het meest relevant zijn om de bestaande controles en controlediensten te analyseren,
de prestaties van de diensten te meten en objectieve vergelijkingen tussen de diensten te maken. De
resultaten zullen als basis dienen voor de studie ten gronde die de uitwerking van indicatoren en hun
implementering bij de diensten zal behandelen.

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

© 2021 - news.belgium.be

1/1

26 sep 2008 -10:47

Hoort bij Ministerraad van 26 september 2008

Elektronische certiﬁcatiediensten en eID
Wijziging van het contract voor de aanmaak, personalisatie, initialisatie en verdeling van de
elektronische identiteits- en verblijfskaart en de levering van certiﬁcatiediensten
Wijziging van het contract voor de aanmaak, personalisatie, initialisatie en verdeling van de elektronische
identiteits- en verblijfskaart en de levering van certiﬁcatiediensten
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent
Van Quickenborne om het contract tussen de staat en Certipost voor de aanmaak, personalisatie,
initialisatie en verdeling van de elektronische identiteits- en verblijfskaart en de levering van
certiﬁcatiediensten te wijzigen. De wijziging houdt in dat De Post de garanties voor de continuïteit van het
eID-project van Belgacom overneemt.
De overheid had in 2002 het contract voor de levering van identiﬁcatie- en handtekeningencertiﬁcaten en
de levering van certiﬁcatiediensten met Belgacom gesloten. Toen dat contract in 2004 aan Certipost werd
overgedragen, had de regering garanties gevraagd om de continuïteit van de levering van de
identiteitskaarten te waarborgen. Nu Belgacom zijn aandelen in Certipost heeft verkocht, wordt De Post de
enige aandeelhouder. De Post heeft bevestigd dat hij de garanties die de overheid vraagt zal overnemen.
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Hoort bij Ministerraad van 26 september 2008

Begroting 2009
Omzendbrieven over de begrotingsopmaak 2009
Omzendbrieven over de begrotingsopmaak 2009
De ministerraad heeft op initiatief van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Begroting
Melchior Wathelet twee ministeriële omzendbrieven over de afwerking van de begroting 2009
goedgekeurd.
De eerste omzendbrief beschrijft de procedure en bevat praktische richtlijnen om de ontwerpen van
algemene uitgavenbegroting en rijksmiddelenbegroting voor 2009 op te maken. De omzendbrief bepaalt
ook de nieuwe structuur van de basisallocaties.
De tweede omzendbrief legt de termijn vast waarin de documenten voor de ontwerpbegroting voor 2009
moeten worden beëindigd. De eerste minister zal de algemene beleidsverklaring op 14 oktober 2008 voor
de Kamer van Volksvertegenwoordigers aﬂeggen. De laatste gegevens over de bepalingen van de
begrotingswetten en de kredieten per programma en per basisallocatie worden ten laatste op 22
oktober bij de FOD Budget en Beheerscontrole verwacht en de laatste wijzigingen van teksten en
verantwoordingen ten laatste op 24 oktober, zodat de ontwerpen voor 1 november 2008 bij de Kamer
kunnen worden ingediend.
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Hoort bij Ministerraad van 26 september 2008

Autonome overheidsbedrijven
Toekenning van niet-recurrente voordelen aan de werknemers vanoverheidsbedrijven die voor een
ander overheidsbedrijf werken
Toekenning van niet-recurrente voordelen aan de werknemers vanoverheidsbedrijven die voor een ander
overheidsbedrijf werken
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet en minister van Overheidsbedrijven
Inge Vervotte een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het stelsel van niet-recurrente
resultaatsgebonden voordelen voor de autonome overheidsbedrijven invoert (*).
Dankzij dit ontwerp kunnen werknemers van overheidsbedrijven van het stelsel van het gusntig ﬁscaal en
paraﬁscaal regime dat nu al bestaat in de private sector voor dergelijke voordelen.
Het ontwerp bepaalt welke elementen moeten opgenomen zijn in een toekenningsplan voor
resultaatsgebonden voordelen voor de werknemers van een autonoom overheidsbedrijf, om voor dat
ﬁscaal en paraﬁscaal regime in aanmerking te komen.
De voorwaarden en modaliteiten die het ontwerp bepaalt, zijn erg analoog aan wat geldt voor het stelsel in
de private sector.
Het ontwerp werd voor overleg aan het paritair comité Overheidsbedrijven voorgelegd.

(*) houdende uitvoering van art 160, 162 en 171 van de wet van 24 juli 2008 houdende de diverse
bepalingen betreﬀende de uitvoering van een stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen
voor de autonome overheidsbedrijven.
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Hoort bij Ministerraad van 26 september 2008

Diverse bepalingen gezondheidszorg
Voorontwerp van wet met diverse bepalingen uit de gezondheidszorg - tweede lezing
Voorontwerp van wet met diverse bepalingen uit de gezondheidszorg - tweede lezing
De ministerraad keurde in tweede lezing het voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen uit de
gezondheidszorg dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorlegde. De
tekst is aangepast aan het advies van de Raad van State.
Het voorontwerp bevat maatregelen over:
medicijnen
de zorgverlening aan chronisch zieken
de verantwoordelijkheid van de zorgverleners
de hervorming van het statuut van de adviserend geneesheer
de aanpassing van het systeem van de referentiebedragen
de verpleegkundigen
de dringende medische hulpverlening
de medische commissies
bepalingen van de ziekenhuiswet
andere technische bepalingen over verschillende hoofdstukken van de RIZIV-wet.

Meer informatie vindt u in bijhorend document.
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Hoort bij Ministerraad van 26 september 2008

Herverdeling van de arbeid in de openbare sector
Toepassing van de halftijdse vervroegde uittreding en vierdagenweek in Anderlecht
Toepassing van de halftijdse vervroegde uittreding en vierdagenweek in Anderlecht
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het stelsel van de halftijdse
vervroegde uittreding en de vrijwillige vierdagenwerkweek van toepassing maakt op de personeelsleden
van de gemeente Anderlecht.
Anderlecht had op 3 juni 2008 een individueel verzoek ingediend om zijn personeel recht te geven op de
arbeidsduurvermindering in kwestie. Het ontwerp voert artikel 14 uit van de wet van 10 april 1995 over de
herverdeling van de arbeid in de openbare sector.
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Apothekers
Nieuw koninklijk besluit met richtsnoeren voor de apothekers
Nieuw koninklijk besluit met richtsnoeren voor de apothekers
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met richtsnoeren voor de
apothekers (*). Het ontwerp dat minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx
voorstelde, vervangt het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe
onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten. Dat besluit is immers
verouderd en veel van de richtsnoeren zijn in andere kb's opgenomen. Het beroep van drogist bestaat
niet meer en bijna alle bepalingen voor geneesheren zijn in andere wetten ondergebracht.
Het ontwerp reglementeert de taken van de apothekers die in een publieke apotheek of in een instelling
werken waar apotheken zijn toegestaan (met uitzondering van de ziekenhuizen).
De taken die gereglementeerd zijn:
de algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden van de apothekers
de inlichtingen voor de klanten over de toegankelijkheid van de apotheek
de uitrusting en het beheer van vervallen en niet-gebruikte producten die de klant terugbrengt
de etikettering, de uitvoering van voorschriften, de aﬂevering aan de patiënt of zijn gemachtigde en de
aﬂevering in de apotheek
de magistrale en oﬃcinale bereidingen
de registratie van gegevens over de geneesmiddelen en voorschriften, de vertrouwelijkheid van de
gegevens
de aﬂevering van diergeneesmiddelen
de overgangsbepalingen

Het ontwerp werd aan de Raad van State en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer voorgelegd.
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Pensioen voor mijnwerkers
Verhoging van de invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers met 2%
Verhoging van de invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers met 2%
De ministerraad heeft naar aanleiding van de aanpassing van de sociale uitkeringen aan de welvaart
beslist om de invaliditeitspensioenen van mijnwerkers met 2% te verhogen. De minima van de
rustpensioenen zijn immers sinds 1 juli 2008 met 2% verhoogd.
Op voorstel van het beheerscomité voor de mijnwerkers van het RIZIV heeft minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit (*) voorgesteld dat de nieuwe
invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers verhoogt en op de minima van de rustpensioenen afstemt.
Vanaf 1 september bedragen de maanduitkeringen:
1.108,03 euro voor een gehuwde bovengrondse mijnwerker
886,69 euro voor een alleenstaande bovengrondse mijnwerker
1.294,49 euro voor een gehuwde ondergrondse mijnwerker
1.017,26 euro voor een alleenstaande ondergronds mijnwerker

Eind 2007 genoten nog 295 mijnwerkers van een dergelijke invaliditeitsuitkering.
(*) koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 19 november 1970 betreﬀende het
invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers.
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Instituut voor de nationale rekeningen
Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting van het
Instituut voor de nationale rekeningen
Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting van het Instituut
voor de nationale rekeningen
De ministerraad stemde in met een ontwerp van koninklijk besluit dat minister voor Ondernemen en
Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne voorstelde met de benoeming van een lid van het
wetenschappelijk comité voor de economische begroting van het Instituut voor de nationale rekeningen en
het ontslag van een ander lid.
Mevrouw Valérie Gilbert, attaché bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg wordt vanaf 1
augustus 2008 benoemd als lid van het Wetenschappelijk comité voor de economische begroting. Ze
vervangt de heer Jacques Ouziel, aan wie eervol ontslag wordt verleend, tot het einde van zijn mandaat.
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Veiligheidsmonitor van de bevolking
Financiering van de veiligheidsmonitor voor 2008
Financiering van de veiligheidsmonitor voor 2008
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael beslist om voor het
begrotingsjaar 2008 de veiligheidsmonitor eenmalig voor 691.000 euro te ﬁnancieren voor de uitvoering
van enquêtes op gemeentelijk niveau in het kader van de veiligheidsmonitor.
De veiligheidsmonitor is een bevolkinsenquête die om de twee jaar wordt gehouden op gemeentelijk en
federaal niveau met de bedoeling om onveiligheidsgevoelens en slachtoﬀers van criminaliteit in kaart te
brengen. De gegevens geven samen met de statistieken van de politie een volledig beeld van de
criminaliteit. Die gegevens dragen bij tot de voorbereiding en de evaluatie van het politie- en
veiligheidsbeleid geformuleerd onder andere in het nationaal veiligheidsplan, de zonale veiligheidsplannen
en de strategische veiligheids- en preventieplannen. Ze zijn ook noodzakelijk om trendanalyses uit te
voeren. Ten slotte is de veiligheidsmonitor essentieel om de resultaatsverbintenis te evalueren van de 73
gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan hebben opgesteld.
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Regie der Gebouwen
Huur van kantoorruimte voor verschillende federale overheidsdiensten
Huur van kantoorruimte voor verschillende federale overheidsdiensten
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om de Regie
der gebouwen opdracht te geven huurcontracten af te sluiten voor:
de bundeling van bestaande huurovereenkomsten met uitbreiding aan de Stationstraat 66 in Lanaken
voor de huisvesting van de controle directe belasting van de FOD Financiën,
de uitbreiding van gehuurde kantoorruimte en de huur van twee parkeerplaatsen in de Voochtstraat 15
in Mechelen voor de FOD Justitie.
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