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Ministerraad van 20 maart 2008
De ministerraad vergaderde op donderdag 20 maart 2008 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad vergaderde op donderdag 20 maart 2008 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 20 maart 2008

Sociale inlichtingen en opsporingsdienst
Goedkeuring van het beleidsplan 2008 van de Sociale inlichtingen en opsporingsdienst
Goedkeuring van het beleidsplan 2008 van de Sociale inlichtingen en opsporingsdienst
De ministerraad keurde op voorstel van minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw Sabine
Laruelle het beleidsplan 2008 goed van de Sociale inlichtingen en opsporingsdienst.
Het beleidsplan vestigt de aandacht op de maatregelen die de regering nam in functie van de middelen
en bevoegdheden waarover de betrokken inspectiediensten beschikken om de fraudeverschijnselen die de
sociale zekerheid van ons land in gevaar brengen, actief te bestrijden.
Het maakt deel uit van het globaal plan van de strijd tegen de
sociale fraude 2008, dat de SIOD opstelde, voor alles wat de gebiedsoverschrijdende domeinen
betreft zoals: de strijd tegen ﬁctieve adressen, de strijd tegen de schijnzelfstandigen et de
schijnwerknemers, de betere gegevensuitwisseling tussen inspectiediensten en de verbetering van de
communicatie op het vlak van de strijd tegen de sociale fraude.
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Defensie: overheidsopdrachten
Defensie mag drie overheidsopdrachten afsluiten
Defensie mag drie overheidsopdrachten afsluiten
De ministerraad ging akkoord met het afsluiten van drie overheidsopdrachten die minister van
Landsverdediging Pieter De Crem voorstelde. Het gaat om de volgende overheidsopdrachten:
een meerjarige overeenkomst voor 4 jaar, voor de toegang tot de database van de ﬁrma "Jane's
Information Group", in het kader van de Open Source Intelligence, domein "Military Data & Analysis".
een meerjarige overeenkomst voor 4 jaar, met betrekking tot de database van de ﬁrma Factiva, in het
kader van de Open Source Intelligence, domein "Current Awareness".
een meerjarige overeenkomst betreﬀende het aanschaﬀen van reactiemotorbrandstof om de
behoeften te dekken van Defensie en derden, geschat op 63.000 m³ in 2008 en 57.000 m³ in 2009.
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Wereldbeker voetbal 2018
Benoeming van een ambassadeur voor de Belgisch-Nederlandse kandidatuur in het kader van de
organisatie van de Wereldbeker voetbal in 2018
Benoeming van een ambassadeur voor de Belgisch-Nederlandse kandidatuur in het kader van de
organisatie van de Wereldbeker voetbal in 2018
Op voorstel van eerste minister Guy Verhofstadt keurde de ministerraad de nota goed rond de
benoeming van de heer Alain Courtois als ambassadeur voor de Belgisch-Nederlandse kandidatuur in het
kader van de organisatie van de Wereldbeker voetbal in 2018.
De ambassadeur zal de kandidatuur bij de internationale instanties oﬃcieel vertegenwoordigen. Ook zal hij
het dossier afronden dat tegen 31 december 2010 moet worden ingediend, vóór de deﬁnitieve beslissing
van de FIFA in mei 2011.
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Veiligheid
Machtiging om in real time beelden van bewakingscamera's te bekijken
Machtiging om in real time beelden van bewakingscamera's te bekijken
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de personen aanwijst die bevoegd zijn
om in real time beelden te bekijken van de bewakingscamera's die in niet-besloten plaatsen zijn
geïnstalleerd. Het ontwerp dat minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voorstelde bepaalt ook de
voorwaarden waaraan ze moeten voldoen.
De politieambtenaren zijn bevoegd om in hun opdracht van gerechtelijke en bestuurlijke politie de beelden
te bekijken. De andere categorieën van personen die ertoe gemachtigd zijn, moeten een opleiding hebben
gevolgd en ze worden aangeduid door de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van
de publieke locatie in kwestie.
Ze moeten in permanente verbinding staan met de politiedienst onder wiens bevoegdheid ze optreden. De
bedoeling is immers om onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij misdrijven, schade of ordeverstoring en de
acties te organiseren. De korpschef is verantwoordelijk om het toezicht op de naleving van de wettelijke
en reglementaire voorwaarden te organiseren.
Het ontwerp werd voorgelegd aan de Vaste Commissie van de lokale politie, de Union des Villes et
Communes de Wallonie, de Vereniging van Vlaamse Steden en gemeenten en de Vereniging van de stad
en de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het onderhandelingscomité voor politiediensten,
het Comité voor provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en het Comité voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.
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Onderhandelings- en overlegprocedures
Wijziging van de arbeidswet voor de overheidsdiensten
Wijziging van de arbeidswet voor de overheidsdiensten
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de arbeidswet van 16 maart 1971
wijzigt met de bedoeling om artikel 19, bis 2° van de wet van 19 december 1974 uit te voeren die de
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel regelt. Volgens dat artikel kan de
koning de wet op de instelling van de arbeidsreglementen, de arbeidswet, en de wet op de feestdagen
wijzigen voor de overheidsdiensten die onder de wet van 19 december 1974 vallen, zodat de procedures
die in de paritaire comités en de ondernemingsraden of in samenwerking met de vakbondsafgevaardigden
verlopen plaatsvinden in de onderhandelings- of overlegcomités die bepaald zijn in de wet van 19
december 1974.
Het ontwerp voert in de arbeidswet een nieuw hoofdstuk in. Het voert een deﬁnitie in van de
onderhandelingscomités en de overlegcomités opgericht met de wet van 19 december 1974. Een andere
bepaling maakt de wet van 16 maart 1971 toepasbaar op de overheidsdiensten. De procedures worden
vervangen door de voorgeschreven onderhandelings- of overlegprocedures.
Het ontwerp wordt voorgelegd aan het gemeenschappelijk comité voor overheidsdiensten en aan de Raad
van State.
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Dienstencheques
Wijziging van de dienstencheques
Wijziging van de dienstencheques
De ministerraad kerude een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het kb van 12 december 2001 over de
dienstencheques wijzigt.
Het ontwerp verhoogt de prijs van de dienstencheque van 6,70 tot 7 euro. De onderneming ontving tot nu
toe 20,28 euro per dienstencheque, dat is de aankoopprijs plus 13,58 euro federale tussenkomst. De
onderneming zal voortaan 20,50 euro per dienstencheque ontvangen: 7 euro plus 13,50 euro federale
tussenkomst.
De gebruiker zal ten hoogste 750 dienstencheques per jaar mogen gebruiken. Voor personen met
handicap, bejaarden, ouders van een minderjarige met handicap en alleenstaande ouders is er een
mogelijkheid om tot 2000 dienstencheques te bekomen.
Het ontwerp voert ook twee bijkomende voorwaarden in voor de erkenning van de onderneming om het
systeem beter te controleren. Daarnaast wijzigt het ook de procedure voor de schorsing en de intrekking
van de erkenning: dat wordt nu een procedure met intrekking met uitstel en onmiddellijke intrekking.
Het ontwerp wordt aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening en aan de Raad van State voorgelegd.
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Regie der Gebouwen
Beslissingen aangaande de Regie der gebouwen
Beslissingen aangaande de Regie der gebouwen
Op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders nam de ministerraad drie beslissingen
over opdrachten van de Regie der Gebouwen.
Nieuwe zetel van de Europese raad
De ministerraad besliste de eerste minister, de minister van Begroting en de minister van Financiën te
machtigen om de deﬁnitieve overeenkomst te ondertekenen tussen de Belgische staat en de Europese
Gemeenschappen over de rechten en de plichten van het project dat blok A van de Residence Palace ter
beschikking van de Europese gemeenschappen stelt. In dit blok zal de Europese Raad zijn zetel en de zetel
van de ministerraad van de Europese Unie huisvesten.
Parking internationaal perscentrum
Als een gevolg van de verbouwingswerken die bezig zijn in blok A van de Residence Palace moet het
internationaal perscentrum zo'n 135 nieuwe parkeerplaatsen vinden. Daarom besliste de ministerraad om
voor twee jaar vanaf 1 april 2008 parkeerplaatsen te huren in parking Wet.
Huur van een gebouw voor de federale politie
De ministerraad besliste een gebouw op het queteletplein 7, 1000 Brussel voor negen jaar te huren om er
het commissariaat-generaal van de Federale politie te huisvesten.
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Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
Uitbreiding van de vrijstelling op de inkomsten van de partner van de persoon met een handicap die
een integratietegemoetkoming van categorie 1 en 2 geniet
Uitbreiding van de vrijstelling op de inkomsten van de partner van de persoon met een handicap die een
integratietegemoetkoming van categorie 1 en 2 geniet
De ministerraad keurde op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag van de vrijstelling op de inkomsten van de partner
van de persoon met een handicap die een integratietegemoetkoming geniet voor categorieën 1 en 2
gelijkstelt met die van de categorieën 3,4,5. De maatregel is het resultaat van het akkoord dat de
ministerraad tijdens het begrotingsconclaaf van 29 februari 2008 bereikte.
Zo'n 10.000 bijkomende personen maken aanspraak op de voordelen van de maatregel. De vrijstelling van
de inkomsten van de partner, ook wel de prijs van de liefde genoemd, varieert niet meer in functie van de
integratietegemoetkoming: de jaarlijkse vrijgestelde bedragen belopen voortaan 19.162,13 euro voor de
rechthebbenden van de vijf categorieën.
De integratietegemoetkoming is de tegemoetkoming die aan een persoon met een handicap wordt
toegekend die extra kosten heeft omdat zijn autonomie beperkt is. De tegemoetkoming mag gecumuleerd
worden met de inkomensvervangende tegemoetkoming. Voor de bereking houdt men rekening met de
beroepsinkomsten, de vervangingsinkomsten en de andere inkomsten van de aanvrager maar ook van de
persoon met wie hij of zij een huishouden vormt. Een deel van die laatste inkomsten is vrijgesteld.
Het ontwerp kreeg een gunstig advies van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap. Het
ontwerp wijzigt artikel 9ter van het kb van 6 juli 1987 betreﬀende de inkomensvervangende
tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming.

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

2/2

Persdienst van vice-eersteminister en minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en Culturele
Instellingen,Laurette Onkelinx
Handelsstraat 78-80
1040 Brussel
België
+32 2 233 51 11
http://www.laurette-onkelinx.be/

© 2020 - news.belgium.be

1/1

20 mrt 2008 -11:40

Hoort bij Ministerraad van 20 maart 2008

Non-proﬁtsector
Bevordering van de tewerkstelling in de non-proﬁtsector
Bevordering van de tewerkstelling in de non-proﬁtsector
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 18 juli 2002
wijzigt met betrekking tot de maatregelen die de tewerkstelling in de non-proﬁtsector moeten
bevorderen. Het ontwerp is een voorstel van minister van Werk Josly Piette.
Het ontwerp volgt op de oprichting van nieuwe paritaire comités in de welzijns- en de gezondheidssector.
De Maribelbetrekkingen die bij een privatisering van een openbare instelling (en omgekeerd) reeds werden
gecreëerd worden veilig gesteld.
De berekeningswijze van de dotaties voor de federale en bicommunautaire socioculturele sector wordt
bovendien aangepast aan die van de andere sectoren.
Het ontwerp kreeg een gunstig advies van de Nationale Arbeidsraad.
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Diverse bepalingen
Voorontwerp van wet met diverse dringende bepalingen - tweede lezing
Voorontwerp van wet met diverse dringende bepalingen - tweede lezing
De ministerraad heeft in tweede lezing het voorontwerp van wet met diverse dringende bepalingen
goedgekeurd.
Financiën
Het voorontwerp bekrachtigt het koninklijk besluit van 21 december 2006 over de verlenging van de
toepassing van de bepalingen bedoeld in artikel 109, eerste lid, van het BTW-Wetboek. Dat besluit
behandelt radio- en televisieomroepdiensten en diensten die langs elektronische weg worden verleend.
Het voorontwerp schrijft een aantal maatregelen inzake accijnzen voor.
Het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot omzetting van de Europese richtlijn betreﬀende de markten
voor ﬁnanciële instrumenten wordt bekrachtigd. Dat besluit heeft verschillende wetten gewijzigd op het
vlak van het toezicht op de ﬁnanciële instellingen en de ﬁnanciële diensten.
Bij een deposito wordt het ontvangstbewijs als 'titel' opgeheven en vervangen door een boeking op
rekening bij de Deposito- en Consignatiekas.
Het voorontwerp voorziet nog in een aantal maatregelen op het vlak van de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen die beantwoorden aan de 5e Europese Autorichtlijn.
Pensioenen
Het voorontwerp biedt de mogelijkheid om in het kader van de toekenning van het preferentieel tantième
1/50e rekening te houden met de diensten verleend in het kader van het Refocus-project van De Post. Dat
geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2006. Het voordeel van het preferentieel tantième wordt ook
toegekend aan alle statutaire personeelsleden van De Post die een functie uitoefenen die
uitreikingsdiensten inhoudt.
Binnenlandse zaken
Het voorontwerp wijzigt de wet van 15 mei 2007 over de civiele veiligheid zodat de koning voortaan de
inwerkingterreding van bepaalde artikels zal bepalen.
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Volksgezondheid
De datum van inwerkingtreding van de wet tot bevordering van de patiëntenmobiliteit wordt verschoven.
Er komt een mogelijkheid om een gedeeltelijke inwerkingtreding te bepalen.
Het voorontwerp geeft medische commissies de nodige instrumenten om erop toe te zien dat de patiënten
een kwaliteitsvolle verzorging krijgen van artsen die zowel fysisch als psychisch, moreel en wettelijk
geschikt zijn om hun beroep uit te oefenen.
De datum waarop de lijst van de medische zuurstof die op 1 januari 2008 vergoedbaar is moet worden
bekrachtigd, dient te worden vastgelegd.
Het advies van de Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen is vereist wanneer de minister het
initiatief neemt om bepaalde specialiteiten toe te voegen aan de geneesmiddelengroep waarop een a
posteriori controle van toepassing is. Een werkgroep met geneesheren, ziekenfondsen en academici zal
de aanbevelingen dan voorbereiden. De a posteriori controle moet gericht zijn op de personen die de
aanbevelingen niet naleven en de vastgelegde indicatoren niet volgen.
Sociale zaken
De bijdrage ten laste van de werkgevers voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen die aan de
werknemers worden betaald, moet voortaan worden aangegeven in het kwartaal waarin ze aan de
werknemers worden betaald.
Wanneer het loon aan de werknemer wordt betaald door tussenkomst van een derde, zal die de plaats
innemen van de werkgever voor alle verplichtingen in verband met het loon zoals de aansluiting bij een
kinderbijslagfonds.
De aan de koning verleende machtigingen om een gemeenschappelijk actieplan voor de sectoren
arbeidsongevallen en ziekte-invaliditeit in te voeren worden verlengd.
Het voorontwerp van wet stelt ook een betere invordering van de sociale zekerheidsbijdragen van
werknemers in: de inningsinstellingen krijgen juridische instrumenten die vergelijkbaar zijn met die van de
ﬁscale administratie.
Economie, Zelfstandigen en Landbouw
Met het oog op de juridische coherentie werden er technische wijzigingen en aanpassingen aangebracht in
de wet op het auteursrecht en de naburige rechten. Er worden ook maatregelen genomen om het stelsel
van de toekenning en intrekking van de vergunning beter toepasbaar te maken (volledige of gedeeltelijke
intrekking).
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Het voorontwerp neemt maatregelen om de juridische bescherming van databanken te waarborgen en de
voorwaarden voor de strafrechtelijke strafbaarstelling van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten
juridisch coherenter te maken.
De mandaten van de leden van de Nationale Raad van de orde van architecten worden verlengd van 4 tot
6 jaar. Het is voortaan mogelijk om een beroep te doen op meerdere plaatsvervangend rechtskundig
bijzitters in plaats van één. De provinciale raden worden om de 3 jaar hernieuwd.
De koninklijke besluiten genomen in uitvoering van artikel 102 van de wet van 20 juli 2006 houdende
diverse bepalingen worden bekrachtigd.
In het kader van de boekhouding van ondernemingen wordt de bewaringstermijn van facturen
teruggebracht tot 7 jaar.
Het voorontwerp biedt de mogelijkheid om bij koninklijk besluit het bedrag vast te leggen van de
vergoedingen voor prestaties geleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (FAVV) aan niet-operatoren.
De ongelijke behandeling van zelfstandigen en loontrekkenden inzake de bestrijding van discriminatie
tussen vrouwen en mannen is rechtgetrokken.
Het voorontwerp stelt ook een betere invordering in van de sociale zekerheidsbijdragen van zelfstandigen
in geval van akten van vervreemding.
Werkgelegenheid
In het kader van de arbeidsongevallenwetgeving bepaalt het voorontwerp strikte criteria voor de
interpretatie van het begrip 'belangrijkste kostwinner'. Het bepaalt bovendien de termijn waarin de kosten
voor het vervoer naar de begraafplaats en de verzorging worden betaald aan degenen die ze ten laste
hebben genomen.
In de bouwsector zullen de uren gepresteerd na overschrijding van de grenzen van de arbeidsduur ten
belope van 130 uur per kalenderjaar tijdens de zomerperiode of een periode van intense activiteit moeten
worden betaald op het ogenblik dat de inhaalrustdag wordt toegekend. Een nieuwe regel laat toe in
sommige gevallen op zaterdag activiteiten te verrichten (64 uur per kalenderjaar, in mindering van de
130 uren).
Justitie
De overgangsbepaling van de wet betreﬀende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden
wordt gewijzigd.
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In het kader van het matchingproces bij de controle voor de erkenning van een buitenlandse adoptie die
niet onder de Conventie van Den Haag valt, bezorgt de bevoegde gemeenschap de federale centrale
overheid een attest dat bevestigt dat alle voorwaarden van het Burgerlijk Wetboek werden nageleefd.
De geldigheidsduur van beoordelingen van adoptiegeschiktheid kan met een jaar worden verlengd, indien
de situatie van de adoptanten geen belangrijke wijzigingen heeft ondergaan.
Het voorontwerp voert de grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen in de Belgische
wetgeving in, zoals bepaald in de Europese richtlijn 2005/56/EG.
De maatregelen die genomen zijn door de koning in het kader van de omzetting van de richtlijn tot de
oprichting van de naamloze vennootschap, moeten uiterlijk 31 juli 2009 door het Parlement worden
bekrachtigd.
Er wordt een wijziging aangebracht aan het Wetboek van Strafvordering betreﬀende het misdrijf van
telefonische stalking.
Het correctionaliseringsmechanisme wordt versoepeld. Indien er na verwijzing door de raadkamer nieuwe
elementen opduiken waaruit blijkt dat de feiten ernstiger zijn dan oorspronkelijk was aangenomen, kan de
correctionele rechtbank de zaak verder onderzoeken en verzachtende omstandigheden toevoegen aan de
misdaad die opgenoemd wordt in de beschikking van verwijzing.
Het kader van de griﬃers van de rechtbanken van eerste aanleg wordt gewijzigd, zodat rekening wordt
gehouden met de werking van de verschillende kamers in de strafuitvoeringsrechtbanken. Het aantal
griﬃers wordt aangepast aan het eﬀectieve aantal kamers in de strafuitvoeringsrechtbanken (10).
Er wordt een nieuwe grond tot herroeping ingevoerd in de wet betreﬀende de externe rechtspositie van de
veroordeelden tot een vrijheidsstraf: het betreft het niet-naleven van het programma dat de concrete
invulling bepaalt van de beperkte detentie of het elektronisch toezicht.
De gerechtelijke autoriteiten kunnen wettelijk vereiste deskundigen er opnieuw toe verplichten gevolg te
geven aan een rechterlijk bevel. Er is een boete vastgelegd in geval van weigering.
De termijn voor de bekrachtiging van het koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de
gerechtskosten in strafzaken wordt op 24 maanden gebracht.
Energie
Het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen vertrouwt een aantal bijkomende taken toe aan de
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).
Het voorontwerp stelt tarieven in voor de toegang tot de distributienetten voor het lokale of regionale
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transport van elektriciteit, met uitzondering van de netten die een transportfunctie hebben. Er worden ook
toegangstarieven ingesteld voor de distributienetten van aardgas.
Geregistreerde aardoliemaatschappijen die geen individuele plicht hebben, kunnen hoeveelheden
aardolieproducten ter beschikking stellen van APETRA, als ze beslissen om vrijwillig een individuele
voorraad aan te houden die gelijkwaardig is aan de individuele plicht. De minimale capaciteit van de
depots van APETRA wordt teruggebracht tot 5.000 m³.
De ministerraad heeft ook in tweede lezing het tweede gedeelte van het voorontwerp van programmawet
goedgekeurd met diverse bepalingen over de overheidsopdrachten. het voorontwerp wijzigt de wet van 24
december 1993 betreﬀende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten.
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Overheidsopdrachten Binnenlandse Zaken
Twee overheidsopdrachten voor FOD Binnenlandse Zaken
Twee overheidsopdrachten voor FOD Binnenlandse Zaken
De ministerraad keurde twee dossiers goed die minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael
voorstelde met overheidsopdrachten voor FOD Binnenlandse Zaken.
De ministerraad gaf zijn toestemming om de eerste overheidsopdracht uit te schrijven voor een
overeenkomst om het bestel-, opslag- en distributiesysteem van de basisuitrusting van de federale en
lokale politie uit te besteden en de ondersteunende hardware en software te leveren. De opdracht is nodig
om de goede werking van het dagelijks beheer van de federale en lokale politie verder te zetten.
De ministerraad besliste ook om het bestaande contract met de ﬁrma Aubay, dat informatica en
telecommunicatie specialisten ter beschikking van de Federale politie stelt, met een jaar te
verlengen. Nadat de oude overeenkomst eind 206 ten einde liep, had FOD Binnenlandse Zaken een
nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven. Maar omdat die wegens lopende rechtszaken nog niet gegund
is, wordt het bestaande contract verlengd zodat de politie de continuïteit van zijn diensten kan
waarborgen.

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

20 mrt 2008 -11:40

Hoort bij Ministerraad van 20 maart 2008

Sociaal statuut van zelfstandigen
Vennootschapsbijdrage voor het statuut van zelfstandigen
Vennootschapsbijdrage voor het statuut van zelfstandigen
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de modulering voor 2008 voorziet van
de jaarlijkse bijdrage die vennootschappen voor het statuut van de zelfstandigen moeten betalen. De
bijdrage hangt af van het balanstotaal van de vennootschap. Ze bedraagt 347,50 euro voor
vennootschappen met een balanstotaal dat niet hoger is dan 570.109,42 euro en 852,50 euro voor de
andere. Voor kleine vennootschappen voorziet het ontwerp de indexering vanaf 2005 van het bedrag van
het balanstotaal dat in aanmerking komt om het onderscheid te maken tussen de vennootschappen die
onderworpen zijn aan de basisbijdrage en die aan de de verhoogde bijdrage.
Het voorstel van minister van minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle wijzigt
het kb van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992
houdende sociale en diverse bepalingen.
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Hoort bij Ministerraad van 20 maart 2008

Waalse boswet
Advies van de ministerraad over het Waalse voorontwerp van decreet over het boswetboek
Advies van de ministerraad over het Waalse voorontwerp van decreet over het boswetboek
Op voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen gaf de ministerraad zijn advies over het Waalse
voorontwerp van decreet over het boswetboek. (in overeenstemming met artikel 11, tweede lid, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen)
De ministerraad gaf zijn eensluidend advies over de artikelen 90 tot en met 104. Hij gaf ook een
eensluidend advies voor artikel 105 op voorwaarde dat het decreet een minimum en een maximum van de
hoogste strafrechtelijke boete voorziet. Hij verleent een eensluidend advies voor artikel 106 op
voorwaarde dat de bedoelde rechter nader wordt bepaald.
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Niet dringende diverse bepalingen
Goedkeuring van het voorontwerp van wet houdende diverse niet dringende bepalingen
Goedkeuring van het voorontwerp van wet houdende diverse niet dringende bepalingen
De ministerraad keurde in eerste lezing het voorontwerp van wet met diverse niet dringende bepalingen
goed. Het voorontwerp behandelt onder andere:
Volksgezondheid
- de deﬁnitie van het begrip rit zonder vervoer van de ambulancediensten
- de middelen en taken van de geneeskundige commissies
- de bijdragen en de heﬃngen op het omzetcijfer van de farmaceutische specialiteiten
- de oprichting en de organisatie van het eHealth platform als openbare instelling met
rechtspersoonlijkheid
- de vereenvoudiging van de procedure om vergunningen aan te vragen bij het Agentschap voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten
- de erkenning voor drie jaar van de ethische comités voor de menselijke experimenten door de minister
- de aanpassing van de bevoegheden van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en
gezondheidsproducten
- de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van overtallige embryo's
- de verdeling van de reserves van de diensten geneeskundige verzorging kleine risico's voor zelfstandigen
onder de ziekenfondsen
- de afsluiting van de rekeningen van de verzekering voor geneeskundige verzorging
- de koppeling van de gegevens van de minimum klinische gegvens aan die van het
geneesmiddelenverbruik om de normatieve verdeelsleutel te berekenen
Sociaal statuut der zelfstandigen
- de regeling van de voorwaarden die bepalen hoe de personen in geval van failissement een beroep
kunnen doen op de sociale verzekering
- de verhindering van de cumulatie van de ﬁnanciële uitkering van de sociale verzekering met een
beroeps- of vervangingsinkomen
- de deﬁnitie van de voorwaarden volgens welke zelfstandigen een aanvullende pensioen kunnen
opbouwen
- de verzekerbaarheid van langdurig of ernstig arbeidsongeschikte zelfstandigen
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Economie
- de indiening van de aanvragen voor Europese octrooien op het vlak van de intellectuele eigendom
- de wijziging van het auteursrecht en naburige rechten
Federaal wetenschapsbeleid
- de oprichting van het Poolsecretariaat, staatsdienst met afzonderlijk beheer
Landbouw
- de wijziging van de ﬁnanciering en van de heﬃng van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de
voedselketen
Justitie
- de elektronische procesvoering
- de inwerkingtreding van bepalingen over de wet op de jeugdbescherming en het ten laste nemen van
minderjarigen die een misdrijf pleegden
- de rechten van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en rechten van het slachtoﬀer bij de
uitvoeringsmodaliteiten
- de wijziging van het wetboek van strafvordering
- de verhoging van het aantal parochieassistenten
- de subsidiëring van de Boeddhistische Unie van België
Financiën
- de verbetering van de regels van de personenbelasting
- de bekrachting van een aantal koninklijke besluiten over forfaitaire beroepskosten,
belastingverminderingen, overwerk en bedrijfsvoorheﬃng
- het e-notariaat
- de samenvoeging van de regels over de slapende rekeningen en de slapende verzekeringen en safes in
een nieuwe wet
- de wijziging van het beroepsverbod op bancair en ﬁnancieel gebied in het kader van de Commissie van
het bank en het assurantiewezen
- de aftrekbaarheid van giften aan organisaties die niet in België zijn gevestigd
Overheidsbedrijven
- de uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 2007-2008 om het stesel van de
resultaatgebonden voordelen uit te breiden tot sommige overheidsbedrijven
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Sociale zaken
- de verplichting voor derden die het loon uitbetalen om zich bij een kinderbijslagfonds aan te sluiten
- de wijziging van de sociale maribel: instelling van één Fonds Sociale Maribel bij de RSZPPO voor alle
werknemers van de overheidssector
Binnenlandse zaken
- de wijziging van de bepalingen over de organisatie van het secretariaat van de geïntegreerde politie
(SSGPI)
- de wijziging van de deﬁnitie van gemeenschapswacht
- civiele veiligheid: inwerkingtreding van de bepalingen over de hervorming van de brandweerdiensten
Werk
- de regeling van de tussenkomst van het Fonds voor arbeidsongevallen in geval van niet-verzekerde
werkgevers
- de wijziging van de wet die een compensatiefonds voor de diamantsector opricht
Maatschappelijke integratie
- de niet-toekenning van het recht op maatschappelijke integratie aan EU inwoners en hun
familieleden tijdens de eerste drie maanden van hun verblijf
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Programmawet
Voorontwerp van programmawet - tweede lezing
Voorontwerp van programmawet - tweede lezing
De ministerraad keurde in tweede lezing het voorontwerp van programmawet goed.
Binnenlandse zaken
De programmawet beperkt het budget voor veiligheid en preventie tot 5 miljoen euro door
de programmawet van 2 januari 2001 te wijzigen. Om de werking van het Federale solidariteitsfonds voor
de lokale politie in 2008 te waarborgen, verlengt de wet de bepalingen van de progammawet van 27
december 2004.
Energie
De aanpassing van de wet tot vaststelling van een heﬃng ter bestrijding van het niet benutten van een
site voor de productie van elektriciteit door een producent, legt het bedrag van de heﬃng vast in functie
van het aantal m². De drempel van de heﬃng mag niet meer bedragen dan 3% van het deel van het
omzetcijfer dat de elektriciteitsproductie betreft. De heﬃng bedraagt 125 euro per m².
Verbruikers die niet beschermde klanten zijn en die niet meer verdienen dan 20.600 euro netto krijgen
een korting van 75 en 50 euro op de prijs voor de levering van gas en elekticiteit. Ook huurders van
appartementen in een woning met collectieve installatie hebben recht op de korting.
Overheidsbedrijven
Om het hoofd te bieden aan de complexe operationele en juridische situatie die het gevolg is van de
herstructurering van de NMBS in 2004-2005, wil de regering alle activa die de spoorweginfrastructuur
uitmaken onder infrabel groeperen. De overheidsschuld neemt dan ook de historische schuld van het
Fonds voor spoorweginfrastructuur over.
Sociale zaken
De programmawet voorziet in heel wat maatregelen die de koopkracht moeten verbeteren.
Alle personen die in juli recht hebben op kinderbijslag in het stelsel van de werknemers en de
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zelfstandigen krijgen in augustus een jaarlijkse leeftijdstoeslag. De toeslag vervangt de huidige
schoolpremie.

Leeftijdstoeslag:

0 tot 5 jaar

25 euro

6 tot 11 jaar

53,06 euro

12 tot 17 jaar

74,29 euro

18 tot 24 jaar

25 euro

Het bedrag zal nog wijzigen met de tijd.
De solidariteitsbijdrage op het geheel van het pensioeninkomen, extra-legale voordelen inbegrepen, zal
geleidelijk verminderen. Vooral de laagste pensioenen krijgen een groter voordeel.
Het minimum pensioen van zelfstandigen wordt vanaf 1 juli 2008 2% hoger.
Vanaf 1 januari 2008 verbetert ook het vervroegd pensioen voor zelfstandigen. Een zelfstandige die vanaf
60 jaar met pensioen wil gaan, zal niets moeten inboeten als hij of zij een loopbaan van ten minste 43
jaar achter de rug heeft, ongeacht het stelsel van de loopbaan.
Om de sociale fraude en het zwartwerk krachtdadiger te bestrijden, krijgt de Sociale inlichtingen- en
opsporingsdienst (SIOD) versterking van een afvaardiging van de directie-generaal Zelfstandigen van FOD
Sociale Zekerheid, het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) en
van vertegenwoordigers van de twee meest representatieve organisaties voor zelfstandigen. De SIOD
vergroot zo zijn expertise op het vlak van het sociale statuut van de zelfstandigen.
De programmawet bestemt ook een bijkomende alternatieve ﬁnanciering van 64,5 miljoen euro voor
de RSVZ, die ermee vanaf 2008 de verhoging van de minimumpensioenen moet ﬁnancieren. Wat het
globaal beheer voor werknemers betreft, komt er een verhoging van de alternatieve ﬁnanciering om de
administratiekosten van het RIZIV te dekken.
De werknemer die een beroep wil aantekenen tegen een beslissing van de RSZ heeft nu een termijn
van drie maanden. De bedoeling van de maatregel is om de rechtsonzekerheid die nu bestaat uit de weg
te ruimen en de RSZ te ontdoen van de laattijdige beroepen die de terugvordering van bijdragen
onmogelijk maken.
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De programmawet verlengt de maatregelen voor de herverdeling van de sociale lasten die KMO's een
vermindering van werkgeversbijdragen toekennen. De programmawet herneemt dus het bestaande
toepassingsgebied, en het bedrag van de kortingen en de compenserende bijdrage.
De wettelijke rentevoet voor de sociale zekerheid wordt op 7% vastgelegd.
Volksgezondheid
Voortaan zal een koninklijk besluit de berekening van het omzetcijfer van geneesmiddelen dat dient als
deelname in het Provisiefonds bepalen. Het voorschot dat in oktober 2008 moet worden betaald, bedraagt
nu 7,97% van het zakencijfer van 2007.
De administratiekosten van vijf landsbonden en de kas geneeskundige verzorging van de NMBS voor 2008
wordt vastgelegd op 945.155.000 euro.
Verscheidene wetten zijn gewijzigd met de bedoeling een juridische basis te verlenen aan het systeem van
vergoedingen voor de aﬂevering en de controle van erkenningen of gezondheidscertiﬁcaten voor de
uitvoer naar niet EU-landen van bepaalde dierlijke bijproducten die niet voor comsumptie zijn bestemd.
Het voorontwerp verbetert de rechtsgrond van de ontvangsten:
- die eerder al aan het fonds voor de grondstoﬀen en de produkten zijn toegewezen,
- voor de genetisch gewijzigde organismen behalve geneesmiddelenbereidingen voor menselijk en dierlijk
gebruik (inning van vergoedingen)
De vergoedingen voor de erkenningen en de certiﬁcaten worden in het grondstoﬀenfonds gestort. Ze
zijn bestemd voor uitgaven voor personeelskosten, onderzoeks- en studieprojecten, informatie,
sensibilisering en controle.
Het koninklijk besluit van 31 augustus 2007 dat het kb van 14 januari 2004 wijzigt, wordt bevestigd. Dat
laatste kb legt de retributies en bijdragen vast die aan het begrotingsfonds voor de grondstoﬀen en de
producten verschuldigd zijn.
De administratieve boete die inbreuken sanctioneert op de overeenkomst inzake de internationale handel
in bedreigde dier- en plantsoorten die in het wild leven (CITES) gaat van 25 tot 50.000 euro.
Financiën
De programmawet schrijft een aantal bepalingen in het wetboek van de inkomstenbelastingen in:
- een verhoogde aftrek van 120% van de kosten voor de beveiliging van de onderneming. Voor
particulieren bedraagt de belastingvermindering tot 500 euro. Een gelijkaardige maatregel geldt voor de
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kosten die de werkgever maakt om het gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden tussen
woonplaats en werk in te richten.
De vrijstelling van belasting voor bijkomend personeel die in art 29 van de programmawet van 10 februari
1998 was ingeschreven en die het zelfstandig ondernemen moet bevorderen, krijgt een deﬁnitieve plaats
in het Wetboek 1992.
De belastingvrije som voor de lage en middelbare inkomens wordt verhoogd tot 6400 euro.
Ondernemingen krijgen een vrijstelling van bedrijfsvoorheﬃng van 65% op de bezoldigingen van
onderzoekers en wetenschappelijk personeel.
De belastingvermindering voor de uitgaven voor prestaties betaald met dienstencheques zal in bepaalde
gevallen in een terugbetaalbaar belastingkrediet kunnen worden omgezet.
De overdracht van het terrein dat bij een gebouw hoort of een gedeelte van het gebouw wordt aan de BTW
onderworpen, als de overdracht van dat gebouw aan de BTW is onderworpen. Op deze wijze wordt de
Belgische wetgeving op de Europese voorschriften afgestemd.
Er wordt een staatsdienst met afzonderlijk beheer opgericht die de restauratie van de verschillende
overheidsgebouwen in goede banen zal leiden.
Werk
Het voorontwerp versterkt de contole op de erkende ondernemingen die werken met dienstencheques.
Om een erkenning te bekomen, mag de onderneming geen schulden hebben op het vlak van sociale
zekerheidsbijdragen. Het bedrag van de achterstallige bijdragen is bepalend vanaf 2500 euro. De
onderneming (of de bestuurders, zaakvoerders lasthebbers...) mag in een termijn van vijf jaar niet in ten
minste twee faillissementen, liquidaties of gelijkaardige verrichtingen met schulden als gevolg verwikkeld
zijn geweest.
De werkbonus wordt vanaf 1 oktober 2008 verhoogd met 32 euro per maand voor een loon dat niet hoger
is dan het gemiddeld minimum maandloon bij een leeftijd van 21 jaar. Het bedrag neemt af naarmate het
loon stijgt.
Sociale economie
In het kader van de obligatielening van 75 miljoen euro die in juni 2008 moet worden terugbetaald, zal het
kringloopfonds vanaf 1 januari 2009 enkel nog het uitstaande bedrag beheren. Zijn raad van bestuur wordt
uitgebreid met vertegenwoordigers van de gewesten. Op die manier dooft het fonds zoals afgesproken uit.
Mobiliteit
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Het voorontwerp hervormt het verkeersveiligheidsfonds. De bijkomende middelen van het fonds
worden voortaan verdeeld in functie van de inspanningen die elk gewest levert op het vlak van
de verkeersveiligheid. De verdeling gebeurt ook op basis van de plaats van de vaststelling van de
overtreding van de wet inzake de politie over het wegverkeer.
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