1/1

09 mei 2008 -15:45

Ministerraad van 9 mei
De ministerraad vergaderde op vrijdag 9 mei 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 9 mei 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
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FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie
Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://kanselarij.belgium.be

Thomas Ferri
Redactiedienst (NL)
+32 2 287 41 42
+32 471 67 07 73

thomas.ferri@premier.fed.be
Christophe Springael
Redactiedienst (FR)
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37

christophe.springael@premier.fed.be

© 2020 - news.belgium.be

1/3

09 mei 2008 -15:45

Hoort bij Ministerraad van 9 mei

Overeenkomst tussen België en Rwanda
Overeenkomst tussen Rwanda en België om dubbele belasting en het ontgaan van
inkomstenbelasting te vermijden
Overeenkomst tussen Rwanda en België om dubbele belasting en het ontgaan van inkomstenbelasting te
vermijden
De ministerraad ging akkoord met het voorontwerp van wet tot instemming met de overeenkomst
tussen Rwanda en België om dubbele belasting en het ontgaan van inkomstenbelasting te
vermijden (Kigali, 16 april 2007).
De overeenkomst sluit aan bij het OESO-model.
Deﬁnitie van het begrip vaste inrichting:
de plaats van uitvoering van een bouwwerk of van constructie- of
installatiewerkzaamheden die zes maanden of langer duren
werkzaamheden van toezicht erop wanneer de werkzaamheden zes maanden of langer duren
het verstrekken van diensten wanneer die werkzaamheden drie maanden of langer duren
het innen van premies of het verzekeren van risico's door een
verzekeringsonderneming die over een niet-onafhankelijke vertegenwoordiger beschikt.

Dividenden
De inhouding aan de bron voor dividenden is beperkt tot 15% van het brutobedrag.
Er mag geen inhouding aan de bron gebeuren, wanneer de gerechtigde van de dividenden een
vennootschap is die 12 maanden lang een onmiddellijke deelneming van 25% of meer heeft en de
vennootschap die de dividenden betaalt geen bijzondere regeling geniet om de economische
ontwikkeling te bevorderen (het gaat om speciﬁeke regelingen in Rwanda).

Intresten en royalty's
De inhouding aan de bron voor interesten en royalty's is beperkt tot 10% van het brutobedrag, maar voor
intresten gelden een aantal vrijstellingen.
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Technische vergoedingen
De technische vergoedingen die een zelfstandige voor adviesverlening en technische en leidinggevende
werkzaamheden ontvangt zijn belastbaar in de staat waar hij of zij de werkzaamheden verricht. Het maakt
niet uit of dat gebeurt via een vaste inrichting die in de staat is gevestigd. Als de vaste inrichting niet
aanwezig is mag de belasting niet meer bedragen dan 10% van het brutobedrag. De gerechtigde
mag kiezen om onderworpen te worden aan de gewone belasting op het nettobedrag van de inkomsten.
Vermogenswinst
Inkomsten die men verkrijgt door aandelen van een vennootschap te verkopen waarvan meer dan 50%
van de waarde bestaat uit onroerende goederen, zijn belastbaar in de staat waar de onroerende goederen
zijn gelegen. Er gelden een aantal uitzonderingen.
Andere inkomsten
Alle pensioenen zijn belastbaar in de staat waaruit ze afkomstig zijn.
De staat die beloningen voor diensten bewezen in het kader van een akkoord over
ontwikkelingssamenwerking betaalt, mag die inkomsten belasten.
Vrijstellingen
België stelt de inkomsten die in Rwanda belastbaar zijn vrij, wanneer ze daar ook eﬀectief belast
zijn. België stelt de winst van vaste inrichtingen in Rwanda vrij als de belasting die Rwanda heeft
geheven 15% of meer bedraagt van het nettobedrag. Wanneer aan die voorwaarde niet werd voldaan
wegens bijzondere maatregelen om de economie te bevorderen, staat België de vrijstelling toch
toe. Deze tijdelijke bepaling gaat gepaard met een antimisbruikbepaling.
Dividenden die een Belgische vennootschap verkrijgt van een Rwandese vennootschap genieten
belastingvrijstelling als deﬁnitief belaste inkomsten binnen de voorwaarden van de wetgeving. Voor de
Rwandese vennootschap die door een bijzondere regling is vrijgesteld van vennootschapsbelasting geldt
een bijzondere regeling die bepaalt dat de dividenden in België belastingvrijstelling genieten als deﬁnitief
belaste inkomsten. De regeling geldt voor 10 jaar met mogelijke verlenging. De anti-misbruikbepaling die
in het Protocol is opgenomen is ook hier van
toepassing.
De overeenkomst regelt verder de uitwisseling van inlichtingen en de invorderingsbijstand tussen de twee
landen.
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Hoort bij Ministerraad van 9 mei

Wijziging van de statuten van Belgacom nv
Melding van de aankoop van eﬀecten en machtiging van Belgacom nv om eigen aandelen te kopen
Melding van de aankoop van eﬀecten en machtiging van Belgacom nv om eigen aandelen te kopen
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat minister van Ambtenarenzaken
en Overheidsbedrijven Inge Vervotte voorstelde met twee wijzigingen van de statuten van Belgacom, nv
van publiek recht.
Belgacom besliste zijn statuten aan te passen aan de wettelijke voorschriften van de wet op de
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten, waarvan de aandelen op
een gereglementeerde markt mogen worden verhandeld (wet van 2 mei 2007). Iedereen die
stemrechthebbende eﬀecten van Belgacom aankoopt of overdraagt en die de drempel van 3% of 7,5% van
het totaal aantal stemverlenende eﬀecten overschrijdt of eronder zakt, moet de Commissie voor het Banken het Assurantiewezen en Belgacom hierover inlichten. Daarnaast blijven de wettelijke drempels van 5%
en zijn veelvoud bestaan.
De tweede wijziging verleent de Raad van bestuur een machtiging om voor 18 maanden vanaf 9 april
2008 eigen aandelen te kopen. Belgacom kocht in 2006 en 2007 eigen aandelen als onderdeel van de
remuneratie van zijn aandeelhouders. De wet laat enkel een periode van ten hoogste 18 maanden toe.
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Hoort bij Ministerraad van 9 mei

Overeenkomst tussen België en Congo
Overeenkomst tussen Rwanda en België om dubbele belasting en het ontgaan van
inkomstenbelasting te vermijden
Overeenkomst tussen Rwanda en België om dubbele belasting en het ontgaan van inkomstenbelasting te
vermijden
De ministerraad stemde in met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de overeenkomst
tussen België en de Democratische Republiek Congo (DRC) om dubbele belasting en het ontgaan van
inkomstenbelasting te vermijden (Brussel, 23 mei 2007).
De nieuwe overeenkomst sluit aan bij het OESO-model.
Deﬁnitie van het begrip vaste uitrusting
de plaats van uitvoering van een bouwwerk wanneer de werkzaamheden zes maanden of langer duren

Dividenden en royalty's
Voor dividenden zijn er gediﬀerentieerde tarieven vastgelegd, omdat ze beantwoorden aan bepaalde
bijzonderheden van het Congolese belastingrecht. De inhouding aan de bron voor dividenden uit
Congolese bron is beperkt tot 10 of 15 %, afhankelijk van de situatie. De inhouding aan de bron voor
dividenden uit Belgische bron is beperkt tot 5 of 10% (wanneer de vrijstelling waarin het koninklijk besluit
van 21 december 2006 voorziet, niet wordt toegepast).
De inhouding aan de bron voor royalty's is beperkt tot 10% van het brutobedrag.
Meest begunstigde natie
De overeenkomst bevat een clausule over de meest begunstigde natie. Als de DRC in het kader van een
overeenkomst die ze later met een andere lidstaat van de Europese Unie sluit, lagere tarieven zou
aanvaarden dan die die de overeenkomst voor dividenden, intresten of royalty's oplegt, dan zullen die
tarieven automatisch ook gelden voor België.
Aandelen
Voordelen verkregen uit de verkoop van aandelen van een vennootschap waarvan meer dan 50% van de
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waarde bestaat uit onroerende goederen, zijn belastbaar in de staat waar de onroerende goederen
gelegen zijn. Er gelden echter een aantal uitzonderingen.
Pensioenen zijn in principe belastbaar in de staat waaruit ze afkomstig zijn. België stelt de inkomsten vrij
die in de DRC in overeenstemming met de overeenkomst belast zijn.
Vermijding van dubbele belasting
Dividenden die een Congolese vennootschap uitkeert, die geen belasting moet betalen omwille van een
maatregel om de investeringen te stimuleren, genieten in België de toepassing van de regeling van
deﬁnitef belaste inkomsten, als de Belgische vennootschap die de dividenden ontvangt een deelneming
heeft van 25% in het kapitaal van de Congolese vennootschap. Die regeling kan worden geweigerd op
grond van een antimis-bruikbepaling.
De overeenkomst regelt de uitwisseling van inlichtingen en de invorderingsbijstand tussen de twee landen.
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Hoort bij Ministerraad van 9 mei

Regie der gebouwen
Huur van kantoorruimte en kostenraming
Huur van kantoorruimte en kostenraming
De ministerraad nam op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een aantal beslissingen
aangaande de Regie der Gebouwen.
Als oplossing voor de huisvesting van de gerechtelijke diensten en de centrale diensten van FOD
Justitie gaf de ministerraad opdracht aan de Regie der Gebouwen om het gebouw Immo parliament te
huren in de Leuvensweg 38 in Brussel. De directie-generaal Justitiehuizen en het Nationaal centrum voor
elektronisch toezicht nemen er hun intrek.
De ministerraad heeft de kostenraming goedgekeurd van de inrichtingswerken van het gebouw QB13, ook
binnen het kader van de huisvesting van gerechtelijke diensten
De ministerraad gaf opdracht aan de Regie der Gebouwen om:
het gebouw in de rue de Dison 155, in Verviers te huren en er inrichtingswerken te laten uitvoeren voor
FOD Financiën,
een oppervlakte van 204,86 m² te huren in het Pyramidegebouw, Watersportlaan 9 in Nieuwpoort voor
de scheepvaartpolitie.
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Hoort bij Ministerraad van 9 mei

Federale raad voor duurzame ontwikkeling
Vervanging van leden van de Federale raad voor duurzame ontwikkeling
Vervanging van leden van de Federale raad voor duurzame ontwikkeling
De ministerraad ging akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Klimaat en Energie
Paul Magnette voorstelde over de vervanging van leden van de Federale raad voor duurzame ontwikkeling.
Worden benoemd als lid:
de heer O. Van der Maren als ondervoorzitter ter vervanging van mevrouw C. Ven voor de resterende
duur van haar mandaat,
mevrouw J. Miller en de heer M.-O. Herman als vertegenwoordiger van de niet-gouvernementele
organisaties bevoegd voor milieubescherming ter vervanging van mevrouw Th. Snoy en de heer W.
Trio voor de resterende duur van hun mandaat,
mevrouw A. Heyerick en de heer E. De Leeuw als vertegenwoordiger van de niet-gouvernementele
organisaties bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking, ter vervanging van de heren G. Fremout en J.M. Swalens voor de resterende duur van hun mandaat,
mevrouw V. Vanhemelen als vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties vertegenwoordigd in
de Centrale raad voor het bedrijfsleven, ter vervanging van mevrouw I. Dekelper voor de resterende
duur van haar mandaat,
de heer G. Vancronenburg als vertegenwoordiger van de representatieve werkgeversorganisatie
vertegenwoordigd in de Centrale raad voor het bedrijfsleven, ter vervanging van mevrouw C. Ven voor
de resterende duur van haar mandaat.

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) geeft adviezen aan de Belgische federale overheid
over het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. De raad organiseert ook activiteiten om het
maatschappelijk draagvlak voor duurzame ontwikkeling te vergroten.
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Hoort bij Ministerraad van 9 mei

Bestrijding van corruptie
Internationaal verdrag over de strafrechtelijke bestrijding van corruptie
Internationaal verdrag over de strafrechtelijke bestrijding van corruptie
De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed voor de instemming met het aanvullend protocol
bij het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie (Straatsburg, 15 mei 2003). Het
voorontwerp is een voorstel van minister van Buitenlandse Zaken De Gucht.
De jongste jaren besteden de nationale en internationale autoriteiten heel wat aandacht aan de
bestrijding van corruptie. Met het voorontwerp van wet willen de internationale gemeenschap en de
Europese lidstaten de bestrijding van corruptie versterken. België heeft zijn steun betuigd aan de
initiatieven die corruptie bestrijden in andere internationale fora: de Europese Unie, de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Verenigde Naties.
De Raad van Europa heeft in mei 2003 een speciﬁek protocol over arbiters en juryleden aangenomen naar
aanleiding van het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie van januari 1999.
Het protocol verplicht de leden handelingen van actieve en passieve omkoping van nationale, buitenlandse
en internationale arbiters en juryleden strafbaar te maken. Ze moeten de bestraﬃng waarborgen door hun
rechtsmacht te vestigen, zodat de rechtbanken van de feiten kennis kunnen nemen, en door regels
voor juridische samenwerking voor te schrijven over de uitlevering en wederzijdse rechtshulp. De Groep
van Staten tegen Corruptie (GRECO) zal toezicht houden op de uitvoering van het protocol op grond van
het beproefde model voor onderlinge evaluatie dat de Financial Action Task Force on money laundering
(FATF) heeft uitgewerkt.
Door de goedkeuring van het wetsontwerp kan België het protocol bekrachtigen dat op 1 februari 2005 in
werking trad.
Diverse aspecten van de Belgische nationale wetgeving zijn trouwens geavanceerder dan de bepalingen
van het verdrag en het protocol. De wet van 10 februari 1999 betreﬀende de bestraﬃng van corruptie,
zoals gewijzigd bij de wet van 11 mei 2007, en de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid van rechtspersonen bevat heel wat speciﬁekere voorschriften.
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Hoort bij Ministerraad van 9 mei

Samenwerkingsakkoord tussen België en Kazachstan inzake douane
Akkoord met Kazachstan over samenwerking en wederzijdse administratie inzake douane
Akkoord met Kazachstan over samenwerking en wederzijdse administratie inzake douane
De ministerraad heeft een het voorontwerp van wet goedgekeurd, voor de goedkeuring van het Akkoord
tussen België en de republiek Kazachstan over samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand
inzake de douane (Brussel, 5 december 2006).
Het Akkoord bevordert de strijd tegen de douanefraude en de ﬁscale fraude op internationale schaal, door
de samenwerking tussen de Kazachse Controlecommissie der douane en de Belgische Administratie der
douane en accijnzen te versterken.
Die douaneadministraties zullen dus bijdragen tot de bescherming van de ﬁscale, economische en sociale
belangen van de twee landen en de landen van de Europese Unie. Daarvoor voorziet het akkoord in een
wederzijdse bijstand om strafbare overtredingen van de douanewetten te voorkomen, op te sporen en
te bestrijden.
Het akkoord schrijft ook voor dat de douaneadministraties elkaar alle inlichtingen moeten bezorgen zodat
ze de douanewetgeving nauwgezet kunnen toepassen. Die samenwerking bestaat hoofdzakelijk uit de
mededeling van inlichtingen of onderzoeksresultaten, maar kan ook een bijzonder toezicht inhouden op
verdachte personen, goederen of vervoermiddelen.
Ambtenaren van de administraties kunnen worden gemachtigd om dossiers te raadplegen die de andere
administratie bijhoudt en die verband houden met een douanemisdrijf. Ze kunnen er ook een kopie van
vragen.
Beide landen zullen ook een technische bijstand ontwikkelen, onder meer op het vlak van de
beroepsopleiding en de uitwisseling van ervaring bij het gebruik van detectie- en controleapparatuur.
Verder bevat het akkoord een aantal waarborgen en bijzonderheden over het vertrouwelijke karakter van
de inlichtingen en documenten die de administraties op basis van het akkoord hebben verkregen.
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Hoort bij Ministerraad van 9 mei

Planning van het medische aanbod
Numerus clausus voor studenten geneeskunde wordt verhoogd
Numerus clausus voor studenten geneeskunde wordt verhoogd
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorstelde over de planning van het medische aanbod.
Het is de planningscommissie die op basis van studies, onder andere van het Federaal Kenniscentrum voor
de Gezondheidszorg, voor 2014 tot 2018 het maximum aantal kandidaten vastlegt, dat toegang heeft tot
een artsenopleiding waarvoor een RIZIV-nummer nodig is.
De planning legt volgende quota's op: 1025 in 2014 en 1230 in 2015 tot 2018. Voor de verhouding tussen
specialisten en huisartsen geldt niet langer een maximum percentage, maar een jaarlijks minimumaantal
huisartsen: 300 tot 2014 en 360 van 2015 tot 2018. De commissie stelt ook voor om een minimum aantal
specialisten te behouden voor kinderpsychiatrie, acute en urgentiegeneeskunde en om na te gaan of ook
andere specialisaties een minimum moeten hebben.
Op die manier kunnen de overtallige studenten geneeskunde in de planning van de gemeenschappen tot
2018 worden geïntegreerd. Op het einde van hun studie kunnen ze dan een RIZIV-nummer bekomen, als
antwoord op het tekort dat in bepaalde zones en sectoren wordt verwacht.
In haar planning houdt de planningscommissie die samengesteld is uit vertegenwoordigers van
universiteiten, beroepsverenigingen, ziekenfondsen en experts, rekening met heel wat factoren: de
behoeften in bepaalde gebieden, de behoeften van de bevolking, de sociologische wijzigingen van het
beroep zoals de vergrijzing, de vervrouwelijking en de groepspraktijken. De studie van het Federaal
kenniscentrum voor gezondheidszorg verschaft heel wat informatie over de vraag en het aanbod van
artsen in België.
De Vlaamse gemeenschap organiseert een toegangsexamen voor de studie geneeskunde, maar houdt
geen rekening met de federale quota. Langs Franstalige zijde bestaat er sinds drie jaar een selectie aan
het einde van het eerste jaar op basis van de quota. De federale overheid zal nu met de gemeenschappen
overleggen om het selectiesysteem van studenten geneeskunde te harmoniseren.
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Hoort bij Ministerraad van 9 mei

Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling
Nieuwe samenstelling van de interdepartementale commissie voor duurzame ontwikkeling
Nieuwe samenstelling van de interdepartementale commissie voor duurzame ontwikkeling
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over het ontslag en de benoeming van de
leden van de Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling. Het ontwerp is een voorstel van
minister van Klimaat en Energie Paul Magnette.
De Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling wordt opnieuw samengesteld met
vertegenwoordigers van de nieuwe regering. De commissie staat in voor de algemene coördinatie van het
federaal plan voor duurzame ontwikkeling.
De commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van elk regeringslid, elke
gemeenschapsregering, elke gewestregering en van het Federaal Planbureau. Ze wordt ook bijgestaan
door een expert uit een programmatorische federale overheidsdienst.
Worden benoemd als lid van de Interdepartementale commissie duurzame
ontwikkeling:
mevrouw Davine Dujardin als vertegenwoordiger van de eerste minister,
de heer Luc Mabille als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Financiën en
Institutionele Hervormingen,
de heer Pierre Du Ville als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid,
mevrouw Nele Roobroeck als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van
Binnenlandse Zaken,
de heer Luc Schiepers als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Justitie en
Institutionele hervormingen,
de heer Nicolas De Coster als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Werk en
Gelijke kansen,
de heer Fons Borginon als vertegenwoordiger van de minister van
Buitenlandse Zaken,
de heer Pierre-Jean Delvoye als vertegenwoordiger van de minister van KMO's, Zelfstandigen,
Landbouw en Wetenschapsbeleid,
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de heer Johan Vandenbussche als vertegenwoordiger van de minister van Maatschappelijke Integratie,
Pensioenen en Grote steden,
de heer Alfons Vanheusden als vertegenwoordiger van de minister van
Landsverdediging,
de heer Hervé Parmentier als vertegenwoordiger van de minister van Klimaat en Energie,
mevrouw Marie Cherchari als vertegenwoordiger van de minister van
Ontwikkelingssamenwerking,
mevrouw Laurence Dayez, als vertegenwoordiger van de minister van
Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven,
mevrouw Els Van Gelder als vertegenwoordiger van de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
de heer Eugene Dimmock als vertegenwoordiger van de minister van Migratie- en Asielbeleid,
de heer Marc Roman als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Mobiliteit,
mevrouw Cathy Verbyst als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor de Coördinatie van de
fraudebestrijding,
mevrouw Donatienne Grégoire als vertegenwoordiger van de staatssecretaris toegevoegd aan de
minister van Financiën,
de heer François Roux vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met
de voorbereiding van het Europese voorzitterschap,
de heer Bruno Lefebvre als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Personen met een
Handicap,
de heer Philippe Onclinx als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Begroting en voor
Gezinsbeleid,
mevrouw Magda De Meyer als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Armoedebestrijding,
mevrouw Nadine Gouzée als vertegenwoordiger van het Federaal Planbureau.
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Steunpunt voor de bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
Het Steunpunt voor de bestrijding van armoede stelt zijn verslag voor: Strijd tegen armoede. Evolutie
en perspectieven. Een bijdrage aan het politieke debat en de politieke actie
Het Steunpunt voor de bestrijding van armoede stelt zijn verslag voor: Strijd tegen armoede. Evolutie en
perspectieven. Een bijdrage aan het politieke debat en de politieke actie
Het steunpunt voor de bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting heeft zijn
vierde verslag op initiatief van minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena en staatssecretaris
voor Armoedebestrijding Jean-Marc Delizée aan de ministerraad voorgesteld.
Het verslag kwam tot stand door een rechtstreekse dialoog met alle betrokken actoren: professionelen,
diensten, academici, maar ook met de mensen die in armoede leven en hun verenigingen. Het
verslag gaat eerst en vooral dieper in op het resultaat van het vorige verslag van 2005. Uit de vele
parlementaire debatten en contacten waartoe het aanleiding heeft gegeven, blijkt dat het een
onmiskenbare bijdrage levert aan de armoedebestrijding. Daarnaast geeft het verslag de bevindingen van
vier overleggroepen weer:
onderwijs
socioprofessionele inschakeling (vooral dienstencheques)
permanent wonen op toeristische terreinen
toegang tot energie

Na de bijeenkomst van de Interministeriële conferentie integratie in de samenleving, die in mei 2008
doorgaat, wordt het verslag voor advies aan de Nationale arbeidsraad en de Centrale raad voor het
bedrijfsleven overgemaakt. Daarna zullen de minister van Maatschappelijke integratie en de
staatssecretaris voor Armoedebestrijding in overleg met hun collega's een Federaal Plan voor de
armoedebestrijding opstellen. Dat wordt op 4 juli op de ministerraad besproken.
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Neusonderzoek
Bepaling van het remgeld voor de nieuwe verstrekking akoestische rhinometrie
Bepaling van het remgeld voor de nieuwe verstrekking akoestische rhinometrie
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het remgeld voor de nieuwe
verstrekking akoestische rhinometrie vastlegt. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Laurette Onkelinx legt het remgeld vast op 15% van het ereloon en maximum 8,68 euro.
Patiënten die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming moeten geen remgeld betalen. De nieuwe
verstrekking heeft het nummer 258694 en betreft de akoestische rhinometrie met curve, protocol en
bepaling van de minimale dwarsdoorsnedeoppervlakte van de neusholte en van het nasaal volume met
het oog op een heelkundige ingreep of de evaluatie ervan.
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Rentenfonds
Afstemming van de onderzoeksbevoegdheden van het Rentefonds op die van de CBFA
Afstemming van de onderzoeksbevoegdheden van het Rentefonds op die van de CBFA
De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de besluitwet die het Rentefonds opricht,
wijzigt (wet 18 mei 1954). Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders stemt de
onderzoeksbevoedheden die het Rentenfonds heeft af op die van de Commissie voor het bank-, ﬁnancieen assurantiewezen (CBFA). Het koninklijk besluit van 20 december 2007 had het toepassingsgebied van
de activiteiten van het Rentenfonds aangepast aan de nieuwe marktstructuur die sinds de MiFIDrichtlijn ontstond. Het fonds voert voortaan zijn controle uit op de lineaire obligaties, gesplitste eﬀecten en
schatkistcertiﬁcaten onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de CBFA.
Het Rentenfonds is een instelling van openbaar nut waarvan de verbintenissen gewaarborgd zijn door de
Belgische Staat. Zijn opdrachten hebben betrekking op de secundaire markten van de eﬀecten van de
Belgische overheidsschuld.
*richtlijn 2004/39/EG betreﬀende markten voor ﬁnanciële instrumenten.
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Preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om
een aantal initiatieven inzake preventieve diplomatie te ﬁnancieren op de begroting 2007 van de FOD
Buitenlandse Zaken.
Bemiddeling bij dreigende en lopende conﬂicten, processen van vredesdialoog en (inter)nationale
verzoening, crisisbeheer in Bosnië-Herzegovina
Het Bosnische Staatshof behandelt strafrechtelijke dossiers die vroeger onderworpen waren aan het
Internationaal Joegoslavië Tribunaal. In die zin speelt het Staatshof een belangrijke rol in de strijd tegen
straﬀeloosheid voor oorlogsmisdaden begaan in Bosnië in de jaren negentig.
Het Staatshof is nog niet voldoende uitgerust om die taak zelfstandig te
kunnen uitvoeren. Een actieve steun van de internationale gemeenschap is dus cruciaal. De Belgische
rechter Reniers is nog tot eind april 2009 gedetacheerd bij het Staatshof.
België betaalt de dagvergoedingen uit. Die Belgische ﬁnanciële tussenkomst loopt op 30 juni 2008 af,
daarom wordt ze nu met maximum 10 maanden verlengd.
Bemiddeling bij dreigende en lopende conﬂicten, processen van vredesdialoog en (inter)nationale
verzoening, crisisbeheer in Bosnië-Herzegovina
Het Bureau van de Procureur voor Bosnië-Herzegovina behandelt oorlogsmisdaden die begaan werden in
en rond Srebenica in juli 1995. Het onderzoekt individuele daders die tot op heden niet werden vervolgd
en waarvan sommigen nog voor de politie in Srebenica werken. Er wordt één onderzoeker aangeworven
die al ervaring heeft opgedaan bij het Internationaal Joegoslavië Tribunaal. De kosten omvatten zijn
salaris, vrachtkosten, ziekteverzekering, tolk, kantooruitrusting en software. Als donor heeft België het
recht om voor deze functie een Belgische rechercheur van de Federale Politie te selecteren.
Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten, opbouw/versterking van de overheidsinstellingen,
bevordering van goed bestuur (good governance) in Kosovo
Het Ombudsperson Institution in Kosovo (OIK) is een onafhankelijk orgaan dat tot doel heeft om het
respect voor mensenrechten in Kosovo te bevorderen en de transparantie van de Kosovaarse administratie
te verzekeren. Het OIK behandelt geschillen van veronderstelde schendingen van de mensenrechten en
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van machtsmisbruik door de Kosovaarse instellingen. De onafhankelijkheid van het OIK is gewaarborgd
in het 'Constitutional Framework for Provisional Self-Government'.
Bemiddeling bij dreigende en lopende conﬂicten, processen van vredesdialoog en (inter)nationale
verzoening, crisisbeheer in Kosovo
Het Servisch-orthodoxe klooster van Sokolica is gelegen in Mitrovica, de hoofdplaats van de Servische
enclave in noordelijk Kosovo. Er wonen zowel Serviërs als Albanezen. Het klooster kampt elke zomer met
waterschaarste. Daarvoor zal men twee waterreservoirs bouwen. Vermits België regelmatig oproept tot
verdraagzaamheid en respect voor het religieuze historische erfgoed in Kosovo, past de steunmaatregel
volledig in het Belgische buitenlandse beleid. Bovendien is het een maatregel die vertouwen wekt, door
het gebaar van steun aan de kosovaarse Serviërs vanuit de internationale gemeenschap.
Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten - mondiaal
Het Finse Institute for Human Rights vraagt extra ondersteuning voor de speciale rapporteur voor de
bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in de strijd tegen terrorisme, Martin
Scheinin. Elke rapporteur van de Mensenrechtenraad krijgt vanuit de OHCHR een administratieve
ondersteuning. Maar die is ontoereikend om het mandaat op een eﬃciënte wijze uit te oefenen.
Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten - Genève
De NGO International Services for Human Rights (ISHR) organiseert twee cursussen om de kennis en
vaardigheden van mensenrechtenverdedigers uit het Zuiden te verdiepen en om hun organisaties uit te
rusten met uitvoeringsstrategieën zodat ze in hun werk eﬀectief gebruik maken van internationale
mechanismen. Beide cursussen lopen gelijktijdig met de 7de en 9de zitting van de Mensenrechtenraad,
zodat ze ervaring uit eerste hand kunnen opdoen. Ze kunnen er ook contacten leggen met elkaar en met
andere actoren binnen de sector.
Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen - Pakistan
De Pakistaanse NGO SACH is werkzaam in de krottenwijken van Rawalpindi en Islamabad en bij de
vluchtelingen in de North Western Frontier Province. Met hun hulpverleningsprogramma's en
vorming willen ze meer bewustzijn creëren over vrouwenrechten en wettelijke rechten. Daarnaast bieden
ze vrouwelijke slachtoﬀers van geweld en discriminatie een juridische dienstverlening via een e-justice
systeem met hulplijn, mobiele juridische teams, een webportaal...
Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten - Afrika
De internationale NGO Association for the Prevention of Torture (APT) verleent juridisch advies over het
bestraﬀen van marteling. Ze organiseert ook vormingen over de werkwijze van de bewaking in
gevangenissen, stelt adviezen voor over de oprichting en de werking van de National Preventive
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Mechanismes en neemt het op voor de invoering van wetgevende hervormingen, voor de ratiﬁcatie en
voor het tot stand brengen van internationale verdragen. De ﬁnanciering betreft drie projecten in ZuidAfrika, Benin en Oeganda.
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Aankoop van emissierechten
Strategie voor de aankoop van emissierechten 2008-2012
Strategie voor de aankoop van emissierechten 2008-2012
De ministerraad ging akkoord met de principes van de strategie die minister van Klimaat en Energie Paul
Magnette voorstelde om emissiekredieten aan te kopen. De concrete acties en de aankoopopties zal
hij later aan de ministerraad voorleggen. De ministerraad keurde ook een ontwerp van koninklijk besluit
goed om 50 miljoen euro voor die acties vrij te maken.
De federale overheid had zich geëngageerd om tijdens 2008-2012 12,3 miljoen emissierechten aan te
kopen. Daarvoor koopt ze emissiekredieten aan via JI en CDM-projecten via overheidsopdrachten met een
onderhandelingsprocedure (clean development mechanism en joint implementation). In de eerste tender
zijn er vier contracten voor JI/CDM projecten getekend. Twee projecten zijn nog in onderhandeling. De
tweede tender werd op 15 maart 2007 gelanceerd. Hier werd al één contract ondertekend. De komende
maanden zal de minister van Leefmilieu de grondige analyse van de kandidaten en de projectvoorstellen
uit de tweede tender op het vak van duurzaamheid, prijs en leveringszekerheid verderzetten. Een ruwe
schatting toont aan dat het aantal eﬀectieve aan te kopen emissiekredieten onvoldoende blijft om het
engagement van de federale overheid te realiseren.
Daarom heeft de ministerraad beslist om via potentiële verkopers bijkomende emissiekredieten op de
primaire en secundaire markt aan te kopen. Die verkopers, ook aggregators genoemd, zijn commerciële
ondernemingen die actief zijn op de koolstofmarkt. Ze bieden een grote leveringszekerheid. De
selectie gebeurt met overheidsopdrachten.
Op basis van de strategie die de ministerraad heeft goedgekeurd, zal de minister van Leefmilieu in de
toekomst bijkomende aankoopopties aan de ministerraad voorleggen. Naast de factoren prijs en
leveringszekerheid blijft ook de bijdrage aan duurzame ontwikkeling een prioriteit bij de keuze van de
projecten die emissiekredieten genereren.
Om die projecten te ﬁnancieren, besliste de ministerraad 50 miloen euro van het Fonds voor de
ﬁnanciering van het federale beleid ter reductie van de uitstoot van broeikasgassen voor de aankoop te
bestemmen (Kyoto-fonds). De ministerraad zal de acties en de aankoopopties om de zes
maanden evalueren in functie van de uitgaven van 2008 en de eerste inschatting van de uitgaven voor de
volgende jaren.
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Overheidsopdrachten voor landsverdediging
Uitschrijving van overheidsopdrachten voor Landsverdediging
Uitschrijving van overheidsopdrachten voor Landsverdediging
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter Decrem om een
aantal overheidsopdrachten voor Landsverdediging uit te schrijven.
Een overheidsopdracht voor een overeenkomst van onbepaalde duur voor assistentie op de
meetinstumenten Local area network-Wide area network (LAN-WAN).
Een overheidsopdracht voor een overeenkomst van beperkte duur voor het onderhoud van de
rembarelen voor de vliegtuigen van de Luchtcomponent. Het gaat om een onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking met de ﬁrma ESCO Headquarters (USA).
Een overheidsopdracht voor een overeenkomst van onbepaalde duur voor technische assistentie,
onderhoud en wisselstukken voor een deel van de integrated mine counter measures system die
Atlas levert aan boord van de tripartite mijnenjagers, en voor software van de team training facility van
de mijnenjachtsimulator van EGUERMIN (*).
Een overheidsopdracht voor een overeenkomst van onbepaalde duur voor de levering van technische
assistentie, onderhoud en wisselstukken voor het deel van de integrated mine counter measures
system die Thales underwater systems levert aan boord van de tripartite mijnenjagers die de Belgische
marine onderhoudt.

* Belgisch-Nederlandse mijnenbestrijdingsschool Eguermin
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