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Ministerraad van 12 september 2008
De ministerraad vergaderde op vrijdag 12 september 2008 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 12 september 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme.
Na de ministerraad heeft de eerste minister een persconferentie gehouden waar hij een overzicht gaf
van de voornaamste beslissingen van de ministerraad. Yves Leterme kondigde aan dat het kernkabinet
deze ochtend de principiële beslissing had genomen dat België beschikbaar zal zijn om deel te nemen aan
een observatiemissie in Georgië in het kader van de inspanningen voor vrede die Frankrijk als voorzitter
van de EU levert.
De minister voor Ondernemen heeft vervolgens de verschillende cijfers van de economische begroting
2009 besproken die als basis zullen dienen voor de opmaak van de volgende begroting. Vincent Van
Quickenborne verklaarde dat de cijfers niet gunstig waren en dat de regering meer inspanningen zal
moeten leveren om zijn verbintenissen in het kader van het stabiliteitspact na te komen.
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Hoort bij Ministerraad van 12 september 2008

Internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
Examen voor de verlenging van het certiﬁcaat van veiligheidsadviseur
Examen voor de verlenging van het certiﬁcaat van veiligheidsadviseur
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) dat deveiligheidsadviseurs die hun
scholingscertiﬁcaat voor vijf jaar wensen te verlengen, een examen in een onafhankelijk examencentrum
oplegt.
Het voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe zet de
voorwaarden die het Europese verdrag betreﬀende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen
over de weg (ADR) oplegt, in Belgisch recht om. Het ontwerp integreert ook de nieuwe benaming van het
goed met UN-nummer 3373 bij het vervoer van biologische stof categorie B.
(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 5 juli 2006 betreﬀende de aanwijzing en de
beroepsbewaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per
spoor of over de binnenwateren.
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Hoort bij Ministerraad van 12 september 2008

Paleis voor schone kunsten
Samenstelling van het paritair comité van het Paleis voor Schone Kunsten - BOZAR
Samenstelling van het paritair comité van het Paleis voor Schone Kunsten - BOZAR
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Binnenlandse Zaken
Patrick Dewael voorlegde met de samenstelling van het paritair comité bij het Paleis voor Schone Kunsten,
nv van publiek recht met sociale doeleinden.
Het ontwerp regelt in het algemeen de wijze waarop het paritair comité wordt samengesteld. Dat telt
veertien leden: zeven vertegenwoordigers van de instelling en zeven van de representatieve
vakbondsorganisaties. Van die laatste heeft elk van rechtswege één zetel. Het ontwerp voorziet ook een
overgangsmaatregel volgens dezelfde procedure maar met gewijzigde termijnen. Het paritair comité heeft
een mandaat voor zes jaar.
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Hoort bij Ministerraad van 12 september 2008

Activiteitencoöperatie
Statuut van de kandidaat-ondernemer in een activiteitencoöperatie
Statuut van de kandidaat-ondernemer in een activiteitencoöperatie
De ministerraad heeft op initiatief van minister van Werk Joëlle Milquet en minister van Maatschappelijke
Integratie Marie Arena een ontwerp van koninklijk besluit in eerste lezing goedgekeurd dat het statuut van
de kandidaat-ondernemer in een activiteitencoöperatie vastlegt. Het ontwerp wordt voor advies aan de
Raad van State voorgelegd. Intussen wordt het ook aan de Hoge Raad van de Zelfstandigen en de KMO
voorgelegd.
De wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen omschrijft de activiteitencoöperatie als een
vennootschap met sociaal oogmerk dat de statutaire doelstelling heeft om kandidaat-ondernemers te
adviseren, te begeleiden, te coachen en te ondersteunen tijdens hun activiteiten, zodat ze zich later als
ondernemer kunnen vestigen. De kandidaat-ondernemers behouden hun recht op
werkloosheidsuitkeringen, leeﬂoon of maatschappelijke hulp tijdens de periode dat ze met een
begeleidingsovereenkomst aan een activiteitencoöperatie zijn verbonden.
Het ontwerp bepaalt de doelgroep, de voorwaarden en de wijze waarop ze de werkloosheidsuitkeringen
kunnen behouden en het bedrag van de vergoeding die ze kunnen ontvangen bovenop hun sociale
uitkering. Het legt de inwerkingtreding van de wet van 1 maart 2007 vast op 1 maart 2007.
Ten minste 60% van de kandidaat-ondernemers moet tot een van volgende doelgroepen behoren:
jonger dan 50 jaar uitkeringsgerechtigd volledig werkloze sinds meer dan 155 dagen of leeﬂoner of
gerechtigde op de ﬁnanciële maatschappelijke hulp sinds meer dan 12 maanden
ouder dan 50 jaar uitkeringsgerechtige werkloze sinds meer dan 77 of leeﬂoner of gerechtigde op de
ﬁnanciële hulp sinds meer dan 6 maanden

Volledig werklozen die een contract als kandidaat-ondernemer afsluiten hebben recht op dezelfde
vrijstelling van de verplichte beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt als werklozen in opleiding. De
kandidaat-ondernemer zal bovenop zijn uitkering een vergoeding ontvangen van twee euro per uur
gepresteerd in het kader van de overeenkomst.
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Bescherming van het welzijn van dieren
Verbod op experimenten met dieren voor de ontwikkeling van tabaksproducten
Verbod op experimenten met dieren voor de ontwikkeling van tabaksproducten
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat experimenten met dieren voor
de ontwikkeling van tabaksproducten verbiedt.
De huidige wetgeving bepaalt dat experimenten op dieren moeten worden beperkt tot het strikt
noodzakelijke. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx verbiedt
via het ontwerp het gebruik van dieren voor het ontwikkelen van tabaksproducten, aangezien het gebruik
van dieren voor het ontwikkelen van tabaksproducten niet strikt noodzakelijk is. De ontwikkeling van
nieuwe tabaksproducten is bovendien in tegenspraak met de doelstellingen van het Plan ter bestrijding
van het tabaksgebruik dat de gevaren van tabak moet voorkomen en het gebruik beperken.
Er is een overgangsperiode van twee jaar voorzien, zodat men lopende experimenten kan afsluiten.
(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2001
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Projecten van preventieve diplomatie
Financiering van de projecten van preventieve diplomatie
Financiering van de projecten van preventieve diplomatie
De ministerraad heeft het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht goedgekeurd
om op de begroting van de FOD Buitenlandse Zaken een aantal projecten van de preventieve
diplomatie te ﬁnancieren.
Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten in Sri
Lanka
Het project van 'Non Violent Peaceforce Sri Lanka (NPSL)' neemt een aantal personen in bescherming:
individuen en kwetsbare groepen zoals vluchtelingen, vrouwen, kinderen, oudere personen,
slachtoﬀers van mensenrechtenschendingen
lokale actoren uit het maatschappelijk middenveld zoals verdedigers van de mensenrechten, sociale en
vredeswerkers, bemiddelaars, religieuze leiders en vertegenwoordigers van gemeenschappen
vertegenwoordigers van nationale en internationale organisaties die
actief zijn op het vlak van de verdediging van de mensenrechten,
de humanitaire hulp en de preventie van conﬂicten.

Het project zal het vertrouwen versterken van de lokale organisaties en individuen die werken aan de
verdediging van de mensenrechten, de vrede en de gerechtigheid op alle niveaus. Het zal ruimte en
kansen scheppen om de opleiding en de werking van formele en informele netwerken te begeleiden
zodat conﬂicten kunnen worden voorkomen of opgelost of de gevolgen van geweld worden beperkt. Het
project waarborgt het gecoördineerd optreden op het gebied van de menselijke veiligheid binnen de lokale
gemeenschappen, de districten, op nationaal en internationaal niveau.
Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Syrië
Het project van International Organisation for Migration (IOM) (Capacity Building for Border Management in
Syria - Phase II) is het vervolg op fase I die geﬁnancierd werd via de begroting voor conﬂictpreventie. De
tweede fase bestaat uit drie belangrijke acties:
- de eindbeoordeling van de speciﬁeke noden van zes grensposten
- de opleiding van ongeveer 200 Syrische staatsagenten (regeringspersoneel, grenswachten, technisch en
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administratief personeel) voor het beheer van de grenzen en de strijd tegen de illegale immigratie
- de levering en plaatsing van materiaal voor het opsporen van vervalste reisdocumenten.
Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten - Rusland
Het project van IOM 'Information dissemination as a preventive tool against traﬃcking in human beings in
the Russian Federation' wil het grote publiek en risicogroepen bewustmaken van de mensenhandel in de
regio van Sint Petersburg.
Daarvoor plant het project:
- de oprichting van een informatie- en adviescentrum voor gastarbeiders, slachtoﬀers van mensenhandel
en risicogroepen
- de organisatie van opleidingssessies voor het personeel van dat informatiecentrum
- de promotie van het informatiecentrum.
Ontmijning en non-proliferatie - Geneva Center for Humanitarian Demining
In het raam van de Conventie over anti-persoonsmijnen, aanvaardde België dit jaar de functie van
mederapporteur van het Vast Comité voor bijstand aan de slachtoﬀers en de sociaaleconomische
reïntegratie, waarvan ons land ook het medevoorzitterschap zal waarnemen vanaf de volgende jaarlijkse
bijeenkomst van de Verdragsstaten tot de tweede opvolgingsconferentie.
In dit raam werd België gevraagd de werking van het 'Implementation Support Unit - ISU' van het Geneva
Center for Humanitarian Demining te ondersteunen. Die organisatie geeft 'process support' aan
partnerlanden om de steun aan slachtoﬀers van anti-persoonsmijnen te bevorderen.
Ontmijning en non-proliferatie - Tadzjikistan.
België voert een actief beleid in de strijd tegen anti-persoonsmijnen en steunt de slachtoﬀers van
oorlogsspringstoﬀen.
Het VN ontwikkelingsprogramma (UNDP) en de Fondation Suisse de Déminage (FSD) zijn actief op het
terrein in Tadzjikistan. UNDP vraagt steun voor een bijstandsproject voor de families van slachtoﬀers zoals
de levering van landbouwmaterialen en voedselhulp. De FSD zal technische bijstand verlenen aan
de nationale overheden om de capaciteit te verhogen in de strijd tegen anti-persoonsmijnen.
Opbouw/versterking van een legitiem en eﬃciënt veiligheidsapparaat
Op 23 november 2007 ging de ministerraad akkoord met de ﬁnanciering van de hervorming van het
Congolese leger in het kader van de EUSEC-operaties. Aanvankelijk voorzag het bewuste EUSEC DRCproject in de rehabilitatie van de commandocentra van vier regionale hoofdkwartieren. Dat project kon niet
worden uitgevoerd wegens diverse redenen buiten de wil van EUSEC. EUSEC heeft België voorgesteld om
de toegekende subsidie aan te wenden voor een ander project in het kader van EUSEC DRC. Het nieuwe
project betreft een inventarisatie van de Congolese militairen en de uitreiking van een militaire
elektronische identiteitskaart aan elke militair.
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Gewestelijke belastingen
Vaststelling van de kostprijs van de dienst van de gewestelijke belastingen
Vaststelling van de kostprijs van de dienst van de gewestelijke belastingen
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de kostprijs van de dienst van de
gewestelijke belastingen vastlegt.
Op 17 november 2006 had de ministerraad akte genomen van het voorontwerp van wet dat de totale
kostprijs van de dienst van de gewestelijke belastingen vaststelt en dat als basis kon dienen voor het
overleg met de gewestregeringen. Het overleg tussen de Gewesten heeft ondertussen plaatsgevonden
(overlegcomité van 11 juni 2008).
Het voorstel van minister van Financiën Didier Reyders voert artikel 68ter van de bijzondere
ﬁnancieringswet van 16 januari 1989 uit. Dat artikel regelt de kostprijs van de dienst van de gewestelijke
belastingen met uitzondering van het kijk- en luistergeld. Die kostprijs is immers bepalend voor de dotatie
die de gewesten jaarlijks ontvangen als ze ervoor kiezen om de gewestelijke belastingen zelf te innen en
als ze het personeel van de federale overheid dat bij die belastingdiensten werkt overnemen. De kostprijs
omvat de personeelskosten: de loonkost met vergoedingen, en de werkingskosten: de algemene werkingsen investeringskosten en de kantoorkosten. De loonkost omvat naast de brutowedde het vakantiegeld, de
eindejaarstoelage en de vormingspremie.
De totale kostprijs van de dienst van de gewestelijke belastingen bedraagt 74,86 miljoen euro (prijzen
2002). Dat stemt overeen met het basisbedrag 2002 van de dotatie die de federale overheid aan de
gewesten dient over te maken als alle gewesten ervoor kiezen om de dienst van de belastingen
die hieronder vermeld zijn, overnemen.
Het gaat om de gewestelijke belastingen waarvan de gewesten de dienst kunnen overnemen:
1. de belasting op spelen en weddenschappen,
2. de belasting op automatische ontspanningstoestellen,
3. de openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken,
4. het successierecht van rijksinwoners en het recht van overgang bij overlijden van niet-rijksinwoners,
5. de onroerende voorheﬃng,
6. het registratierecht op de overdrachten ten bezwarende titel van in België gelegen onroerende
goederen,
7. het registratierecht op de vestiging van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed,
8. het registratierecht op de gedeeltelijk of gehele verdelingen van in België gelegen onroerende
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goederen,
9. het registratierecht op de schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen,
10. de verkeersbelasting op de autovoertuigen,
11. de belasting op de inverkeerstelling,
12. het eurovignet.
Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd, daarna opnieuw aan de
ministerraad.
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Belasting over toegevoegde waarde
Verlenging van de voorlopige bijzondere BTW-regeling voor elektronische diensten
Verlenging van de voorlopige bijzondere BTW-regeling voor elektronische diensten
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde wijzigt. Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders verlengt de
voorlopige bijzondere BTW-regeling voor de diensten van radio- en televisieomroepen en de diensten langs
elektronische weg. Dankzij de bijzondere regeling kunnen ze hun belastingplichten makkelijker voldoen.
De ministerraad had de voorlopige regeling van de heﬃng van de BTW voor diensten van radio- en
televisieomroepen en de diensten langs elektronische weg op 21 december 2006 verlengd tot 31
december 2008. Richtlijn 2008/8/EG verlengt die nu tot 31 december 2009. In die regeling wordt de BTW
geheven in de lidstaat van de beroepsmatige gebruiker indien die in een andere lidstaat is gevestigd dan
de dienstverlener. In het geval de gebruiker buiten de EU is gevestigd, situeert men de dienstverlening ook
in het buitenland en is er geen BTW-heﬃng in België.
Dezelfde richtlijn verlengt ook de regeling die geldt bij de dienstverlening door een verstrekker van buiten
de EU aan een particuliere gebruiker binnen de EU tot 31 december 2014. Volgens die regeling wordt de
BTW geheven in de lidstaat van die particuliere gebruiker.
In de andere gevallen blijft de normale regeling van toepassing: heﬃng in de lidstaat van de
dienstverlener.
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Wapenvergunningen
Nieuwe formulieren en andere documenten voor wapenvergunningen
Nieuwe formulieren en andere documenten voor wapenvergunningen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en minister van
Justitie Jo Vandeurzen een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de wapenwet van 8 juni 2006
wijzigt.
Het ontwerp brengt de verschillende modellen van vergunningen en andere formulieren in
overeenstemming met de nieuwe regels van de wapenwet. Zo is de terminologie in de formulieren
aangepast en zijn sommige documenten eenvoudiger geworden. Ze zijn nu makkelijker bruikbaar
in elektronische vorm. Andere formulieren zijn afgeschaft. Het is de bedoeling dat de diensten die
vergunningen aﬂeveren, zo snel mogelijk kunnen overschakelen op de nieuwe elektronische
formulieren. De oude modellen die in gebruik zijn blijven geldig.
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Wapenwet
Uitvoering van de nieuwe wapenwet
Uitvoering van de nieuwe wapenwet
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed op voorstel van minister van Binnenlandse
Zaken Patrick Dewael en minister van Justitie Jo Vandeurzen dat diverse uitvoeringsbesluiten van de
wapenwet wijzigt.
De wapenwet treedt volledig in werking op 1 september 2008. Daarom is het nodig de uitvoeringsbesluiten
die gebaseerd zijn op de oude wapenwet aan te passen. Naast administratieve aanpassingen komt er een
regeling voor particulieren die af en toe aan een schietevenement deelnemen.
Het ontwerp regelt ook de registratie van vuurwapens die in principe vergunningsplichtig zijn maar die vrij
verkrijgbaar zijn wegens hun bestemming. Het gaat om vuurwapens met historische folkloristische of
decoratieve waarde die gebruikt worden in streekgebonden volksevenementen. Als die wapens in handen
komen van andere personen worden ze vergunningsplichtig en moeten ze ook worden geregistreerd. Het
ontwerp schrijft voor op welke manier dat moet gebeuren.
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Raadkamer van de Gellingen-ramp
Huur van een deel van Tournai expo voor de Raadkamer van de Gellingen-ramp
Huur van een deel van Tournai expo voor de Raadkamer van de Gellingen-ramp
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen om een deel van
Tournai expo in Kain voor de Raadkamer van de Gellingen-ramp te huren.
De Raadkamer van de Gellingen-ramp gaat op 29 september 2008 van start in Doornik. Aangezien het
gerechtsgebouw in Doornik te klein is voor het grote aantal aanwezigen, zullen de drie grote zittingen
doorgaan in de Hall des Expos van Doornik. Men schat de duur op 26 dagen en nog eens acht dagen
voor opbouw en afbraak. De huur komt neer op 34.157,50 euro zonder BTW.
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Verzekering voor geneeskundige verzorging
Berekening van de honoraria voor medische beeldvorming
Berekening van de honoraria voor medische beeldvorming
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de regels voor de berekening
van de honoraria voor medische beeldvorming bij gehospitaliseerde patiënten vastlegt. Het ontwerp voert
artikel 69, §1 van de wet betreﬀende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging uit (14 juli
1994).
De bestaande berekening wordt vervangen door een nieuwe berekening op basis van de gekoppelde
minimale klinische gegevens en de anonieme ziekenhuisverblijven.
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Bescherming van het welzijn van dieren
In vivo tests van irritatie en corrosiviteit van de huid bij dieren
In vivo tests van irritatie en corrosiviteit van de huid bij dieren
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat bepaalde dierproeven voor de
corrosiviteit van de huid verbiedt (*). Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Laurette Onkelinx bepaalt dat enkel nog de in vivo testen van de corrosiviteit en irritatie van de huid zijn
toegestaan voor de bepaling van acute toxiciteit. Het ontwerp past hiermee verordening EG 1907/2006 toe
van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie, beoordeling,
autorisatie en beperking van chemische stoﬀen. Het trad op 1 juni 2008 in werking.
Het ontwerp kadert in de wet van 14 augustus 1986 betreﬀende de bescherming en het welzijn der
dieren.

(*) wijziging van het kb van 30 november 2001.
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Fonds voor spoorweginfrastructuur
Hervorming van het Fonds voor spoorweginfrastructuur - tweede lezing
Hervorming van het Fonds voor spoorweginfrastructuur - tweede lezing
De ministerraad heeft in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de
hervorming van het Fonds voor spoorweginfrastructuur (FSI). Het ontwerp dat minister van
Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte voorstelde, vereenvoudigt de structuren die in
2004 en 2005 werden opgericht om de spoorweginfrastructuur te beheren. Het werd aangepast aan het
advies van de Raad van State.
Overname van de schuld van het FSI door de schatkist
De federale overheid neemt formeel de historische schuld over van de spoorwegen die op 1 januari 2005
aan het fonds werd toegekend. De schuld wordt op 30 juni 2008 geschat op 4,485 miljoen euro. Dankzij de
overname en de integratie van de schuld in het beheer van de totale staatsschuld, wordt het beheer ervan
gerationaliseerd. Zo kan men ook de moeilijkheden vermijden die verbonden zijn met het in evenwicht
houden van de rekeningen en de cash-ﬂows van het fonds.
Overdracht van de spoorwegactiva van het fonds aan Infrabel
De opsplitsing van de eigendom van de infrastructuur van het Belgische spoorwegnet tussen het Fonds en
Infrabel is een bron van operationele en functionele complicaties. De regering draagt daarom de volledige
structuur van het Belgische spoorwegnet over aan Infrabel.
Bestemming van het fonds
Na de overdracht van de spoorschuld en de infrastructuur wordt de opdracht van het fonds herleid tot een
valorisatie van de zogenaamde valoriseerbare terreinen die op 1 januari 2005 aan het fonds werden
overgedragen. Daarom wordt het fonds omgezet in een naamloze vennootschap. De staat zal de aandelen
die hem worden toegekend, ten belope van het residuaire nettoactief van het fonds, in het kapitaal van de
Federale participatie en investeringsmaatschappij inbrengen om ze op rationele wijze te beheren.
Het ontwerp zet dus de hervorming van de structuren verder die in 2004 en 2005 werden aangevat. Die
bestond uit de scheiding tussen het beheer van de spoorweginfrastructuur en de bedrijfstak spoorvervoer.
Op 1 januari 2005 werd de NMBS verdeeld in vier eenheden:
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de NMBS Holding
de NMBS voor de bedrijfstak spoorvervoer van passagiers en goederen
Infrabel voor het beheer en de exploitatie van de infrastructuur van het Belgische spoorwegnet
het fonds voor spoorweginfrastructuur dat eigenaar werd van de bestaande spoorweginfrastructuur en
een deel van de historische schuld van de NMBS.
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Bronnen: NBB rekeningen overheid - rapport HRF, afdeling ﬁnancieringsbehoefte overheid
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Intergouvernementele preventiecel
Elfde jaarverslag van de Intergouvernementele preventiecel
Elfde jaarverslag van de Intergouvernementele preventiecel
De ministerraad heeft kennis genomen van het jaarverslag 2007 van de Intergouvernementele
preventiecel (IPC) die minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle
voorstelde.
In 2007 zette de IPC zijn activiteiten verder en zorgde er voornamelijk voor dat:
er voldoende toezicht was op de verslaggeving van de betaalorganen aan de IPC, wat kwantitatieve en
kwalitatieve aspecten betreft
er voldoende overleg kwam tussen de betaalorganen en de controlediensten
leemtes in de uitvoering van de controletaken in het kader van de uitgaven voor de EUlandbouwfondsen werden vermeden
de bestaande protocollen tussen de betaalorganen en de controlediensten werden angepast en nieuwe
protocollen werden voorbereid in functie van de herschikking van opdrachten en verplichtingen
er preventieve controlemissies waren in de betrokken sectoren
de EU-controlemissies werden gecoördineerd en voorbereid
verordening 1290/2005/EG van de raad van 21 juni 2005 betreﬀende de ﬁnanciering van het
gemeenschappelijke landbouwbeleid werd opgevolgd en uitgevoerd

De belangrijkste taak van de IPC is om tekorten bij de uitvoering en de controle van de EUlandbouwuitgaven preventief op te sporen en indien nodig bij te sturen. De IPC werd opgericht met het
protocol over de controle op de uitgaven ten laste van de EOGFL-garantie tussen de federale
betaalorganen en de respectievelijke controlediensten.
EOGFL staat voor Europees oriëntatie- en garantiefonds voor de landbouw.
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Economische Begroting 2009
Mededeling van de cijfers van de economische begroting
Mededeling van de cijfers van de economische begroting
Het Instituut voor de Nationale Rekeningen heeft aan minister van Economie Vincent Van Quickenborne de
cijfers van de economische begroting meegedeeld zoals de wet van 21 december 1994 voorschrijft.
De groei van het bbp in volume zou volgend jaar 1,2 % bedragen, na 1,6 % in 2008. De economische
kwartaalgroei zou in het derde kwartaal van 2008 nagenoeg stilvallen, om vervolgens geleidelijk te
herstellen tot 0,5 % in de tweede helft van 2009.
De groeivertraging van de Belgische economie is toe te schrijven aan een afkoeling van zowel de uitvoer
als van de binnenlandse vraag. De uitvoergroei wordt afgeremd door de verzwakking van de internationale
conjunctuur en zou dit jaar op 2,9 % uitkomen. Door de recente depreciatie van de euro zou de uitvoer in
2009 met 3 % stijgen, ondanks de groeivertraging van de buitenlandse afzetmarkten. De groei van de
binnenlandse vraag zou verzwakken tot 2,7 % in 2008 en 1,1 % in 2009 onder invloed van de particuliere
consumptie (beperkte koopkrachtstijging) en de bedrijfsinvesteringen (minder gunstige
vraagvooruitzichten). Ook de activiteit in de woningbouw is duidelijk over haar hoogtepunt heen, o.m. door
de toegenomen ﬁnancieringskosten. Deze vooruitzichten gaan gepaard met belangrijke onzekerheden
omtrent de evolutie van de grondstoﬀenprijzen en de mate waarin de Europese economie zich tijdens de
volgende kwartalen herstelt.
De binnenlandse werkgelegenheid zou in 2008 gemiddeld met 68.500 personen toenemen. In 2009 remt
de vertraging van de economische groei de werkgelegenheidstoename af tot 27.900 personen. De
werkgelegenheidsgraad stijgt van 62,9 % in 2007 tot 63,5 % in 2009. De werkgelegenheid neemt in 2008
sterker toe dan de beroepsbevolking, wat resulteert in een verdere daling van het aantal werklozen. In
2009 zou hun aantal toenemen. De geharmoniseerde Eurostat-werkloosheidsgraad zou daardoor uitkomen
op respectievelijk 6,8 % en 6,9 % in 2008 en 2009 (t.o.v. 7,5 % in 2007).
De inﬂatie, gemeten aan de hand van het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen, wordt voor dit
jaar en voor volgend jaar geraamd op respectievelijk 4,7 % en 2,7 %. De gezondheidsindex zou met 4,2 %
en 2,6 % toenemen.
Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex, zou de huidige spilindex (112,72)
overschreden worden in juli 2009.
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Bescherming van het welzijn van dieren
Toegestane ingrepen bij varkens en kippen
Toegestane ingrepen bij varkens en kippen
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de toegestane ingrepen bij
gewervelde dieren vastlegt in het kader van het nutsgebruik van de dieren of de beperking van de
voortplanting van de soort (*).
Het voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx vervolledigt de omzetting in Belgisch recht
van richtlijn 91/630/EEG van de raad van 19 november 1991 tot vaststelling van minimumnormen ter
bescherming van varkens en richtlijn 1999/74/EG van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van de
minimumnormen voor de bescherming van legkippen. Het ontwerp bepaalt hoe en wanneer de castratie
van biggen kan gebeuren en in welke gevallen en bij welk pluimvee het ontbekken togestaan is.
(*) wijziging van het kb van 17 mei 2001 betreﬀende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren met
het oog op het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting van de diersoort.
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Verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
Bepaling van het persoonlijk aandeel voor de nieuwe medische prestaties kinder- en jeugdpsychiatrie
en pediatrie
Bepaling van het persoonlijk aandeel voor de nieuwe medische prestaties kinder- en jeugdpsychiatrie en
pediatrie
De ministerraad heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die aan artikel 37 bis van de wet
betreﬀende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen het remgeld
toevoegen voor de nieuwe prestaties kinder- en jeugdpsychiatrie en pediatrie.
Het voorstel van minister Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx bepaalt het remgeld
voor de zorgverleningen kinder- en jeugdpsychiatrie en pediatrie.
De nieuwe verstrekking kinder- en jeugdpsychiatrie heeft het nomenclatuurnummer 597682. Dat houdt
in: het verslag en het pluridisciplinair overleg op de verpleegafdeling onder leiding van de geaccrediteerde
geneesheer-specialist in de psychiatrie voor een rechthebbende jonger dan 18 jaar die gehospitaliseerd is
in een dienst van categorie K. Die zorgverlening is vrijgesteld van het persoonlijk aandeel. De patiënt moet
dus geen remgeld betalen.
De nieuwe verstrekking pediatrie heeft het nomenclatuurnummer 599981. Dat omhelst het toezicht met
permanente aanwezigheid van een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde in een dienst van
categorie N* voor de ondersteuning en de controle van de vitale functies van een pasgeboren baby in het
kader van de voorbereiding voor overbrenging naar een NIC dienst. Voor die zorgvelening bedraagt het
remgeld, dus het deel dat de patiënt zelf betaalt, maximum 4,96 euro.
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Nationale Loterij
Deﬁnitief verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2007
Deﬁnitief verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2007
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders, een ontwerp van koninklijk
besluit goedgekeurd dat het deﬁnitief verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2007
vastlegt.
De algemene vergadering van de Nationale Loterij heeft het bedrag van de subsidies voor 2007
goedgekeurd op basis van de afgesloten rekeningen van 2007. Het bedraagt 225,3 miljoen euro en wordt
verdeeld:
153.242.320 euro voor aangelegenheden vastgelegd bij wet
30.093.223 euro voor speciﬁeke donaties
22.713.457 euro voor subsidies onder bescherming van de federale regering
11.346.000 euro voor renovatie en restauratieprojecten
1.250.000 euro voor internationale projecten
4.285.000 euro voor maatschappelijke projecten
1.370.000 euro voor evenementen
1.000.000 euro voor de verzekering van vrijwilligerswerk
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Residence palace
Nieuwe toewijzing van de overheidsopdracht voor afbraak- en instandhoudingswerken in de
Residence palace
Nieuwe toewijzing van de overheidsopdracht voor afbraak- en instandhoudingswerken in de Residence
palace
De ministerraad was het eens met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om de
overheidsopdracht voor afbraak- en instandhoudingswerken voor de nieuwe zetel van de Europese Raad in
de Residence palace, toe te wijzen aan de tijdelijke vereniging S.M. Valens S.A. - Les entreprises Louis De
Waele S.A. De opdracht beloopt 19.735.792,77 euro.
De ministerraad had de overheidsopdracht op 22 juli 2008 toegekend aan de tijdelijke
vereniging Compagnie d'entreprises CFE S.A. - Bâtiments et ponts Construction BPC S.A. voor een bedrag
van 19.623.214,87 euro zonder BTW. Maar het bedrag werd verkeerd ingeschat en ligt in feite 201.964,83
euro hoger waardoor die oﬀerte niet de goedkoopste is. De oﬀerte van S.M. Valens S.A. - Les entreprises
Louis De Waele S.A. is dus de goedkoopste.
Infrabel zal de ondersteuning van het gebouw Residence palace door een staalconstructie en de
overbruggingswerken voor de spoorwegtunnel 'Schuman-Josafat' ﬁnancieren.
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Hoven van beroep
Verlenging van het tijdelijke kader van raadsheren in hoven van beroep
Verlenging van het tijdelijke kader van raadsheren in hoven van beroep
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen beslist om het tijdelijke kader
van raadsheren in de hoven van beroep te verlengen tot 31 december 2010 (*) met de bedoeling de
behandelingstijd van rechtzaken in te korten.
De tijdelijke kaders zijn in 2001 opgericht om de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te
werken. Het tijdelijke kader loopt af op 17 december 2008. Het gaat om raadsleden die verdeeld zijn over
de vijf hoven van beroep. Ze kunnen benoemd worden als de resultaten van een evaluatie op basis van de
geplande werklastmeting gunstig zijn. Die meting is gepland voor eind 2009. Op basis van de objectieve
gegevens die ze oplevert, kunnen de raadsheden bij de rechtbanken in functie van de behoeften worden
benoemd. Aangezien de versterking werkelijk heeft bijgedragen tot de inkorting van de
behandelingstijd van de rechtzaken en de werklastmeting nog niet beschikbaar is, wordt het kader van de
raadsheren verlengd.
(*) voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 november 2001 tot vaststelling van een tijdelijke
personeelsformatie van raadsheren om de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te
werken, de wet van 14 december 2004 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreﬀende de
rechterlijke inrichting en de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de
rechtbanken van eerste aanleg en van artikel 211 van het gerechtelijk wetboek.
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