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Ministerraad van 15 februari 2008
De ministerraad vergaderde op vrijdag 15 februari 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Guy Verhofstadt.
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Hoort bij Ministerraad van 15 februari 2008

NMBS
Ontslag en benoeming van een lid van het strategisch comité van de NMBS-holding
Ontslag en benoeming van een lid van het strategisch comité van de NMBS-holding
De ministerraad ging akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit van minister van Ambtenarenzaken
en Overheidsbedrijven Inge Vervotte dat de heer Luc Piens benoemt als vertegenwoordiger van het
Algemeen Christelijk Vakverbond - Transcom bij het strategisch comité van de NMBS-holding.
Het ontwerp verleent eervol ontslag aan de heer Marc Van Laethem.

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

© 2020 - news.belgium.be

1/2

15 feb 2008 -16:20

Hoort bij Ministerraad van 15 februari 2008

Schadelijke aangroeiwerende systemen
Internationaal Verdrag over de controle op schadelijke aangroeiwerende systemen aan boord van
schepen
Internationaal Verdrag over de controle op schadelijke aangroeiwerende systemen aan boord van schepen
De ministerraad ging akkoord met het voorontwerp van wet dat het Internationaal Verdrag over de
controle op schadelijke aangroeiwerende systemen aan boord van schepen goedkeurt. (Internationaal
Verdrag opgemaakt op 5 oktober 2001 in Londen onder auspiciën van de International Maritime
Organisation)
Het verdrag schrijft voor dat men vanaf 2003 geen verven die tributyltin (TBT) bevatten meer mag
gebruiken aan boord van schepen, en dat men die er vanaf 2008 niet meer mag aantreﬀen.
De TBT houdende verven werden gebruikt om de aangroei van algen, wieren en kleine schelpdieren op de
scheepswanden te verminderen, zodat de toename van de vaarweerstand minder wordt, de voortstuwing
van het schip eﬃciënter kan gebeuren en er ook minder uitlaatgassen van scheepsmotoren in de
atmosfeer terechtkomen.
Midden de jaren techtig werd echter vastgesteld dat tributyltin verantwoordelijk is voor misvormingen bij
schaaldieren die voor menselijke consumptie bestemd zijn zoals mosselen, oesters, wulken...
Daarom hebben een aantal landen aanvankelijk unilateraal een verbod op het gebruik van dergelijke
verven opgelegd in afwachting dat er een mondiaal verdrag zou komen om het gebruik van de verven te
verbieden.
Dat is de bedoeling van het Verdrag van 5 oktober 2001, maar het is nog niet in werking getreden. Ten
minste vijfentwintig landen moeten het ratiﬁceren en ze moeten gezamenlijk één kwart van de
wereldhandelsvloot vertegenwoordigen. Tot nu toe hebben slechts negentien landen dat gedaan en ze
vertegenwoordigen amper 16,15% van de wereldhandelsvloot.
Voor schepen die varen onder de vlag van een EU-lidstaat en voor de wateren onder jurisdictie van EUlidstaten is dat geen probleem omdat het Europees Parlement en de Raad dezelfde bepalingen als het
verdrag en het verbod op TBT verven in een verordening hebben opgenomen. (EG 782/2003 - 14 april
2003).
De regering wil door de goedkeuring de wereldwijde inwerkingtreding van het verdrag versnellen. Men
moet uiteraard niet enkel de Europese wateren en de organismen die erin leven beschermen tegen
tinvervuiling, maar alle maritieme wateren nu de productie en consumptie van allerlei zeevisserijproducten
gemondialiseerd is en we meer belang hechten aan de voedselketen.
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Hoort bij Ministerraad van 15 februari 2008

Overeenkomst tussen Montenegro en Benelux
Goedkeuring van de overeenkomst tussen Montenegro en de Benelux over de opheﬃng van de
visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten
Goedkeuring van de overeenkomst tussen Montenegro en de Benelux over de opheﬃng van de
visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten
De ministerraad ging akkoord met het voorontwerp van wet dat instemt met de overeenkomst die de
regeringen van de Benelux-landen en Montenegro per briefwisseling hebben gesloten om de visumplicht
voor de houders van diplomatieke paspoorten op te heﬀen. (Brussel 21 december 2006)
De overeenkomst die de goede relaties met Montenegro wil bevorderen, realiseert het vrije verkeer van
diplomatieke personeelsleden. Ze kunnen nu op vertoon van hun paspoort en zonder visum België
bezoeken. De maatregel geldt voor een verblijf van ten hoogste drie maanden.
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Hoort bij Ministerraad van 15 februari 2008

Overeenkomst tussen de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Benelux
Regeling van de terug- en overname van personen die onrechtmatig op het grondgebied verblijven
Regeling van de terug- en overname van personen die onrechtmatig op het grondgebied verblijven
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet aangenomen waardoor de overeenkomst tussen België,
het Groothertogdom Luxemburg, Nederland en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië over
de terugname en overname van personen die onregelmatig het land binnenkomen of er verblijven aan het
Parlement kan worden voorgelegd. (Voorburg 30 mei 2006)
De overeenkomst regelt en vergemakkelijkt de terugname, de overname en de doorgeleiding, door een
van de landen, van personen die illegaal het grondgebied van één van de andere landen binnenkomen of
er zich bevinden.
Het gaat om:
de terugname van eigen onderdanen die niet voldoen of niet meer voldoen aan de voorwaarden om
het grondgebied van het land dat de terugname verzoekt binnen te komen en er te verblijven
en de terugname van de onderdanen van derde landen en de staatlozen die niet of niet meer voldoen
aan de voorwaarden, wanneer ze duidelijk rechtstreeks vanuit het grondgebied van het land tot wie het
verzoek is gericht op het grondgebied van het verzoekende land zijn binnengekomen.
Ook de doorgeleiding van onderdanen van derde landen is mogelijk.
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Hoort bij Ministerraad van 15 februari 2008

Algemene ramp
Erkenning van uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp
Erkenning van uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp
De ministerraad keurde op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael verschillende
ontwerpen van koninklijk besluit goed die uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp
erkennen en die de omvang afbakenen.
Het gaat om de:
windhoos op 21 augustus 2006 in Modave en Tinlot (Luik)
de stormwinden op 18 en 19 januari 2007 in Hulshout, Mol, Rumst, Vosselaar (Antwerpen),
Froidchapelle (Henegouwen), Baelen, Hoei, Tinlot (Luik), Bertogne, Hotton, Meix-devant-Virton, Musson,
Rouvroy, Saint-Hubert en Tintigny (Luxemburg), Cerfontaine, Gesves, Hastière, Philippeville, Rochefort
en Walcourt (Namen), Zoutleeuw (Vlaams-Brabant), Oostrozebeke (West-Vlaanderen) en Ukkel
(Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
de uitzonderlijke hagelstorm op 13 mei 2007 in Bièvre (Namen)
de overvloedige regenval op 10 juni 2007 in Binche (Henegouwen), Amblève en Plombières (Luik) en
Aubange (Luxemburg).
de overvloedige regenval op 16 juli 2007 in Essen, Kalmthout, en Kappelen (Antwerpen), Berlare,
Beveren, Dendermonde, Erpe-Mere, Hamme, Lede, Lokeren, Sint-Niklaas, Temse,
Waasmunster, Wichelen en Zele (Oost-Vlaanderen)
de overvloedige regenval van 8 augustus 2007 in De Panne en Koksijde (West-Vlaanderen)

Door de erkenning komen de verzekeraars verplicht tussen voor de schade die het gevolg is van
overstromingen, opstuwen en overlopen van riolen in het kader van de verzekeringspolissen 'brand
eenvoudige risico's' waarin de dekking tegen natuurrampen als verplichte uitbreiding is opgenomen. Wat
de hagelschade en de schade door stomrwinden en windhozen betreft, kan nog een dossier ingediend
worden bij het Rampenfonds. Een eventuele tussenkomst van de verzekering wordt dan in rekening
gebracht. Het aantal ingediende schadedossiers bij het Rampenfonds en ook het bedrag van de
uitgekeerde herstelvergoeding dalen hierdoor gevoelig.
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Hoort bij Ministerraad van 15 februari 2008

Visserijsector
Evaluatie van de impact op het milieu van het nationaal operationeel programma voor de
visserijsector
Evaluatie van de impact op het milieu van het nationaal operationeel programma voor de visserijsector
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de evaluatie van de impact op
het milieu van het nationaal operationeel programma voor de visserijsector. Het ontwerp dat een voorstel
is van minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen Yves Leterme schrijft voor dat een
milieueﬀectenbeoordeling niet nodig is voor het nationaal strategisch plan voor de visserijsector, maar wel
voor het operationeel programma.
Verordening EG 1198/2006 van de Raad van 27 juli 2006 schrijft voor dat de lidstaten een strategisch plan
moeten opstellen om aanspraak te maken op ﬁnanciële steun van het Europees Visserijfonds voor
2007-2013. De steun dient om de toepassing van de laatste hervorming van het gemeenschappelijk
visserijbeleid te vergemakkelijken en de herstructureringen die nodig zijn voor de evolutie van de sector te
ondersteunen. In uitvoering van dat plan moeten de lidstaten een operationeel plan opstellen om de
beleidsmaatregelen en prioriteiten uit te voeren die het Europees Visserijfonds coﬁnanciert.
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Hoort bij Ministerraad van 15 februari 2008

Oveeenkomst tussen Ghana en België
Instemming met de overeenkomst tussen België en Ghana voor het vermijden van dubbele belasting
Instemming met de overeenkomst tussen België en Ghana voor het vermijden van dubbele belasting
De ministerraad ging akkoord met het voorontwerp van wet dat instemt met de Overeenkomst tussen
België en Ghana om dubbele belasting en het ontgaan van inkomstenbelasting te vermijden. (Brussel, 22
juni 2005)
De overeenkomst sluit aan bij het bestaande OESO-model.
Men zal de dubbele belasting vermijden door:
uitsluitend de staat waar de belastingplichtige zijn woonplaats heeft het recht te geven
om belastingen te heﬀen,
ofwel de bronstaat een recht van belastingheﬃng te geven dat beperkt kan zijn, en waardoor de
staat waar de woonplaats is, verplicht is de belasting van de bronstaat te verrekenen in zijn eigen
belasting of die belastbare inkomsten vrij te stellen.

De overeenkomst regelt ook de uitwisseling van gegevens tussen de belastingdiensten van beide landen
die nodig zijn om de overeenkomst en het interne recht van beide landen uit te voeren. Bij die uitwisseling
neemt men de gewone voorzorgsmaatregelen.
De overeenkomst bevat een regeling van het onderlinge overleg, de non-discriminatie en de uitwisseling
van inlichtingen en bijstand om de belastingen in te vorderen.
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Hoort bij Ministerraad van 15 februari 2008

Overeenkomst tussen de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Benelux
Goedkeuring van de overeenkomst tussen de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de
Benelux over de opheﬃng van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten
Goedkeuring van de overeenkomst tussen de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de
Benelux over de opheﬃng van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten
De ministerraad ging akkoord met het voorontwerp van wet dat instemt met de overeenkomst die de
regeringen van de Benelux-landen en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië per
briefwisseling hebben gesloten om de visumplicht voor de houders van diplomatieke paspoorten op te
heﬀen. (Den Haag 30 mei 2006)
De overeenkomst die de goede relaties met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië wil
bevorderen, realiseert het vrije verkeer van diplomatieke personeelsleden. Ze kunnen nu op vertoon van
hun paspoort en zonder visum België bezoeken. De maatregel geldt voor een verblijf van ten hoogste drie
maanden.
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Hoort bij Ministerraad van 15 februari 2008

Overeenkomst tussen Servië en Benelux
Goedkeuring van de overeenkomst tussen Servië en de Benelux over de opheﬃng van de visumplicht
voor houders van diplomatieke paspoorten
Goedkeuring van de overeenkomst tussen Servië en de Benelux over de opheﬃng van de visumplicht voor
houders van diplomatieke paspoorten
De ministerraad ging akkoord met het voorontwerp van wet dat instemt met de overeenkomst die de
regeringen van de Benelux-landen en de Republiek Servië per briefwisseling hebben gesloten om de
visumplicht voor de houders van diplomatieke paspoorten op te heﬀen. (Belgrado 21 december 2006)
De overeenkomst die de goede relaties met Servië wil bevorderen, realiseert het vrije verkeer van
diplomatieke personeelsleden. Ze kunnen nu op vertoon van hun paspoort en zonder visum België
bezoeken. De maatregel geldt voor een verblijf van ten hoogste drie maanden.
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Hoort bij Ministerraad van 15 februari 2008

Beleidsorganen federale overheidsdiensten
Wijziging van de bepalingen over de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten
Wijziging van de bepalingen over de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verscheidene bepalingen over de
beleidsorganen van de federale overheidsdiensten wijzigt (FOD). Het ontwerp van eerste minister Guy
Verhofstadt en minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte past de aanbevelingen van het Rekenhof in
de reglementering toe.
De voornaamste wijzigingen zijn:
De minister mag kiezen of hij of zij binnen de FOD een beleidsraad wil oprichten. Het is geen
verplichting meer. Indien er geen beleidsraad komt, kan de minister de enveloppe voor experten
gebruiken om bijzondere expertise voor de beleidscellen aan te trekken.
De beleidscellen maken formeel geen deel meer uit van de federale overheidsdiensten, maar horen op
budgettair en reglementair vlak bij het regeringslid dat ervoor bevoegd is. Elke minister of
staatssecretaris beschikt over ten minste een beleidscel met eventueel een of meerdere beleidskernen
in functie van de bevoegdheden. De regering bepaalt de omvang van de beleidscel en de beleidskern
bij het begin van de legislatuur. De functionele band met de FOD's wordt behouden. De directeur van
de beleidscel en het hoofd van de beleidskern maken deel uit van het directiecomité van de FOD, zodat
de samenwerking wordt bewaard.
Er komt een duidelijker onderscheid tussen inhoudelijke en uitvoerende medewerkers. De FOD
Kanselarij van de Eerste Minister zal hier een grotere controle op uitoefenen.
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Hoort bij Ministerraad van 15 februari 2008

Nationale commissie voor de rechten van het kind
Benoeming van de vertegenwoordigers van de federale regering bij de Nationale Commissie voor de
rechten van het kind
Benoeming van de vertegenwoordigers van de federale regering bij de Nationale Commissie voor de
rechten van het kind
De ministerraad keurde op voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen de benoeming van de
vertegenwoordigers van de federale regering bij de Nationale Commissie voor de rechten van het kind
goed.
Worden benoemd:
de vertegenwoordigers van de beleidscellen van minister Vandeurzen en minister Didier Reynders als
eﬀectieve leden,
de vertegenwoordigers van de beleidscellen van eerste minister Guy Verhofstadt en minister Laurette
Onkelinx als plaatsvervangende leden.
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Hoort bij Ministerraad van 15 februari 2008

Overeenkomst tussen Bosnië-Herzegovina en Benelux
Regeling van de terug- en overname van personen die onrechtmatig op het grondgebied verblijven
Regeling van de terug- en overname van personen die onrechtmatig op het grondgebied verblijven
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet aangenomen waardoor de overeenkomst tussen België,
het Groothertogdom Luxemburg, Nederland en Bosnië-Herzegovina over de terugname en overname van
personen die onregelmatig het land binnenkomen of er verblijven aan het Parlement kan worden
voorgelegd. (Sarajevo 19 juli 2006)
De overeenkomst regelt en vergemakkelijkt de terugname, de overname en de doorgeleiding, door een
van de alanden, van personen die illegaal het grondgebied van één van de andere landen binnenkomen of
er zich bevinden.
Het gaat om:
de terugname van eigen onderdanen die niet voldoen of niet meer voldoen aan de voorwaarden om
het grondgebied van het land dat de terugname verzoekt binnen te komen en er te verblijven
en de terugname van de onderdanen van derde landen en de staatlozen die niet of niet meer voldoen
aan de voorwaarden, wanneer ze duidelijk rechtstreeks vanuit het grondgebied van het land tot wie
het verzoek is gericht op het grondgebied van het verzoekende land zijn binnengekomen.

Ook de doorgeleiding van onderdanen van derde landen is mogelijk.
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Hoort bij Ministerraad van 15 februari 2008

Verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
Wijze van raadpleging van de gegevens over de verzekerbaarheid van patiënten
Wijze van raadpleging van de gegevens over de verzekerbaarheid van patiënten
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het KB met de uitvoering van de wet
over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wijzigt. (KB 3 juli 1996 - wet
14 juli 1994)
Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx geeft de raadpleging
van de gegevens over de verzekerbaarheid van rechthebbenden door zorgverleners via het netwerk
MyCarenet voorrang op de raadpleging via de SIS-kaart in het kader van het systeem van de derde
betaler. De lezing van de gegevens op de SIS-kaart is ondergeschikt en enkel toegestaan, als het niet
mogelijk is om het netwerk te raadplegen omdat:
de zorgverlener nog geen aansluiting heeft,
het gaat om verstrekkingen waar de zorgverlener en de patiënt niet samen aanwezig hoeven te zijn,
het gaat om verstrekkingen aan huis.

Voor de raadpleging van het netwerk moeten ze de patiënt identiﬁceren met in volgorde:
de sis-kaart
de elektronische identiteitskaart
het identiﬁcatienummer voor sociale zekerheid (INSZ) op het kleefvignet.

De verbintenis van betaling geldt voor de duur van de maand waarin de raadpleging plaatsvindt. De
zorgverleners kunnen een natuurlijke persoon of rechtspersoon volmacht geven om het netwerk te
raadplegen volgens richtlijnen die het verzekeringscomité zal vastleggen.
Het ontwerp treedt in werking zes maanden na bekendmaking in het staatsblad.
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Hoort bij Ministerraad van 15 februari 2008

Emissierechten
Opheﬃng van de federale retributie op gratis toegewezen emissierechten
Opheﬃng van de federale retributie op gratis toegewezen emissierechten
De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat vanaf 28 februari 2008 de federale retributie
op de gratis toegewezen emissierechten opheft.
Het voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette vloeit voort uit de beslissing die het
overlegcomité op 1 februari 2008 nam om geen gratis emissierechten meer toe te kennen aan klassieke
elektriciteitscentrales. Die beslissing kadert in het Nationaal allocatieplan 2008-2012 dat de bijkomende
vermindering van 4,8 miljoen ton voorziet, die de Europese Commissie had gevraagd. Voor de andere
sectoren die bij het plan betrokken zijn, zal de vermindering gebeuren via een herverdeling van de
toegewezen emissierechten.
Door de jaarlijkse retributie op de gratis emissierechten op te heﬀen, wil de ministerraad de impact van de
maatregelen op de exploitanten verzachten.
De programmawet van 27 december 2006 had een federale retributie van 0,1 euro per gratis emissierecht
ingevoerd (plus jaarlijkse indexatie) voor sommige houders van een exploitantentegoedrekening in het
nationaal register van broeikasgassen.
De ministerraad stemde in met:
het voorontwerp van wet dat artikels 361 tot 363 van de programmawet van 27 december 2006
opheft,
het ontwerp van koninklijk besluit dat het koninklijk besluit van 26 april 2007 over de jaarlijkse
retributie op de rechten die gratis zijn toegekend aan de houders van een exploitantentegoedrekening
in het nationaal register van broeikasgassen opheft.
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Persdienst van minister van Overheidsbedrijven,
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