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Ministerraad van 5 september 2008
De ministerraad vergaderde op vrijdag 5 september 2008 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 5 september 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme.
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Hoort bij Ministerraad van 5 september 2008

Europese economische ruimte
Overeenkomst voor de deelname van Bulgarije en Roemenië aan de Europese economische ruimte
Overeenkomst voor de deelname van Bulgarije en Roemenië aan de Europese economische ruimte
De ministerraad heeft ingestemd met een voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de
overeenkomst voor de deelname van Bulgarije en Roemenië aan de Europese Economische Ruimte en van
vier aanverwante overeenkomsten. Samen vormen ze een geheel dat kortweg
de uitbreidingsovereenkomst van de Europese Economische Ruimte (EER) wordt genoemd (Brussel, 25 juli
2007).
De overeenkomst is een logisch gevolg van de uitbreiding van de Europese Unie: volgens de EERovereenkomst moeten alle landen die lid worden van de EU ook de toestemming vragen om toe te treden
tot de EER.
Naar aanleiding van de uitbreiding van de EU op 1 januari 2007 met Bulgarije en Roemenië voorziet de
uitbreidingsovereenkomst van de EER in hun deelname aan de Europese Economische Ruimte. De
overeenkomst bepaalt dat de Europese interne markt voortaan van toepassing is op de 27 lidstaten van de
EU en op de drie landen van de Europese vrijhandelsassociatie IJsland, Liechtenstein en Noorwegen die
ook lid zijn van de EER.

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

© 2021 - news.belgium.be

1/2

05 sep 2008 -12:50

Hoort bij Ministerraad van 5 september 2008

Regeling van afwezigheid wegens ziekte in federaal openbaar ambt
Verduidelijking van de regels in geval van ziekte
Verduidelijking van de regels in geval van ziekte
De ministerraad besliste op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte de reglementering
van de controle van afwezigheid wegens ziekte te wijzigen. Het ontwerp van koninklijk besluit dat de
minister voorlegde (*), werkt een aantal onduidelijkheden weg en biedt ook een oplossing voor een
ﬂexibere werkkalender van ambtenaren die wegens ziekte met verminderde prestaties werken.
Ziek in de loop van de dag
Het contractueel of statutair personeelslid dat in de loop van de dag ziek wordt, krijgt een dag
dienstvrijstelling op voorwaarde dat hij of zij de toestemming heeft van zijn dienstchef. Die dag wordt niet
meer omgezet in afwezigheid wegens ziekte wanneer hij of zij ziek blijft.
Eendagsziekte
Elk personeelslid kan twee dagen per jaar voor één dag ziek zijn zonder doktersattest. Vanaf de derde dag
is een doktersattest nodig.
Verlaten van de woning
Het medisch onderzoek vindt plaats in de woon- of verblijfplaats van het personeelslid. Wanneer de arts
die het attest heeft afgeleverd oordeelt dat de gezondheidstoestand van de patiënt goed genoeg is om
zich naar een andere plaats te begeven, kan het personeelslid ook worden opgeroepen door het Bestuur
van de medische expertise voor een controleonderzoek.
Verminderde prestaties door ziekte
Personeelsleden van de rijksbesturen kunnen na ziekte het werk met verminderde prestaties aanvatten,
met 50%, 60% of 80%. Het voorstel last nu ﬂexibelere werkkalenders in die de mogelijkheid bieden de
prestaties bijvoorbeeld op enkele dagen te bundelen in plaats van ze over de hele werkweek te moeten
spreiden. Dat kan interessant zijn wanneer de patiënt, onderzoeken of behandelingen moet ondergaan in
het ziekenhuis.
* wijziging van het kb van 19 november 1998 betreﬀende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de
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personeelsleden van de rijksbesturen.
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Gas en elektriciteit voor FOD's
Overheidsopdrachten voor de levering van gas en elektriciteit in de gebouwen van federale
overheidsdiensten in het Vlaamse Gewest
Overheidsopdrachten voor de levering van gas en elektriciteit in de gebouwen van federale
overheidsdiensten in het Vlaamse Gewest
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om de Regie
der Gebouwen op te dragen twee overheidsopdrachten uit te schrijven voor de levering van gas en
elektriciteit in de gebouwen van federale overheidsdiensten in het Vlaamse Gewest.
De huidige contracten met Electrabel Customer solutions nv zijn opzegbaar vanaf 31 december 2008,
daarom wenst de ministerraad nieuwe aanbestedingen uit te schrijven.
Het energieverbruik kost per jaar ongeveer acht miljoen euro voor gas en negen miljoen euro voor
elektriciteit (exclusief heﬃngen, transport en distributiekosten).
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Rechten van personen met eeen handicap
Instemming met het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Instemming met het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht een voorontwerp
van wet goedgekeurd houdende instemming met het Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap en met het facultatief protocol bij dat Verdrag (New York, 13 december 2006).
Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geeft uitdrukking aan de nieuwe
benadering van handicaps en legt de nadruk op een nieuw leefmodel dat gebaseerd is op zelfstandigheid,
participatie en een volwaardige en volledige integratie van personen met een handicap in de
maatschappij.
Het verdrag kent geen nieuwe mensenrechten toe, maar erkent ze speciﬁek voor personen met een
handicap. Aangezien ze in de dagelijkse uitoefening van hun rechten bijzonder kwetsbaar zijn, bleek de
systematische nadruk op de mensenrechten op algemene wijze niet langer te volstaan. Het verdrag steunt
dus op het bestaande internationale juridische kader van de Verenigde Naties.
Het verdrag is gebaseerd op grondbeginselen:
- het respect voor inherente waardigheid en persoonlijke autonomie
- de non-discriminatie
- de volledige en daadwerkelijke participatie en opname in de samenleving
- het respect voor verschillen en aanvaarding van de menselijke diversiteit
- de gelijke kansen
- de toegankelijkheid
- de gelijkheid van man en vrouw
- het respect voor de ontwikkelende mogelijkheden van kinderen met een handicap en de eerbiediging van
hun recht op het behoud van de eigen identiteit.
Het verdrag omschrijft personen met een handicap als personen met langdurige fysieke, mentale,
verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels beletten volledig,
daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving. Ongeveer tien
percent van de wereldbevolking leeft met een handicap.
Het Verdrag erkent het belang van de internationale samenwerking en de bevordering ervan om
de nationale inspanningen ter verwezenlijking van de doelstelling van dit Verdrag te ondersteunen.
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Een onafhankelijke instantie dient op nationaal niveau de uitvoering van dit Verdrag te bevorderen, te
beschermen en op te volgen.
Staten die bij het Verdrag partij zijn, dienen op periodieke wijze te rapporten aan het toezichthoudende
Comité voor de rechten van personen met een handicap. Dit Comité bestaat uit onafhankelijke experten.

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

© 2021 - news.belgium.be

1/1

05 sep 2008 -12:50

Hoort bij Ministerraad van 5 september 2008

Pensioenen
Vrijwaring van de verhoging van de pensioenen
Vrijwaring van de verhoging van de pensioenen
Vanaf 1 september 2008 zijn de pensioenen voor werknemers en zelfstandigen met 2% verhoogd. Door die
verhoging zouden sommige pensioenen boven de drempelbedragen vallen en geen vrijstelling meer
genieten van de bijdrage voor geneeskudige verzorging. Om te vermijden dat sommige personen in
werkelijkheid niet van de verhoging van 2% kunnen genieten heeft de ministerraad op voorstel van
minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx beslist ook de drempelbedragen voor vrijstelling te
verhogen. Het drempelbedrag bedraagt nu 1.230,78 euro plus 227,87 euro in geval van gezinslast.
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Regie der Gebouwen
Huur van gebouwen en parkeerplaatsen
Huur van gebouwen en parkeerplaatsen
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om de Regie
der Gebouwen op te dragen de benedenverdieping van het gebouw op het Hocheporteplein 3 in Luik en
zeven parkeerplaatsen te huren voor het Centrum voor medische onderzoeken van de FOD Sociale
Zekerheid.
De ministerraad heeft de Regie der Gebouwen ook opgedragen twintig parkeerplaatsen van Parking
Parkpoort nv in Leuven te huren om er privé-wagens te parkeren van personeelsleden van de Federale
politie die bij het Geïntegreerde communicatie- en informatiekruispunt 100/101 in Vlaams-Brabant werken.
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Geschiedenis van de wereldoorlogen van de 20ste eeuw
Overeenkomst met Nieuw-Zeeland voor de samenwerking op het gebied van de gemeenschappelijke
geschiedenis van de wereldoorlogen van de twintigste eeuw
Overeenkomst met Nieuw-Zeeland voor de samenwerking op het gebied van de gemeenschappelijke
geschiedenis van de wereldoorlogen van de twintigste eeuw
De ministerraad heeft minister van Landsverdediging Pieter De Crem de toestemming verleend om met
Nieuw-Zeeland een overeenkomst te ondertekenen die de samenwerking op het gebied van de
gemeenschappelijke geschiedenis van de wereldoorlogen van de twintigste eeuw bevordert. De
overeenkomst verwijst naar de bescherming die België biedt aan de begraafplaatsen en monumenten van
het gemenebest (overeenkomst van 20 juli 1951).
Beide landen verbinden zich ertoe inspanningen te leveren om:
het begrip en de erkenning van de gemeenschappelijke geschiedenis te bevorderen
de jongere generaties voor te lichten
de gesneuvelden te eren en het behoud, de duiding en de toegang tot de sites te bevorderen
het gemeenschappelijk erfgoed in stand te houden, te onderhouden en te interpreteren
de banden tussen de verenigingen van oudgedienden te versterken
de banden tussen legermusea en andere musea voor militaire geschiedenis te stimuleren en de
uitwisseling van informatie, stukken en personeel en de samenwerking op het gebied van onderzoek en
tentoonstellingen aan te moedigen
de bezoeken aan gedenkplaatsen en historische plaatsen in beide landen te stimuleren.

Het instituut voor Veteranen - Nationaal instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoﬀers
is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
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Brugdagen federaal openbaar ambt
Omzendbrief over de brugdagen voor het federaal openbaar ambt in 2009
Omzendbrief over de brugdagen voor het federaal openbaar ambt in 2009
De ministerraad heeft een omzendbrief goedgekeurd die minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte
voorstelde over de dienstvrijstellingen voor het personeel van het federaal openbaar ambt in 2009.
1 januari (nieuwjaar), 21 mei (hemelvaart) en 21 juli (nationale feestdag) vallen op dinsdag of donderdag,
daarom zijn de personeelsleden vrijgesteld op vrijdag 2 januari, 22 mei en maandag 20 juli 2009.
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Financiering van de sociale zekerheid
Wetenschappelijk onderzoek, alternatieve ﬁnanciering en bijzondere vergoedingen voor de RVA
Wetenschappelijk onderzoek, alternatieve ﬁnanciering en bijzondere vergoedingen voor de RVA
De ministerraad keurde negen ontwerpen van koninklijk besluit goed over de ﬁnanciering van de sociale
zekerheid.
Wetenschappelijk onderzoek
Het ontwerp van koninklijk besluit dat artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor 2008
uitvoert, verdeelt het bedrag van de sociale zekerheidsbijdragen voor wetenschappelijk onderzoek:
16.516.330,71 euro is bestemd voor het Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek en 15.103.669,29 euro
voor het Fonds national de la recherche scientiﬁque.
Alternatieve ﬁnanciering 2008
Het bedrag voor de ﬁnanciering van de startbaanovereenkomsten die deel uitmaken van de globale
projecten in de openbare sector bedraagt 4.720.000 euro.
De verhoging van het bedrag van de alternatieve ﬁnanciering voor de ﬁnanciering van het Fonds tot
vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers bedraagt 3.400.000
euro.
Het bedrag voor de ﬁnanciering van de administratieve omkadering van de plaatselijke
werkgelegenheidsagentschappen bedraagt 19.810.000 euro.
Het bedrag voor de ﬁnanciering van het betaald educatief verlof dat voorafgenomen wordt op de belasting
van de toegevoegde waarde bedraagt 33.405.000 euro.
Het bedrag van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de
sociale zekerheid als ﬁscaal terugverdieneﬀect op de nieuwe werkgeversbijdragenverminderingen
bedraagt 46.800.000 euro.
Het bedrag dat wordt ingehouden van het bedrag toegekend aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
voor ondersteuning van het fundamenteel onderzoek overeenkomstig het terugverdieneﬀect inzake
sociale zekerheidsbijdragen voor het scheppen van onderzoeksmandaten bedraagt 4.428.000 euro.
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Bijzondere vergoedingen van de RVA
Het bedrag van de bijzondere vergoeding voor de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening voor de ﬁnanciering
van de tewerkstellingscellen bedraagt 11.180.000 euro.
De bijzondere vergoeding voor de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening voor de ﬁnanciering van de
startbaanovereenkomsten bedraagt 17.116.000 euro.
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Federaal openbaar ambt
Uitvoering van het sectoraal akkoord 2007-2008
Uitvoering van het sectoraal akkoord 2007-2008
De ministerraad heeft een aantal voorstellen van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte
goedgekeurd die het sectoraal akkoord van 2007-2008 uitvoeren.
Verhoging weddenschaal
De weddenschaal DT1 voor het contractueel personeel met de graad van medewerker
keuken/schoonmaak wordt verhoogd met 382 euro (niet-geïndexeerd) vanaf 1 december 2008.
Reiskosten
De kilometervergoeding voor reiskosten wordt verhoogd. Het bedrag wordt nu 0,3169 euro per kilometer
in plaats van 0,3093 euro. De kilometervergoeding zal voor 80% afhangen van de evolutie van de
consumptieprijzen en voor 20% van de evolutie van het gemiddelde van de maximale prijs van benzine en
diesel. Op 1 juli van elk jaar is er een aanpassing.
Eindejaarstoelage
Het geïndexeerde forfaitaire bedrag van de eindejaarstoelage wordt verhoogd tot 650 euro. Vanaf 2009
wordt het geïndexeerd volgens de bestaande formule.
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Sociaal stookoliefonds
Verhoging van de verwarmingstoelage van het Sociaal stookoliefonds
Verhoging van de verwarmingstoelage van het Sociaal stookoliefonds
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena beslist de
bedragen van de verwarmingstoelage van het Stookoliefonds te verhogen. Vanaf 1 september 2008 wordt
de maximumtussenkomst per liter brandstof verhoogd van 0,14 euro naar 0,20 euro voor personen die
recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, gezinnen met
een laag inkomen en personen met schuldoverlast. De maximumtoelage per huishouden stijgt naar 300
euro.
Voor de gezinnen met een bescheiden inkomen, namelijk met een jaarlijks netto belastbaar inkomen dat
lager of gelijk is aan 23.705,66 euro, wordt de tussenkomst per liter vervangen door een forfaitaire
toelage van 105 euro voor de aankoop van ten minste 750 liter.
Het ontwerp van koninklijk besluit houdende wijzigingen aan het Sociaal stookoliefonds dat de
ministerraad heeft goedgekeurd, voert de beslissingen uit die de ministerraad op 22 juli 2008 heeft
genomen naar aanleiding van de begrotingscontrole 2008.
Het sociaal stookoliefonds kent personen die het ﬁnancieel moeilijk hebben een verwarmingstoelage toe
voor de verwarming van hun huis met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas
naar aanleiding van de plotse stijging van de stookolieprijs.
De preciese voorwaarden en andere concrete informatie vindt u op de website van POD Maatschappelijke
Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid.
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Commissie voor nucleaire voorzieningen
Benoeming van de voorzitter en een plaatsvervanger van de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen
Benoeming van de voorzitter en een plaatsvervanger van de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen
De ministerraad besliste op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette de heer JeanPierre Arnoldi te benoemen als voorzitter van de Commissie voor nucleaire voorzieningen. De heer Koen
Locquet, eerstaanwezend adviseur bij de CREG wordt benoemd als plaatsvervanger in de Commissie voor
Nucleaire voorzieningen als vervanging van de heer Tom Vanden Borre.
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Opleidingsdirecteurs in openbare diensten
Exclusieve bevoegdheid van de opleidingsdirecteur overgedragen aan directeurs van FOD P&O tweede lezing
Exclusieve bevoegdheid van de opleidingsdirecteur overgedragen aan directeurs van FOD P&O - tweede
lezing
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
Inge Vervotte om de overdracht van de exclusieve bevoegdheden van de opleidingsdirecteurs naar de
functionele directeurs van FOD Personeel en Organisatie en de personeelsdiensten uit te breiden tot alle
instellingen van openbaar nut.
Het Opleidingsinstituut van de federale overheid reikt geen brevetten van opleidingsdirecteur meer uit,
aangezien het opleidingsbeleid nu integraal deel uitmaakt van het humanresourcebeleid, waarvoor de
directeurs van FOD P&O bevoegd zijn. In de federale overheidsdiensten en de openbare instellingen van
sociale zekerheid is die bevoegdheid al overgedragen. Het voorstel maakt de regel nu van toepassing op
alle instellingen van openbaar nut.
De ministerraad heeft het ontwerp van kb tot wijziging van het kb van 8 januari 1973 tot vaststelling van
het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut in tweede lezing goedgekeurd.
Het ontwerp werd aangepast na onderhandeling in het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de
gewestelijke overheidsdiensten.
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Overeenkomst met Chili
Overeenkomst met Chili over betaalde werkzaamheden van gezinsleden van diplomatiek en consulair
personeel
Overeenkomst met Chili over betaalde werkzaamheden van gezinsleden van diplomatiek en consulair
personeel
De ministerraad aanvaardde het voorontwerp van wet houdende instemming met de overeenkomst
tussen België en Chili inzake betaalde werkzaamheden die bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en
consulair personeel verrichten (Brussel, 6 december 2007).
De overeenkomst maakt het voor de echtgenoot, de echtgenote en andere gezinsleden van het
huishouden van ambtenaren en personeelsleden van de Chileense diplomatieke zendingen en consulaire
posten in België makkelijker om betaalde werkzaamheden als loontrekkende of zelfstandige in België te
verrichten. Hetzelfde geldt op grond van wederkerigheid voor de Belgische diplomatieke zendingen en
consulaire posten in Chili.
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