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Ministerraad van 27 juni 2008
De ministerraad vergaderde op vrijdag 27 juni 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 27 juni 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
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Hoort bij Ministerraad van 27 juni 2008

Economische begroting 2008
Mededeling van de cijfers van de economische begroting
Mededeling van de cijfers van de economische begroting
De minister voor Ondernemen en vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne heeft de cijfers van de
economische begroting die hij van het Instituut voor de nationale rekeningen ontving meegedeeld aan de
ministerraad.
De groei van het bbp in volume zou dit jaar 1,7% bedragen, na 2,8% in 2007. Na een nog behoorlijke groei
in het eerste kwartaal met 0,5%, zou de groei in de rest van 2008 terugvallen tot gemiddeld 0,2% per
kwartaal.
De Belgische economie zette in 2007 een sterke groeiprestatie neer, vooral onder impuls van de
binnenlandse vraag, die met 3,4% toenam. In 2008 verzwakt de groei van de binnenlandse vraag tot 2,3%.
De groeivertraging van de particuliere consumptie en de woningbouw kan worden toegeschreven aan de
stagnering van het beschikbaar gezinsinkomen en de aantrekkende rentevoeten. De bedrijfsinvesteringen
vertragen aanzienlijk in de loop van het jaar als gevolg van de minder gunstige vraagvooruitzichten, maar
boeten jaargemiddeld nauwelijks aan kracht in dankzij een gunstig startpunt begin 2008. De uitvoergroei
vertraagt in navolging van de buitenlandse afzetmarkten. Deze vooruitzichten gaan gepaard met
belangrijke onzekerheden met betrekking tot de evolutie van de grondstoﬀenprijzen en de mate waarin de
Amerikaanse bbp-groei vertraagt.
De binnenlandse werkgelegenheid zou in 2007 gemiddeld met 72.600 personen zijn toegenomen. In 2008
remt de economische groeivertraging de werkgelegenheidstoename af tot 56.300 personen. De
werkgelegenheidsgraad stijgt van 62,9% in 2007 tot 63,3% in 2008. Het aantal werkenden neemt sterker
toe dan de beroepsbevolking, wat resulteert in een daling van het aantal werklozen. De geharmoniseerde
Eurostat-werkloosheidsgraad neemt af van 7,5% in 2007 tot 6,9% in 2008.
De inﬂatie, gemeten aan de hand van het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen, wordt voor dit
jaar geraamd op 4,6%, t.o.v. 1,8% in 2007. De inﬂatieversnelling is grotendeels toe te schrijven aan de
stijging van de prijzen voor energie en voeding. De gezondheidsindex zou gemiddeld met 4,0% toenemen.
De vorige spilindex (108,34) werd overschreden in april 2008. Overeenkomstig de maandvooruitzichten
voor de gezondheidsindex, zou de nieuwe spilindex (110,51) overschreden worden in oktober 2008
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Hoort bij Ministerraad van 27 juni 2008

Centrum voor gelijke kansen en rascismebestrijding
Aanwijzing van de leden van de Raad van bestuur van het Centrum voor gelijke kansen en
rascismebestrijding
Aanwijzing van de leden van de Raad van bestuur van het Centrum voor gelijke kansen en
rascismebestrijding

De ministerraad keurde het voorstel van minister van Werk en Gelijke Kansen Joëlle Milquet goed dat de
leden van de Raad van bestuur van het Centrum voor gelijke kansen en rascismebestrijding aanwijst
(ontwerp van kb).
Worden voor zes jaar benoemd als lid van de raad van bestuur:
op voordracht van de federale regering

eﬀectieve leden

plaatsvervangers

Claude Delbrulle

Zakia Khattabi

Hervé Hasquin

Isabelle Mazzara

Alaf Hemamou

Mohammed Tijjini

Laura Iker

Fabien Paelmans

Eric Lemmens

Gisèle Marlière

Véronique Lefrancq

Benoît Drèze

Bernard Blero

Fatima Shaban

Ann Verreth

Tinneke Huyghe

Renaat Vandevelde

Ina Vandenberghe

Eddy Boutmans

Kurt Demeester
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Naïma Charkaoui Hajri

Hakim Boutkabout

Steven Vansteenkiste

Lieve De Cocq

Badra Djait

Jochen Soetens

Eugène Dimmock

Machteld Ory

op voordracht van de Vlaamse regering

Jean Boulogne

Anne-Marie Vangeenberghe

Liesbeth Stevens

Karin Van Mossevelde

op voordracht van de regering van de Franse Gemeenschap

Anne Bourgaux

Ahmed Laaouej

op voordracht van de Waalse regering

Carine Jansen

Alain Jacobeus

op voordracht van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Diane Culer

Chico Kebsi

Soetkin Suetens

Khadija Zamouri

op voordracht van de regering van de Duitstalige Gemeenschap

Alexandre Miesen

Ingrid Inselberger
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Hervé Hasquin wordt voor zes jaar benoemd als voorzitter van de raad van bestuur en Ann Verreth als
vice-voorzitter.
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Hoort bij Ministerraad van 27 juni 2008

Telematicanetwerk van de FOD Buitenlandse Zaken
Verlenging met één jaar van de overheidsopdracht voor het telematicanetwerk van de FOD
Buitenlandse Zaken
Verlenging met één jaar van de overheidsopdracht voor het telematicanetwerk van de FOD Buitenlandse
Zaken
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om de
overheidsopdracht voor diensten via onderhandelingsprocedure voor het telematicanetwerk van de FOD
Buitenlandse Zaken (WAN) met een jaar te verlengen.
Omdat de regering van lopende zaken lang aan het werk is gebleven en het moeilijk was om
encryptieapparatuur te vinden liep het project voor de verlenging van het WAN-contract één jaar
vertraging op. Om de continuïteit van de dienst te verzekeren heeft de ministerraad beslist de
overheidsopdracht met één jaar te verlengen.
De FOD Buitenlandse Zaken heeft een wereldwijd informaticanetwerk (WAN) dat de Belgische ambassades
en consulaten in het buitenland en de diensten van het hoofdbestuur op geïntegreerde, beveiligde en
betaalbare wijze via een informaticanetwerk verbindt. De ﬁrma Infonet-Belgium n.v. werd in november
2001 belast met het opzetten van het informaticanetwerk. Het contract eindigt in november 2008.
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Hoort bij Ministerraad van 27 juni 2008

NV Fedesco en klimaatbeleid
Uitbreiding van het maatschappelijke doel van Fedesco nv
Uitbreiding van het maatschappelijke doel van Fedesco nv
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het maatschappelijke doel
van Fedesco nv uitbreidt (*). Op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette zal Fedesco
nv tussenkomen bij de aankoop van emissiekredieten van de KfW bankengruppe (zie persbericht: Aankoop
van emissiekredieten). Aangezien de aankoop van emissiekredieten niet past binnen het huidige
maatschappelijke doel van Fedesco nv, breidt het ontwerp van kb dat doel uit en vermeldt expliciet
dat Fedesco nv zal bijdragen tot het naleven van de verbintenissen van België op het vlak van
klimaatverandering (Kyoto-protocol). Fedesco nv zal in de toekomst optreden als tussenpersoon bij de
aankoop van emissiekredieten voor de federale staat.
De ministerraad ging ook akkoord met de verkoopsovereenkomst tussen Fedesco nv, de CREG en de
federale staat, die de bepalingen vastlegt voor de verschillende betalingstermijnen en -procedures voor de
aankoop van emissiekredieten, de succes-fee, de instapkosten, de leveringskosten, de verwijlintresten, de
overdracht van emissiekredieten aan de federale staat, de onkosten vergoeding voor Fedesco nv...
De Commissie voor de regulering van gas en elektriciteit beheert het Fonds voor de ﬁnanciering van het
federale beleid voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De CREG is verantwoordelijk om
de middelen aan Fedesco nv over te dragen nadat de commissie de bewijststukken heeft ontvangen.
Fedesco (Federal Energy Services Company) is een publieke Energy Services Company of ESCO die als
naamloze vennootschap van publiek recht in maart 2005 werd opgericht op initiatief van de Federale
Regering. Fedesco is voor 100% een dochteronderneming van de Federale Participatie en
Investeringsmaatschappij (FPIM).
(*) Ontwerp van kb tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 dat aan de Federale
investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt.

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

2/2

Persdienst van minister van Overheidsbedrijven,
Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast
met Grote Steden Paul Magnette
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
België
+32 2 213 09 11
http://magnette.belgium.be

© 2020 - news.belgium.be

1/1

27 jun 2008 -13:13

Hoort bij Ministerraad van 27 juni 2008

Gerechtelijke stagiairs
Aantal betrekkingen voor gerechtelijke stagiairs voor 2008-2009
Aantal betrekkingen voor gerechtelijke stagiairs voor 2008-2009
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen om
48 arbeidsplaatsen te voorzien voor gerechtelijke stagiairs voor 2008-2009. Het gaat om 26
Nederlandstalige en 22 Franstalige arbeidsplaatsen. De stagiairs worden vanaf 1 oktober 2008
aangeworven.
De vaststelling van het aantal plaatsen gebeurt op basis van minimum 87 basisbenoemingen per jaar
waarvan ongeveer twee derde aan stagiairs moet worden toegewezen. De verdeling per taalrol is
gebaseerd op de verhouding tussen Nederlandstalige en Franstalige magistraten: 55% Nederlandstaligen
en 45% Franstaligen.
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Hoort bij Ministerraad van 27 juni 2008

Green investment scheme
Aankoop van emissiekredieten bij het Hongaarse green investment scheme
Aankoop van emissiekredieten bij het Hongaarse green investment scheme
De ministerraad gaf minister van Klimaat en Energie Paul Magnette groen licht om te onderhandelen over
een overeenkomst voor de aankoop van 2 miljoen emissiekredieten van het Hongaarse green investment
scheme.
Het green investment scheme biedt de mogelijkheid om toegekende emissierechten te verwerven van
landen die een groot overschot hebben zoals de nieuwe lidstaten van de EU. Hongarije heeft een goed
onderbouwd milieuprogramma ontwikkeld (GIS: green investment scheme). België kan via dat GIS nu
twee miljoen ton CO2 equivalenten aankopen. De minister van Klimaat en Energie zal het
contract ondertekenen, op voorwaarde dat het eﬀectief leidt tot de vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen door een verbeterde energie-eﬃciëntie in openbare en residentiële gebouwen en het
gebruik van hernieuwbare energie. De ministerraad keurde ook het ontwerp van kb goed dat het bedrag
van die investering, namelijk 30 miljoen euro, inschrijft in het koninklijk besluit van 28 oktober 2004.
Tot 2008 mocht de overheid enkel gebruik maken van de Joint implementation en Clean development
mechanism om emissiekredieten aan te kopen. Op 9 mei 2008 besliste de ministerraad ook
emissierechten aan te kopen via de internationale markt voor de handel in emissierechten.
Die aankoop wordt geﬁnancierd door het Fonds voor de ﬁnanciering van het federale beleid voor de
reductie van de emissie van broeikasgassen, dat dooor de Commisie voor de regulering van gas en
elektriciteit wordt beheerd.
De aankoop sluit aan op de verbintenis van de federale staat om 12,3 miljoen ton CO2-equivalenten
tussen 2008-2012 aan te kopen of 2,46 miljoen ton CO2-equivalenten per jaar. (Overlegcomité van 8
maart 2004 over de lastenverdeling van de Belgische verplichtingen ten overstaan van het Kyoto-protocol
tussen de gewesten en de federale overheid).
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Hoort bij Ministerraad van 27 juni 2008

Dienstenrichtlijn
Voortgangsrapport van de stuurgroep dienstenrichtlijn
Voortgangsrapport van de stuurgroep dienstenrichtlijn
Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne presenteerde de ministerraad
het eerste voortgangsrapport van de stuurgroep dienstenrichtlijn. De omzetting van de dienstenrichtlijn (*)
moet tegen 28 december 2009 voltooid zijn, daarom besliste de ministerraad op 20 maart 2008 de
organisatie ervan vast te leggen.
De ministerraad heeft akte genomen van de verschillende acties die de stuurgroep heeft ondernomen op
het gebied van:
de verschillende actieplannen die de modules ontwikkelden
de activering van het netwerk van contactpunten bij de federale overheid en de deelgebieden
de screening van de wetgeving voor de aanpassing ervan en de uitwerking van een voorontwerp van
wet
de stand van zaken van de cross controle en de screening van de administratieve vereenvoudiging

De richtlijn heeft tot doel een juridisch kader te creëren om belemmeringen van het vrije dienstenverkeer
in de EU uit de weg te ruimen en om tegen 2010 een echte interne dienstenmarkt te verwezenlijken. Ze
vermindert de beperkingen op de vrijheid van vestiging (artikel 43 EG-Verdrag) zodat dienstverleners zich
makkelijker in een andere lidstaat kunnen vestigen. Tegelijkertijd voert de dienstenrichtlijn ook het recht
op vrije dienstverlening uit zoals dat is neergelegd in artikel 49 en 50 van het EG-Verdrag. Ze heeft
bovendien betrekking op onderdanen uit andere lidstaten, die zich in België willen vestigen en op
ondernemers uit andere lidstaten die in België hun diensten willen aanbieden zonder zich hier te vestigen.
(*) Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreﬀende het
vrij verkeer van diensten op de interne markt.
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Hoort bij Ministerraad van 27 juni 2008

Gehandicapte kinderen
Toekenning van de verhoogde tegemoetkoming aan kinderen met een lichamelijke of geestelijke
handicap van 66% of meer
Toekenning van de verhoogde tegemoetkoming aan kinderen met een lichamelijke of geestelijke handicap
van 66% of meer
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de voorwaarden wijzigt voor de
toekenning van de verhoogde tegemoetkoming aan kinderen met een lichamelijke of geestelijke
handicap van 66% of meer.
Het ontwerp dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorstelde, voert een
overgangsbepaling in om de kinderen het recht op de verhoogde tegemoetkoming toe te kennen vanaf de
datum van de erkenning van de lichamelijke of geestelijke handicap.
Het koninklijk besluit van 11 maart 2008 kende kinderen met een handicap door een lichamelijke of
geestelijke ongeschiktheid van 66% of meer vanaf 1 januari 2008 een absoluut recht toe op de verhoogde
tegemoetkoming. Voordien moesten ze een verklaring op erewoord indienen en werd de verhoogde
tegemoetkoming slechts toegekend na een inkomensonderzoek. Als de verklaring vroeger dan drie
maanden na de erkenning van de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid werd ingediend, werd de
verhoogde tegemoetkoming toegekend vanaf de datum van de erkenning.
Door de opheﬃng van de oude regeling op 1 januari 2008 konden de kinderen die pas in het laatste
kwartaal van 2007 de erkenning van de ongeschiktheid kregen, daarna geen verklaring op erewoord meer
indienen en konden ze het recht op de verhoogde tegemoetkoming pas op 1 januari 2008 bekomen.
De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk
besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde
verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreﬀende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering
van het OMNIO-statuut.
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Hoort bij Ministerraad van 27 juni 2008

Wettelijke bewaring van boekhoudkundige stukken
Aanpassing van uitvoeringsbesluiten aan de nieuwe wetgeving voor de wettelijke bewaartermijn van
boekhoudkundige stukken
Aanpassing van uitvoeringsbesluiten aan de nieuwe wetgeving voor de wettelijke bewaartermijn van
boekhoudkundige stukken
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de bestaande
uitvoeringsbesluiten die nog in een boekhoudkundige bewaartermijn van tien jaar voorzien, aanpast aan
de nieuwe wetgeving. De wet diverse bepalingen van 8 juni 2008 heeft de wettelijke bewaartermijn voor
boekhoudkundige stukken van 10 op 7 jaar gebracht.
Het voorstel van minister van Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne verbetert ook
de oude bedragen in Belgische frank in artikel 2 van het uitvoeringsbesluit op de boekhoudwetgeving.
De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk
besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de
ondernemingen en van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29 §§ 1 en 5
van de wet van 6 augustus 1990 betreﬀende de ziekenfondsen en de landsbonden van de ziekenfondsen.
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Beheerders distributienetten van elektriciteit en aardgas
Vastlegging van de billijke winstmarges en de tarieven van de beheerders van de distributienetten
voor gas en elektriciteit
Vastlegging van de billijke winstmarges en de tarieven van de beheerders van de distributienetten voor
gas en elektriciteit
De ministerraad heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die een artikel van de
elektriciteitswet en een van de gaswet uitvoeren (*). De ontwerpen die minister van Klimaat en Energie
Paul Magnette voorstelde, leggen de regels vast voor:
1. de methodologie die wordt gebruikt om het totale inkomen en de billijke winstmarge van de
beheerders van de distributienetten te bepalen:
door de deﬁnitie van het gereguleerde actief en zijn evolutieregels te verduidelijken
door het rendementspercentage op het gereguleerd actief vast te leggen zodat het overeenkomt met een
rendement dat de investeerders kunnen verwachten voor langetermijninvesteringen die dezelfde risico's
vertegenwoordigen

2. de algemene tariefstructuur voor de aansluitingen, het gebruik van het net en bijkomende diensten,
3. de verwerking van het saldo tussen de gerapporteerde kosten en de werkelijke ontvangsten,
4. de procedures voor de voorstellen, de goedkeuring, de weigering en de publicatie van de tarieven,
5. de verslagen en de informatie die de netbeheerders aan de Commissie voor de regulering van gas en
elektriciteit moeten verstrekken zodat die de tarieven kan controleren,
6. de objectieven die de netbeheerders moeten nastreven om de kosten te beheersen.

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed betreﬀende de regels met betrekking tot
de vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene
tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake het
voorstel en de goedkeuring van de tarieven, van de rapportering en kostenbeheersing door de beheerders
van de distributienetten voor aardgas en eenzelfde ontwerp voor de beheerders van de distributienetten
voor elektricteit.
(*) artikel 12octies van de wet van 29 april 1999 en artikel 15/5 decies van de wet van 12 april 1965. Beide
zijn gewijzigd door de wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen.
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Hoort bij Ministerraad van 27 juni 2008

Strijd tegen de ﬁscale en sociale fraude
Ministerieel comité voor de strijd tegen de ﬁscale en sociale fraude
Ministerieel comité voor de strijd tegen de ﬁscale en sociale fraude
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de leden van het Ministerieel
comité voor de strijd tegen de ﬁscale en sociale fraude vastlegt.
De leden zijn:
eerste minister Yves Leterme
minister van Financiën Didier Reynders,
minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx
minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael
minister van Justitie Jo Vandeurzen
minister van Werk Joëlle Milquet
minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle
minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne
staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding Carl Devlies
staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Financiën Bernard Clerfayt
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Hoort bij Ministerraad van 27 juni 2008

Syndicale onderhandelings- en overlegcomités
Elektronische indiening en verdeling van documenten voor syndicale onderhandelings- en
overlegcomités
Elektronische indiening en verdeling van documenten voor syndicale onderhandelings- en overlegcomités
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de elektronische indiening en
de terbeschikkingstelling regelt van documenten voor de syndicale onderhandelings- en overlegcomités.
Het voorstel van eerste minister Yves Leterme, geeft de voorzitters van de syndicale onderhandelings- en
overlegcomités van de openbare sector de keuze te beslissen dat de indiening en de verdeling van de
dossiers elektronisch zal gebeuren. Ze moeten wel het akkoord hebben van de representatieve
vakorganisaties. Op die manier wordt ook minder papier gebruikt. Elke voorzitter bepaalt dan verder hoe
men de documenten elektronisch ter beschikking kan stellen en die regels opnemen in het huishoudelijk
reglement. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om documenten via de post, per aangetekende zending,
in te dienen.
De Secretaries van het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten (Comité A) en het
Sectorcomité I, die deel uitmaken van de Kanselarij van de Eerste Minister, kunnen dus voortaan
het nieuwe e-premierproject gebruiken voor de elektronische gegevensuitwisseling.
De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk
besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.
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Fiscale regeling vennootschappen uit verschillende landen
Fiscale regeling van de fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen inbreng van activa en aandelenruil
van vennootschappen uit verschillende landen
Fiscale regeling van de fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen inbreng van activa en aandelenruil van
vennootschappen uit verschillende landen
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat het Wetboek van de inkomstenbelasting
1992 wijzigt. Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders zet de gecoördineerde richtlijn
2005/19/EG van de Raad van 17 februari 2005 in Belgisch recht om (*). Die richtlijn voorziet in de
gemeenschappelijke ﬁscale regeling van fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa
en aandelenruil voor vennootschappen uit verschillende lidstaten en van de verplaatsingen van de
statutaire zetel van een Europese Naamloze Vennootschap (SE) of een Europese Coöperatieve
Vennootschap (SCE) van een lidstaat naar een andere.
In het wetboek wordt het begrip intra-Europese vennootschap opgenomen. Dat is een buitenlandse
vennootschap die ﬁscaal in een lidstaat van de EU is gevestigd, waaronder ook de SE en de SCE.
Daarnaast omschrijft het voorontwerp:
de invoering van de belastingvrije aandelenruil
de wijziging van het algemene stelsel van aftrek van vorige beroepsverliezen
de bepalingen inzake fusies, splitsingen, gelijkgestelde verrichtingen die een wijziging inhouden van
het geldende regime voor louter Belgische verrichtingen
het ﬁscale regime van de grensoverschrijdende fusie, splitsingen, gelijkgestelde verrichtingen waarbij
een binnenlandse vennootschap optreedt als overnemende of verkrijgende vennootschap
de bepalingen van fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen tussen vennootschappen in de EU
de speciﬁeke bepalingen over de grensoverschrijdende inbreng van een bedrijfsafdeling, een tak van
werkzaamheid of een algemeenheid van goederen door een binnenlandse of intra-Europese
vennootschap
het ﬁscale regime van de zetelverplaatsing van een binnenlandse Europese vennootschap of Europese
coöperatieve vennootschap naar een andere lidstaat van de EU en van een buitenlandse Europese
vennootschap en Europese coöperatieve vennootschap naar België.

(*) richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990.
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Sociaal akkoord - gezondheidssector
Financiering van bijkomend verlof en van het peterschap in de ziekenhuizen
Financiering van bijkomend verlof en van het peterschap in de ziekenhuizen
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het bedrag vaststelt van de
vergoedingen waarin het sociaal akkoord voor de gezondheidssector voorziet (Sociaal akkoord van 2005).
In het budget 2008 van Riziv zijn middelen uitgetrokken voor de ﬁnanciering van de sociale akkoorden.
Concreet regelt het ontwerp van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx de
ﬁnanciering van het peterschap in de ziekenhuizen en de ﬁnanciering van bijkomend verlof voor
personeelsleden van 50 jaar of ouder die geen voordelen voor eindeloopbaan genieten. Het peterschap is
bedoeld om kennis en ervaring van oudere werknemers aan jongeren met minder basisopleiding over te
dragen.
Het ontwerp van koninklijk besluit regelt de storting door het Riziv aan het Fonds Sociale Maribel voor de
privéziekenhuizen en aan het Fonds voor de Gezondheidsinrichtingen en -diensten en aan de RSZ-PPO.
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Sloveense voorzitterschap van de EU
Conclusies van Sloveense voorzitterschap van de EU
Conclusies van Sloveense voorzitterschap van de EU
Eerste minister Yves leterme en minister van Buitenlandse Zaken Karel de Gucht legden de ministerraad
de conclusies voor van het Sloveense voorzitterschap van de EU.
De volledige tekst vindt u op de website van de Raad van de Europese Unie.
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Aankoop van emissiekredieten
Overeenkomst tussen de federale staat en Fedesco nv, KFW Bankengruppe voor de aankoop van
emissiekredieten
Overeenkomst tussen de federale staat en Fedesco nv, KFW Bankengruppe voor de aankoop van
emissiekredieten
De ministerraad keurde het voorstel van minister van Klimaat Paul Magnette goed om een overeenkomst
te sluiten met Fedesco nv en KfW Bankengruppe voor de aankoop van 1.333.000 emissiekredieten
voor maximum 25 miljoen euro. NV Fedesco treedt op als koper van emissiekredieten en aanverwante
diensten van KfW bankengruppe. Fedesco nv moet die onmiddellijk verkopen aan de Belgische staat. De
Bankengruppe KfW heeft een geprivilegieerde toegang tot de koolstofmarkt en is bereid een aantal
garanties vast te leggen, zoals een resultaatsverbintenis voor de levering van 900.000 ton CO2equivalenten.
De aankoop sluit aan op de verbintenis van de federale staat om 12,3 miljoen ton CO2-equivalenten
tussen 2008-2012 aan te kopen of 2,46 miljoen ton CO2-equivalenten per jaar. (Overlegcomité van 8
maart 2004 over de lastenverdeling van de Belgische verplichtingen ten overstaan van het Kyotoprotocol tussen de gewesten en de federale overheid).
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Sociale akkoorden voor de federale gezondheidssectoren
Regeling van de ﬁnanciële weerslag van de sociale akkoorden voor de federale gezondheidssectoren
Regeling van de ﬁnanciële weerslag van de sociale akkoorden voor de federale gezondheidssectoren
De ministerraad heeft vier ontwerpen van koninklijk besluit (*) goedgekeurd die de ﬁnanciële impact
regelen van de sociale akkoorden die de regering in 2000 en 2005 sloot met de betrokken representatieve
organisaties van werknemers en werkgevers in de federale gezondheidssectoren.
De ontwerpen die minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx indiende, gaan
concreet over middelen voor thuisverpleging, diensten van het Rode Kruis en de wijkgezondheidscentra. In
de begrotingopmaak van 2008 zijn die middelen uitgetrokken in het budget van het RIZIV. Het RIZIV moet
daarvoor de middelen krijgen van het RSZ-globaal beheer. Die tranferts worden geregeld in de eerste twee
ontwerpen. De overige twee ontwerpen regelen de stortingen door het Riziv aan het Fonds voor de
Gezondheidsinrichtingen en -diensten en aan het Fonds Sociale Maribel van de RSZ-PPO.
(*) tot uitvoering van artikel 59, tweede lid, 8° van de programmawet van 2 januari 2001.
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Arbeidsprestaties en eindeloopbaan
Financiering van de vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan in sommige
gezondheidssectoren
Financiering van de vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan in sommige gezondheidssectoren
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de ﬁnanciering van de
maatregelen voor de vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan in sommige gezondheidssectoren
regelt.
Het ontwerp dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx aan de ministerraad
voorlegde, wijzigt het koninklijk besluit van 15 september 2006 dat de nieuwe sociale akkoorden uitvoert
die in april en juli 2005 met de non-proﬁtsector zijn gesloten. De belangrijkste wijzigingen van het ontwerp
zijn:
de audiologen komen voortaan in aanmerking voor de maatregelen op het vlak van eindeloopbaan,
de gelijkgestelde werknemers die bij verschillende werkgevers werken en onder hetzelfde RSZ- of
RSZPPO-nummer zijn geregistreerd verliezen hun rechten niet wanneer ze van werkgever veranderen.
De aanwerving van een werknemer bij een werkgever die onder hetzelfde RSZ- of RSZPPO-nummer als
de vorige is geregistreerd, zonder een toename van het aantal werkuren, wordt niet als een nieuwe
aanwerving beschouwd,
men mag slechts aanvullende gegevens invoeren voor de periode waarvoor de werkgever een
deﬁnitieve tegemoetkoming heeft ontvangen, tot één jaar na de kennisgeving van het bedrag van die
deﬁnitieve tegemoetkoming,
de Dienst voor Geneeskundige Verzorging kan nu ook de juistheid van de gegevens die de werkgevers
hebben verstrekt controleren

De sectoren die betrokken zijn bij die maatregelen op het vlak van vrijstelling van arbeidsprestaties en
eindeloopbaan zijn:
de rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen en de centra voor dagverzorging,
de revalidatiecentra,
de diensten voor thuisverpleging,
de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België,
de wijkgezondheidscentra.
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De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk
besluit van 15 september 2006 tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende
sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en
eindeloopbaan betreft.
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Active Endeavour
Inzet van een Belgische oﬃcier in het kader van de internationale strijd tegen terrorisme
Inzet van een Belgische oﬃcier in het kader van de internationale strijd tegen terrorisme
De ministerraad ging in op het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een
Belgische oﬃcier in te zetten in het kader van de NAVO antidrugsoperatie Active Endeavour in de
Middellandse Zee.
Die oﬃcier wordt ingezet van 29 juli tot 15 augustus en van 20 november tot 11 december 2008. Hij zal
plaatsnemen aan boord van een schip of een onderzeeër van de Standing NATO Maritime Group 1. Dit
maritieme eskader wordt in het kader van de bijdrage aan de internationale strijd tegen terrorisme ingezet
door de NAVO in het Middellands Zeegebied.
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Impedantiemetrie en polypectomie
Bepaling van het persoonlijk aandeel voor de nieuwe medische prestaties impedantiemetrie en
polypectomie
Bepaling van het persoonlijk aandeel voor de nieuwe medische prestaties impedantiemetrie en
polypectomie
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 impedantiemetrie en polypectomie.
Het voorstel van minister Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx legt het remgeld vast op
15% van het honorarium en maximum 8,68 euro. De rechthebbende op de verhoogde
verzekeringstegemoetkoming betaalt geen remgeld.
De nieuwe verstrekking impedantiemetrie draagt het nomenclatuurnummer 474670. De verstrekking
is de simultane 24 uur Holter-registratie van de pH en de impedantie, op minstens drie verschillende
niveaus in de slokdarm, met protocol en uittreksel uit het tracé van de pH en de drie tracés van de
gelijktijdige metingen van impedantie.
De nieuwe verstrekking polypectomie draagt het nomenclatuurnummer 473211 en heeft betrekking op de
volledige resectie met diathermische lus van één of meerdere poliepen van het colon naar aanleiding van
een colonoscopie links of van een volledige colonoscopie.
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Belgische Technische Coöperatie
Wijziging van het derde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgische Technische
Coöperatie
Wijziging van het derde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgische Technische Coöperatie
Het derde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgische Technische Coöperatie (BTC) trad in
werking op 1 januari 2007. Sindsdien kwamen een aantal zaken aan bod die niet expliciet voorzien zijn in
het beheerscontract. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel stelde voor om het derde
beheerscontract te wijzigen. De ministerraad keurde daarom een ontwerp van koninklijk besluit goed dat
wijzigingen aanbrengt aan het derde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de BTC nv van publiek
recht met sociaal oogmerk.
Voortaan kan de BTC om tijd te winnen verbintenissen aangaan en uitgaven doen voor logistiek en
personeel nog voor de uitvoeringsovereenkomst genotiﬁceerd is.
Er komt een bijvoegsel bij het derde beheerscontract waarbij de BTC 12% beheerskosten mag aanrekenen
op het Belgisch Overlevingsfonds. Die wijziging biedt een juridische basis voor de beheerskosten van het
Belgisch Overlevingsfonds, die de BTC zal betalen.
Een overgangsmaatregel zal de juridische leemte opvullen door de overheveling naar het derde
beheerscontract van alle uitvoeringsovereenkomsten die afgesloten werden onder het tweede
beheerscontract.
De BTC levert de technische expertise en moet de projecten en programma's voorbereiden en uitvoeren in
het kader van de directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking. Het gaat om programma's en projecten
die België in een partnerland voert en die de Belgische Staat ﬁnanciert op basis van een bijzondere
overeenkomst tussen de twee landen. Het derde beheerscontract heeft de ministerraad op 10 juli 2006
goedgekeurd.
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Lancering van SEPA bij de Federale Overheid
Op 1 januari 2009 gebruiken de federale overheidsdiensten de nieuwe Europese
overschrijvingsformulieren, bankcodes en rekeningnummers voor alle ﬁnanciële transacties met
burgers en ondernemingen
Op 1 januari 2009 gebruiken de federale overheidsdiensten de nieuwe Europese
overschrijvingsformulieren, bankcodes en rekeningnummers voor alle ﬁnanciële transacties met burgers
en ondernemingen
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van eerste minister Yves Leterme, minister van Financiën
Didier Reynders, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne en
staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet om geleidelijk aan de nieuwe Europese
overschrijvingsformulieren in de overheidsdiensten in te voeren, zodat op 1 januari 2009
de overheidsdiensten de nieuwe SEPA-standaard gebruiken.
Vanaf 2011 zal er één standaard zijn voor alle girale betalingen in België en in alle deelnemende landen.
Die standaard heet SEPA, dat staat voor single euro payments area of het
gemeenschappelijke eurobetalingsgebied (*). Dat betekent dat je vanaf 1 januari 2011 in alle SEPA
landen op dezelfde wijze kan betalen met overschrijvingen, domiciliëringen en betaalkaarten. Maar tot die
datum verloopt de aanpassing geleidelijk. Zo is het nieuwe overschrijvingsformulier al sinds 28 januari
2008 in gebruik.
De diensten van de federale overheid zullen de Europese overschrijvingsformulieren al vanaf 1 januari
2009 gebruiken. Daarmee speelt de Belgische overheid een voortrekkersrol binnen de Europese Unie. De
belastingplichtige zal de eerste concrete wijziging in september 2008 zien op het aanslagbiljet van
de personenbelasting.
Wat houdt SEPA in?
Een nieuw bankrekeningnummer en het gebruik van de BIC-code
Voortaan vermeld je de IBAN-code, het international bank account number, om je Belgische
bankrekening te identiﬁceren. De code bestaat uit vier maal vier tekens: je huidige
bankrekeningnummer 539-0075470-34 wordt dan BE68 5390 0754 7034.
Je zal ook de BIC-code moeten gebruiken voor de overschrijvingen. De bank identiﬁer code (BIC)
identiﬁceert de bank. Elke bank in Europa heeft dus een eigen code, bijvoorbeeld BANKBEBB.
Je vindt de BIC code nu al op je rekeninguittreksels of op de facturen van de begunstigde.
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Een nieuw overschrijvingsformulier
Voor Europese overschrijvingen is het nieuwe overschrijvingsformulier al sinds 28 januari 2008 in
gebruik.
Voor Belgische overschrijvingen wordt het nieuwe formulier geleidelijk aan ingevoerd. Daarvoor
hebben de banken een overgangsperiode tot 1 januari 2011. Tot dan blijven de bestaande Belgische
formulieren naast de nieuwe bestaan. Vanaf 1 januari 2011 blijft er nog één formulier over voor alle
overschrijvingen. Er komen ook nieuwe regels:
De Europese banken mogen geen commissie van het bedrag afhouden.
De uitvoering van de betaling mag ten hoogste drie dagen duren, en vanaf 2012 maar een dag, zoals in
België al het geval is.

Wat verandert er aan het overschrijvingsformulier?
Het nieuwe overschrijvingsformulier is roze en rood.
Er is geen strookje meer voor de klant.
De datum van je gewenste uitvoeringsdatum komt in de plaats van de memodatum.
Je moet je IBAN vermelden en de BIC code van de begunstigde.
Je moet de naam van de begunstigde vermelden.
De datum waarop je het formulier ondertekent, valt weg.
De gegevens van de begunstigde staan nu onder de opdrachtgever.

In bijlage vind je een brochure met een voorbeeld van het nieuwe formulier.
Domiciliëringen in heel het SEPA gebied
Op dit ogenblik kan je enkel domiciliëringen voor begunstigden in België uitvoeren, maar vanaf 1
november 2009 kan dat voor heel het SEPA gebied. Dat wil zeggen dat je met een domiciliëring
bijvoorbeeld je elektriciteitsfactuur voor je vakantiehuis in het buitenland kan betalen. Samen met het
nieuwe Europese domiciliëringsformulier komen er ook nieuwe regels. Zo zal je alle informatie over de
betaling van de schuldeiser ontvangen veertien dagen voor het geld van je rekening wordt gehaald. Tot
acht weken na de invordering kan je die dan betwisten (als het niet om een vast periodiek bedrag gaat). Er
komen ook twee nieuwe domiciliëringen bij: de eenmalige domiciliëring en de domiciliëring tussen
bedrijven (business-to-business).
Betaalkaarten
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Tegen 2011 zullen alle bankkaarten binnen het SEPA gebied eenvormig zijn. Dat wil zeggen dat je je
bankkaart kan gebruiken in het SEPA gebied, zoals je dat nu in België doet.

De federale overheid voert de nieuwe betalingsmiddelen geleidelijk in
Vanaf september 2008 ontvang je het aanslagbiljet van de personenbelasting met het nieuwe
overschrijvingsformulier. Het aanslagbiljet is het biljet dat een betaling aan de administratie van de
belastingen of een teruggave vermeldt. Vanaf september 2008 gebruikt FOD Financiën enkel nog de
nieuwe overschrijvingsformulieren.
Alle overheidsdiensten introduceren geleidelijk aan het nieuwe formulier en het gebruik van het nieuwe
bankrekeningnummer en BIC-code tot alle diensten op 1 januari 2009 zijn aangepast. Bij elke wijziging van
een overheidsdocument geeft of zendt de federale overheid een informatiebrochure met uitleg mee. De
brochures vind je ook in alle kantoren van FOD Financiën en in de postkantoren. De websites van de
federale overheidsdiensten geven eveneens meer informatie.
Meer info vind je op de website van de Belgische overheid www.belgium.be/sepa en voor meer
gespecialiseerde informatie kan je terecht bij je bank of op de site van de Belgische Federatie van de
ﬁnanciële sector www.sepabelgium.be.
Van wie komt het initiatief?
Het eengemaakte gebied voor Europese betalingen is een logisch gevolg van het vrije verkeer van
personen, goederen, diensten en kapitaal in de Europese Unie en sluit aan bij de Lissabon-strategie die de
kenniseconomie en meer concurrentiekracht in Europa moet bevorderen. Daarom creëerde de Europese
Commissie een juridisch kader dat de barrières tussen de verschillende landen opheft en dat de
regelgeving voor betaaldiensten in Europa harmoniseert. (Richtlijn 2007/64/EG van het Europese
parlement en de raad voor de betaaldiensten in de interne markt en tot wijziging van richtlijnen 97/7/EG,
2000/12/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG. Tegen 1 november 2009 moet de richtlijn deel
uitmaken van de Belgische wetgeving.
De Europese Commissie had via Charlie McCreevy, EU-commissaris voor de interne markt en diensten, aan
de Europese ministers van Financiën gevraagd om een bijzondere inspanning te doen voor het SEPA
dossier. Daarom bespreekt men bij elke ECOFIN vergadering de invoering van SEPA.
Omdat SEPA een impact heeft op heel de maatschappij leidt een steering committee op federaal niveau de
introductie van de nieuwe betaalmiddelen in goede banen. De gouverneur van de Nationale Bank van
België is voorzitter van het comittee dat alle betrokken partners samenbrengt: de ministers van de
federale regering en van de gewest- en gemeenschapsregeringen, topvertegenwoordigers van de
banksector, De Post, de ondernemingen en de consumentenverenigingen. Samen hebben ze een
migratieplan voor België opgesteld. De ministerraad heeft nu het luik van de uitvoering binnen de federale
overheidsdiensten goedgekeurd.
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(*) Welke landen nemen deel aan SEPA?
Het gaat om de 27 landen van de Europese Unie plus de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie.
EU: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,
Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal (met de Azoren
en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (met de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla),
Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (met Gibraltar en Noord-Ierland) en Zweden.
EVA: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.
De Franse overzeese gebieden Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion nemen deel, de andere
gebieden niet. Andorra, Far Oër Eilanden, Groenland, Monaco, San Marino, Vatikaanstad, de
Kanaaleilanden en Isle of Man maken geen deel uit van SEPA.
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Opvragen van uittreksels en eensluidend verklaarde afschriften door de administraties
Aanpassing van koninklijke en ministeriële besluiten aan het only-once principe
Aanpassing van koninklijke en ministeriële besluiten aan het only-once principe
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat diverse bepalingen wijzigt over
het voorleggen van uittreksels uit het bevolkingsregister of de registers van de burgerlijke stand of het
opvragen van eensluidend verklaarde afschriften. Hij heeft ook een ontwerp van ministerieel besluit
goedgekeurd dat diverse bepalingen wijzigt over het voorleggen van uittreksels uit de geboorteakte.
Minister van Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent van Quickenborne legde deze aan de ministerraad
voor.
Beide ontwerpen passen diverse koninklijke en ministeriële besluiten aan het only-once principe aan en
voorien in de afschaﬃng van eensluidend verklaarde afschriften van documenten. Het only-once
principe betekent dat federale overheidsdiensten aan de burger geen gegevens mogen vragen die de
overheid al kent (programmawet van 22 december 2003). Bovendien wordt ook de verplichting om een
afschrift van de geboorteakte voor te leggen geschrapt. De identiﬁcatiegegevens op de geboorteakte zijn
immers af te lezen van de elektronische identiteitskaart.
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Preventieve diplomatie
Financiering van intitiatieven van België in de preventieve diplomatie
Financiering van intitiatieven van België in de preventieve diplomatie
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om
een aantal initiatieven op het vlak van de preventieve diplomatie te ﬁnancieren.
Bemiddeling bij dreigende en lopende conﬂicten, processen van vredesdialoog en (inter)nationale
verzoening, crisisbeheer - Ethiopië
De Intergovernmental Authority on Development (IGAD) ontwikkelde een mechanisme dat snel
waarschuwt wanneer conﬂictpreventie nodig is en een Spoedreactie fonds om in de Hoorn van Afrika
snel te kunnen reageren op dreigende, lopende en toekomstige conﬂicten. De Belgische bijdrage bedraagt
30.000 euro.
Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten - Multi - ICJ
De ministerraad ging op 26 oktober 2007 akkoord met de ﬁnanciering van faze I en II van het project
Global Security and Rule of Law van het International Commission of Jurists (ICJ) voor 100.000 euro. Het
moet de regeringen in hun strijd tegen terrorisme ervan overtuigen dat ze de rechtsregels, mensenrechten
en het humanitaire recht moeten respecteren in de maatregelen die ze nemen tegen terrorisme. Het gaat
nu om de derde fase van het project dat een globale visie op lange termijn beoogt. De Belgische bijdrage
bedraagt 200.000 euro.
Bemiddeling bij dreigende en lopende conﬂicten, processen van vredesdialoog en (inter)nationale
verzoening - Israel
Het Peres Center for Peace gelooft dat jongeren de sleutel vormen in het keren van de vijandelijke en
wantrouwige houding tussen Palestijnen en Israeli's. Daarom voert het centrum vredesopbouwende
activiteiten uit die interactie, communicatie en wederzijds begrip moeten bevorderen. Het gebruik van ICTmiddelen kan hierbij helpen. Met 2 ICT-projecten voor jongeren, het internet peace ambassadors program
en het strategisch spel peace maker educational program worden de fysische barrières tussen beide
volkeren omzeild en kunnen deelnemers met elkaar corresponderen en tegelijkertijd nieuwe
technologische vaardigheden aanleren. De Belgische bijdrage bedraagt 37.500 euro.
Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - European House for Peace and
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Development (Transnistrisch gebied van Moldavië)
Een van de prioriteiten van het Moldavische buitenlandse beleid is de toetreding tot de Europese Unie.
Daarvoor moet Moldavië een aantal grondige hervormingen doorvoeren. Het onopgeloste conﬂict tussen
de regio Transnistrië en Moldavië vormt echter een belangrijk obstakel voor die hervormingen en voor de
ontwikkeling van Moldavië. Met het project wilt de Moldavische NGO World Window de internationale
banden van Moldavië en de samenwerking met de Europese instellingen in Transnistrië versterken door:
de organisatie van 10 seminaries over de EU en haar instellingen
de inrichting van een EU bibliotheek
gratis toegang tot internet en een kleine bibliotheek voor jeugd- en NGO leiders
elektronische nieuwsbrieven over de EU actualiteit en vormingsprogramma's

Het project wil zo bijdragen tot de algemene en professionele ontwikkeling van publieke leiders. De NGO
World Window geldt als een onafhankelijke en professionele organisatie en heeft een goede
verstandhouding met de lokale autoriteiten. De Belgische bijdrage bedraagt 7.950 euro.
Bemiddeling bij dreigende en lopende conﬂicten, processen van vredesdialoog en (inter)nationale
verzoening, crisisbeheer - Kirgizstan
De ministerraad beslistte op 20 juli 2006 de NGO Foundation for Tolerance te ﬁnancieren voor 180.000
euro. De organisatie ontwikkelde het project Early Warning for Violence Prevention, dat de capaciteiten
van sociale en politieke systemen om conﬂicten in Kirgizstan te beheren moet verruimen. Zo kan
Kirgistan de interne conﬂicten kanaliseren en reguleren en geweld vermijden.
De Belgische bijdrage bedraagt 150.000 euro.
Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten - Cambodja
De NGO Documentation Center Cambodia wenst de herinnering aan de Cambodjaanse genocide te
herdenken. Ze speelt ook een actieve en belangrijke rol binnen de organisaties die zich met transitionele
justitie bezighouden, ondermeer door documenten over de misdaden van het verleden te bewaren. Het
project wilt de geschiedenis van het Rode Khmer-regime toevoegen aan het onderwijsprogramma van het
Cambodjaanse secundair onderwijs. De voorgestelde Belgische bijdrage bedraagt 128.920 euro.
Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Thailand
De ministerraad besliste op 19 november 2004 en 17 maart 2006 projecten van de Nederlandse NGO ZOA
Refugee Care te steunen, die Birmese vluchtelingen in de Thaise vluchtelingenkampen helpen hun kansen
op socio-professionele integratie veilig te stellen door hun vaardigheden te ontwikkelen. Het huidige
project, fase IV van het Karen Education Project, wil het onderwijs en de opleiding in die kampen verder
ondersteunen. De Belgische bijdrage dient voor het deel Teaching and Learning Environment, met de

3/3

nadruk op Teacher's Training.
Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij- Pakistan
Jonge vrouwen in Zuid-Punjab zijn de grootste slachtoﬀers van geweld zoals groepsverkrachting en moord.
Vaak worden ze uitgebuit door fanatieke mollahs, die hen als zelfmoordterroristen recruteren. Daarom is
het noodzakelijk hun capaciteiten te versterken en zo hun emancipatie te ondersteunen. Het
projectvoorstel Female youth empowerment center te Bahawalpur van de Pakistaanse NGO GOHER
organiseert en beheert een centrum dat onderdrukte en gemarginaliseerde meisjes ondersteunt met een
waaier aan diensten.
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