1/1

25 jul 2008 -12:45

Ministerraad van 25 juli 2008
De ministerraad vergaderde op vrijdag 25 juli 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 25 juli 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 25 juli 2008

Aardgas en elektriciteit
Mensen met lage inkomens krijgen korting op hun aardgas- en elektriciteitsfactuur voor verwarming
Mensen met lage inkomens krijgen korting op hun aardgas- en elektriciteitsfactuur voor verwarming
De ministerraad heeft beslist de eindgebruikers die aardgas en elektriciteit gebruiken als verwarming een
korting toe te kennen. Die korting bedraagt 75 euro voor aardgas en 50 euro voor elektriciteit. Het voorstel
van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette biedt op die manier mensen met lage inkomens een
extra steun.
Wie kan een korting genieten?
De eindgebruiker van wie het jaarlijkse netto inkomen niet hoger is dan 23.282 euro, die niet het sociaal
tarief geniet en die aardgas of elektriciteit gebruikt als hoofdverwarming van de woning.
De leverancier zal bij de eindfactuur een attest voegen dat de aanvrager moet invullen en naar FOD
Economie sturen. FOD Economie betaalt de korting uit.
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Hoort bij Ministerraad van 25 juli 2008

Eurovignet
Elektronisch eurovignet vervangt papieren eurovignet
Elektronisch eurovignet vervangt papieren eurovignet
Vanaf 1 oktober 2008 wordt het papieren eurovignet voor zware vrachtwagens vervangen door een
elektronisch vignet. Dat houdt in dat de vrachtwagensector minder administratieve lasten zal hebben en
dat vrachtwagens minder vaak moeten stoppen voor controle. De verkoop van de elektronische tickets
zal voortaan online gebeuren bij de verkooppunten. Ook de controle zal eenvoudiger zijn. De
vrachtwagenchauﬀeurs moeten het papieren vignet niet meer bij zich hebben. De controleurs zullen in een
centrale gegevensbank kunnen nagaan of het eurovignet is betaald zonder het voertuig te laten stoppen.
Om dat nieuwe stelsel in te voeren is het nodig de bestaande wettelijke bepalingen over de bewaring en
de vervanging van de vignetten op te heﬀen. Op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders
keurde de ministerraad daarom een voorontwerp van wet goed dat de wet (*) tot goedkeuring van het
verdrag inzake de heﬃng van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens (**)
en tot invoering van een eurovignet (***) wijzigt.
(*) van 27 december 1994
(**) verdrag goedgekeurd door België, Denemarken, Duitsland, Luxemburg en Nederland op 9 februari
1994.
(***) overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese gemeenschappen van 25 oktober
1993.

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

Persdienst van vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse
Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken Didier Reynders
Karmelietenstraat15
1000 Brussel
België
+32 2 501 85 91
http://www.diplomatie.be

© 2021 - news.belgium.be

1/1

25 jul 2008 -12:45

Hoort bij Ministerraad van 25 juli 2008

Fedcom
Uitbreiding van het Fedcom-project voor de staatsboekhouding
Uitbreiding van het Fedcom-project voor de staatsboekhouding
De ministerraad heeft het voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor
Begroting Melchior Wathelet goedgekeurd om het Fedcom project uit te breiden en heeft de leidend
ambtenaar van FOD Budget en Beheerscontrole gemachtigd om onderhandelingen met IBM te starten voor
de uitbreiding van het contract.
Het Fedcom-project wordt uitgebreid met een informaticaplatform om een volledig algemene boekhouding
te voeren met een geïntegreerde begrotingsboekhouding in plaats van een louter budgettaire
boekhouding op transactiebasis. De ministerraad had op 12 januari 2007 de oorspronkelijke
overheidsopdracht van Fedcom toegekend aan IBM.
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Hoort bij Ministerraad van 25 juli 2008

Aankoop van materiaal en diensten
Aankoop van materiaal en diensten voor de federale en lokale politie en voor het fonds voor
verkeersveiligheid
Aankoop van materiaal en diensten voor de federale en lokale politie en voor het fonds voor
verkeersveiligheid
Op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael besliste de ministerraad:
een overheidsopdracht te gunnen om trackingmateriaal aan te kopen voor de speciale eenheden van
de federale politie via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met twee ﬁrma's
een overheidsopdracht toe te kennen via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van
een meerjarige overeenkomst om mainframes voor de federale politie te huren
de investeringprojecten voor 2008 te ﬁnancieren in het kader van het veiligheidsfonds.
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Hoort bij Ministerraad van 25 juli 2008

ISAF
Zending van F-16's naar Afghanistan om steun te verlenen aan ISAF-troepen
Zending van F-16's naar Afghanistan om steun te verlenen aan ISAF-troepen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem de beslissing
bekrachtigd en verscheidene uitvoeringsmaatregelen goedgekeurd om Belgische F-16's naar Afghanistan
te zenden om er steun te verlenen aan ISAF (International Security Assistance Force).
De ministerraad had al op 1 februari 2008 het principe goedgekeurd om vanaf 1 september 2008 vier F-16
jagers en een detachement van 100 militairen in samenwerking met Nederland te sturen.
België zal tijdens de fase van stabilisering van de missie, F-16's op de basis van Kandahar inzetten in
samenwerking met Frankrijk en Nederland, om tegemoet te komen aan de behoefte van ISAF om over
bijkomende vliegtuigen te beschikken in het zuiden van Afghanistan. De aanwezigheid van die vliegtuigen
is nodig om de troepen van ISAF vanuit de lucht te steunen.
De eerste fase van de ontpooiing bestaat uit de voorbereiding van het terrein zoat de F-16's hun
opdrachten kunnen uitvoeren. Daarna zal men er via zee- en wegtransport materiaal heensturen om een
Belgisch cantonnement te bouwen. Een detachement constructiegenie van een 55-tal personen zal vanaf 3
augustus 2008 tijdelijk in plaats worden gesteld om de werken uit te voeren.
In de tweede fase zal een operationeel detachement van een honderdtal personen samen met de F-16's
worden opgesteld om de opdracht van de F-16's aan te vatten. Dat detachement wordt vanaf 1 september
2008 voor zes maanden ingezet, vervolgens kan de ministerraad de opdracht verlengen.
Door de inzetregels en de beperkingen die België oplegt, kunnen de piloten opdrachten uitvoeren binnen
het strikte kader van de ISAF-operaties en steun verlenen aan geallieerden van de NAVO wanneer ze zich
in een levensbedreigende situatie bevinden.
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Hoort bij Ministerraad van 25 juli 2008

Infrabel
Vervanging van een lid van de raad van bestuur van Infrabel
Vervanging van een lid van de raad van bestuur van Infrabel
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte
de benoeming goedgekeurd van een lid van de raad van bestuur van Infrabel, nv van publiek recht. Het
gaat om mevrouw Fabienne Gorller die mevrouw Vanessa Matz vervangt en van wie ze het mandaat tot 29
oktober 2010 voleindigt.
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Hoort bij Ministerraad van 25 juli 2008

Tweetalige adjuncten in de federale besturen
Overgangsperiode voor de aanwijzing van tweetalige adjuncten verlengd
Overgangsperiode voor de aanwijzing van tweetalige adjuncten verlengd
Op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte heeft de ministerraad een ontwerp van
koninklijk besluit goedgekeurd dat het koninklijk besluit van 16 mei 2003 wijzigt, betreﬀende de aanwijzing
van tweetalige adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale
overheidsdiensten. De overgangsmaatregel wordt verlengd tot 31 december 2008.
In de overgangsperiode kan men de besturen aanduiden die instaan voor de eenheid van rechtspraak en
kan men bij de eentalige hoofden van die besturen een tweetalige adjunct van de andere taalrol
aanwijzen die houder is van een certiﬁcaat taalkennis.
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Elektronisch stemmen
Samenwerkingsakkoord over de ontwikkeling van een nieuw elektronisch stemsysteem
Samenwerkingsakkoord over de ontwikkeling van een nieuw elektronisch stemsysteem
De ministerraad heeft minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael de opdracht gegeven om een
samenwerkingsakkoord met de gewesten te ondertekenen voor de ontwikkeling van een nieuw
elektronisch stemsysteem met de bedoeling om zo snel mogelijk een experiment te organiseren.
De ministerraad had op 22 februari 2008 beslist om het debat in het Parlement af te wachten over de
studie van het universitair consortium en over de toekomst van het elektronisch stemmen in het
algemeen alvorens een beslissing te nemen. Dat debat heeft plaatsgevonden. Ondertussen zijn ook de
regeringen van de gewesten geraadpleegd over het ontwerp van samenwerkingsakkoord voor het nieuwe
stemsysteem.
Het nieuwe stemsysteem is gebaseerd op de bevindingen van een consortium van universiteiten dat de
verschillende systemen die in de wereld bestaan, heeft bestudeerd.
Hoe zal de stemming met het nieuwe systeem verlopen?
De kiezer gaat naar het stembureau dat op zijn oproepingsbrief is vermeld. Na identiﬁcatie op de
kiezerslijst krijgt hij van de voorzitter van het stembureau een papieren of magnetische drager.
Hij of zij gaat binnen in het stemhokje, steekt de drager in de stemmachine en start de kiesverrichting.
Stemmen op het computerscherm gebeurt op dezelfde wijze als nu. Alleen duidt de kiezer de kandidaat
aan via het contactscherm. Een optisch potlood is niet meer nodig.
Nadat de kiezer zijn keuze heeft gemaakt, krijgt hij of zij een gedrukt stembiljet waar alle gekozen
kandidaten zichtbaar op vermeld staan, met de keuze ook nog eens in de vorm van een streepjescode
of een chip. Zo kan de kiezer controleren of de stemmachine zijn of haar stem correct heeft
geregistreerd.
Daarna plooit de kiezer het biljet zo dat de namen van de kandidaten niet meer zichtbaar zijn. Hij of zij
overhandigt het biljet aan de voorzitter, die nagaat of er niets op het biljet staat geschreven, en stopt
het in de urne.
De stemopneming gebeurt dan door de streepjescodes op de biljetten te scannen of de chip in te lezen.
De voorbereiding en de organisatie van het stemsysteem zijn dezelfde als nu bij het bestaande
systeem.
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Met dit systeem kan:
de kiezer nagaan of de stemmachine de stemmen die hij op het scherm heeft uitgebracht correct heeft
geregistreerd,
gelijk welk controleorgaan nagaan of de inhoud van de streepjescode of de chip overeenstemt met de
gegevens die op het stembiljet staan,
de kiesoverheid een traditionele telling van de stembiljetten uitvoeren in geval van betwisting.

Voor de gemeenten komt er een grootschalige informatiecampagne om hen te wijzen op het nieuwe
stemsysteem. Ze kunnen dan beslissen het systeem te gebruiken, tenzij het gewest hen daartoe verplicht.
De federale overheid is bevoegd voor de verkiezing van het Europees parlement, de federale wetgevende
kamers en de gewest- en gemeenschapsparlementen. De gewesten zijn bevoegd voor de verkiezing van
de provincie-, gemeente- en districtsraden.
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Pensioen voor zelfstandigen
Verhoging van het pensioen voor zelfstandigen vanaf 1 oktober 2008
Verhoging van het pensioen voor zelfstandigen vanaf 1 oktober 2008
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister van
Pensioenen Marie Arena beslist om de minimumpensioenen voor zelfstandigen vanaf 1 oktober 2008 met
10 euro te verhogen.
De beslissing past in de maatregelen die de ministerraad tijdens de begrotingscontrole van juli 2008 heeft
genomen om de koopkracht te bevorderen.
De ministerraad heeft het voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van artikel 131bis van de wet
van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen.
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Hoort bij Ministerraad van 25 juli 2008

OCMW's
Bepaling van het OCMW dat bevoegd is om de huurwaarborg toe te kennen
Bepaling van het OCMW dat bevoegd is om de huurwaarborg toe te kennen
Op voorstel van minister van Maatschappelijke integratie Marie Arena heeft de ministerraad een
voorontwerp van wet goedgekeurd dat de wet over het ten laste nemen van de steun verleend door de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's) wijzigt (wet van 2 april 1965).
Het OCMW van de gemeente waar de persoon verblijft die een opvangstructuur voor asielzoekers verlaat
en die een huurwaarborg aanvraagt, is bevoegd om de huurwaarborg toe te kennen. Die wijziging geldt
ook voor de toekenning van een eerste maand huur. Als de persoon niet kan antonen in welke woning hij
zijn intrek zal nemen, blijft de algemene bevoegdheidsregel van het gewoonlijk verblijf van toepassing.
Dankzij de maatregel vermijdt men dat OCMW's van gemeenten waar zich een opvangstructuur voor
asielzoekers bevindt, worden overbelast. De nieuwe asielprocedure legt immers niet langer de toekenning
van een code 207 op die een bepaald OCMW aanduidt als verplichte inschrijvingsplaats. Dankzij de
wijziging vermijdt men ook territoriale bevoegdheidsconﬂicten tussen OCMW's waardoor personen niet uit
de opvangstructuur kunnen vertrekken.
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Regie der gebouwen
Huisvesting van beleidscel van minister Annemie Turtelboom, 19 openbare diensten in Gent en het
laboratorium van het FAVV in Wandre
Huisvesting van beleidscel van minister Annemie Turtelboom, 19 openbare diensten in Gent en het
laboratorium van het FAVV in Wandre
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om de Regie
der gebouwen opdracht te geven om vanaf 1 augustus 2008 de zevende en de negende verdieping van
het gebouw Chrysalis, in de Wetstraat 34-36 in Brussel te huren voor de deﬁnitieve huisvesting van de
beleidscel van minister van Migratie- en Asielbeleid Annemie Turtelboom.
De ministerraad ging ook akkoord met het principe dat de minister voorstelde om de centralisatie
van verschillende federale openbare diensten in Gent te voltooien en te optimaliseren.
De ministerraad heeft de Regie der gebouwen de toelating gegeven om een overheidsopdracht uit te
schrijven om de renovatiewerken te laten uitvoeren voor de huisvesting van het Federale agentschap voor
de veiligheid van de voedselketen in het gebouw van Fedimmo in de rue de Visé 495 in Wandre.
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Nucleaire passiva
Financiering van de nucleaire passiva
Financiering van de nucleaire passiva
De ministerraad heeft op voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van
Quickenborne de bedragen voor de ﬁnanciering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor 2009-2013
vastgesteld op 55 miljoen euro. Het gaat om het jaarlijks gemiddeld te ﬁnancieren bedrag voor de
ontmanteling van de nucleaire sites BP1 en BP2 in Mol-Dessel. Die wordt geﬁnancierd met de federale
bijdrage die de elektriciteitssector betaalt.
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed ter vaststelling van de bedragen bestemd
voor de ﬁnanciering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor 2009-2013, in uitvoering van art. 4, § 2, van
het kb van 24 maart 2003 tot ﬁnanciering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten
verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt.
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Samenwerkingsakkoord over de meerwaardeneconomie
Regels voor de toewijzing van middelen in het kader van het samenwerkingsakkoord over de
meerwaardeneconomie voor 2006 en 2007
Regels voor de toewijzing van middelen in het kader van het samenwerkingsakkoord over de
meerwaardeneconomie voor 2006 en 2007
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en
Grootstedenbeleid Marie Arena de regels vastgelegd voor de verdeling en de toewijzing van de ﬁnanciële
middelen en de controle erop in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gewesten
en de Duitstalige gemeenschap over de meerwaardeneconomie. Voor 2006 wordt 15.343.756 euro
uitgetrokken voor de coﬁnanciering van de gemeenschappelijke acties voor sociale economie. Hiervan is
13.313.756 euro bestemd voor de ﬁnanciering van gemeenschappelijke acties om de ontwikkeling van de
sociale ecoomie te ondersteunen en 2.030.000 euro voor de ﬁnanciering van gemeenschappelijke acties
op het gebied van buurt- en nabijheidsdiensten.
Voor 2007 is een bedrag uitgetrokken van 15.573.912 euro voor de coﬁnanciering van de
gemeenschappelijke acties voor sociale economie. 13.523.462 euro is bestemd voor de ﬁnanciering van
gemeenschappelijke acties om de ontwikkeling van de sociale economie te ondersteunen en bijkomend
2.060.450 euro voor de ﬁnanciering van gemeenschappelijke acties op het gebied van de buurt- en
nabijheidsdiensten.
De verdeling over de drie gewesten en de Duitstalige Gemeenschap gebeurt als volgt:
- 55,7% voor gezamenlijke initiatieven met het Vlaams Gewest
- 33% voor gezamenlijke initiatieven met het Waals Gewest,
- 10% voor gezamenlijke initiatieven met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
- 1,3% voor gezamenlijke initiatieven met de Duitstalige Gemeenschap.
De concrete acties met de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap zullen worden vastgelegd in de
bilaterale overeenkomsten die de minister, bevoegd voor Sociale Economie, sluit met de bevoegde
ministers van de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap.
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Pilootproject psychiatrie
Verlening van het pilootproject voor de intensieve behandeling van patiënten met een dubbele
diagnose
Verlening van het pilootproject voor de intensieve behandeling van patiënten met een dubbele diagnose
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx
twee overeenkomsten goedgekeurd, een met het Psychiatrisch centrum Sleidinge en een met het Centre
hospitalier universitaire de Liège die het pilootproject voor de intensieve behandeling van patiënten met
een dubbele diagnose verlengen.
Het pilootproject wordt vanaf 1 juli 2008 met elf maanden verlengd. Het budget bedraagt 923.700 euro.
Het pilootproject dat op 1 oktober 2002 startte, biedt een intensieve begeleiding aan patiënten die aan
een psychische aandoening lijden en die een probleem hebben door het gebruik van psychoactieve
middelen. De bedoeling is om ze te stabiliseren na een periode van intensieve begeleiding van ten hoogste
zes maanden of een jaar om ze daarna naar een klassieke ambulante of residentiële dienst door te
verwijzen.
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Fonds voor spoorweginfrastructuur
Hervorming van het Fonds voor spoorweginfrastructuur
Hervorming van het Fonds voor spoorweginfrastructuur
De ministerraad heeft 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.
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. Het gaat om het geheel van materiële activa
met een netboekwaarde van 6,412 miljoen euro op 31 december 2007.
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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Pensioenen
Verhoging van de pensioenen met 2% vanaf 1 september 2008
Verhoging van de pensioenen met 2% vanaf 1 september 2008
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Pensioenen Marie Arena en minister van Zelfstandigen
Sabine Laruelle beslist om de pensioenen van de werknemers en de zelfstandigen die in 2003 zijn
ingegaan vanaf 1 september 2008 met 2% te verhogen. De beslissing past in de maatregelen die de
ministerraad tijdens de begrotingscontrole 2008 heeft genomen om de koopkracht te verbeteren.
De ministerraad heeft het ontwerp koninklijk besluit goedgekeurd tot verhoging van sommige pensioenen
en tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot
toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden.
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Inkomensgarantie voor ouderen
Verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen
Verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Pensioenen Marie Arena beslist het basisbedrag van de
inkomensgarantie voor ouderen vanaf 1 oktober 2008 met 5 euro te verhogen. Het basisbedrag wordt
dan 590,60 euro aan de nieuwe index, het verhoogd bedrag respectievelijk 885,90 euro. De beslissing past
in de maatregel die de ministerraad tijdens de begrotingscontrole 2008 heeft genomen om de koopkracht
te versterken.
De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in art. 6, §1
van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen goedgekeurd.
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Hoort bij Ministerraad van 25 juli 2008

Landsverdediging
Afsluiting van twee overheidsopdrachten voor het ministerie van Landsverdediging
Afsluiting van twee overheidsopdrachten voor het ministerie van Landsverdediging

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De
Crem om volgende overheidsopdrachten af te sluiten:
een meerjarige overeenkomst (2009-2012) voor leveringen en een meerjarige overeenkomst voor
diensten afgesloten met de Amerikaanse regering om de logistieke ondersteuning te verzekeren
van de wapensystemen en -subsystemen die de United States Air Force (USAF) en de Belgische
Luchtcomponent gebruiken
een meerjarige overeenkomst (2009-2011) om elektriciteit te leveren aan de kwartieren van
Landsverdediging in het Vlaams Gewest, volgens een procedure van openbare aanbesteding met
Europese bekendmaking.
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Beheerders van distributienetten voor gas en elektriciteit
Vastlegging van de billijke winstmarges en de tarieven van de beheerders van de distributienetten
voor gas en elektriciteit - tweede lezing
Vastlegging van de billijke winstmarges en de tarieven van de beheerders van de distributienetten voor
gas en elektriciteit - tweede lezing
De ministerraad heeft in tweede lezing 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, zijn aangepast aan het advies van de Raad van State. Ze leggen de
regels vast voor:
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

de algemene tariefstructuur voor de aansluitingen, het gebruik van het net en bijkomende diensten,
de verwerking van het saldo tussen de gerapporteerde kosten en de werkelijke ontvangsten,
de procedures voor de voorstellen, de goedkeuring, de weigering en de publicatie van de tarieven,
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,
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.
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(*) 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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Farmaceutische specialiteiten
Vermindering van de heﬃng op farmaceutische specialiteiten
Vermindering van de heﬃng op farmaceutische specialiteiten
De ministerraad heeft de toekenningsvoorwaarden vastgelegd voor de toepassing van de maatregelen
voor de vermindering van de heﬃng op het omzetcijfer van farmaceutische specialiteiten (*). Het voorstel
van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx volgt op de beslissing van de
Europese Commissie over de kennisgeving van maatregelen ingevoerd bij de wet van 10 juni 2006 tot
hervorming van de heﬃngen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.
Grote, middelgrote en kleine ondernemingen die investeren in onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de
sector van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik kunnen een vermindering van de heﬃng aanvragen.
Ook voor de vermindering van uitgaven voor promotie en informatie aan zorgverleners kunnen de
bedrijven een vermindering aanvragen. De jaarlijkse enveloppe voor grote en middelgrote ondernemingen
is vastgesteld op 35 miljoen euro, voor kleine ondernemingen op maximaal 500.000 euro en voor de
vermindering van promotie is er een systematische korting van 5% voorzien op de heﬃngen en bijdragen
voor het jaar.
De overgangsmaatregelen voor 2006, waarvan de uitvoering in 2008 gebeurt, schrijven voor dat de
dossiers ten laatste op 15 oktober 2008 moeten worden ingediend, de bijkomende informatie ten laatste
op 15 november 2008, de mededeling van de bedragen voor vermindering ten laatste op 15 december
2008 en de terugbetaling ten laatste op 31 december 2008.
(*) bedoeld in de artikelen 191bis, 191ter en 191quater van de wet betreﬀende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
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Hoort bij Ministerraad van 25 juli 2008

Overheidsopdracht
Overheidsopdracht voor een collectieve verzekering voor hospitalisatie- en gezondheidszorgen voor
de personeelsleden van de federale overheidsdiensten en gezinsleden
Overheidsopdracht voor een collectieve verzekering voor hospitalisatie- en gezondheidszorgen voor de
personeelsleden van de federale overheidsdiensten en gezinsleden
De ministerraad heeft het voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge
Vervotte goedgekeurd om een onderhandelingsprocedure met FORTIS Insurance Belgium aan te
vatten voor de verlenging van de collectieve verzekering voor hospitalisatie- en gezondheidszorgen voor
de personeelsleden van de federale overheidsdiensten en hun gezinsleden. De bedoeling is om het
contract te verlengen aan dezelfde voorwaarden, namelijk voor een periode van drie jaar, jaarlijks
opzegbaar met een opzegtermijn van vijf maand.
Het huidige contract loopt af op 31 december 2008.
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Pleegzorgverlof
Pleegzorgverlof verlengd tot zes dagen
Pleegzorgverlof verlengd tot zes dagen
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit van minister van Werk en Gelijke Kansen Joëlle
Milquet goedgekeurd dat de afwezigheid van het werk voor het verstrekken van pleegzorgen concreet
maakt en verlengt.
Ouders die een kind onthalen in het kader van een plaatsing in het gezin hebben voortaan het recht
om zes dagen per jaar en per gezin afwezig te blijven van het werk om hun opdracht als pleeggezin uit te
voeren zoals bijvoorbeeld naar de rechtbank gaan, de ouders bezoeken, thuisblijven voor een ziek kind...
Per dag afwezigheid heeft de werknemer recht op een maximum vergoeding van de RVA van 94,4 euro in
2008, wat overeenkomt met de vergoeding voor het ouderschapsverlof: 82% van het
begrensde salaris. De deﬁnitie van pleegouder, pleeggezin en de voorwaarden waarin men het
pleegzorgverlof kan aanvragen zijn nu nader bepaald.
Het ontwerp van koninklijk besluit realiseert dus het pleegzorgverlof dat een betere afstemming tussen het
gezinsleven en het beroepsleven bevordert. De programmawet van 27 april 2007 vormt de wettelijke
basis.
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Vervoer van gasachtige producten
Onafhankelijkheid van de netbeheerders en corporate governance
Onafhankelijkheid van de netbeheerders en corporate governance
De ministerrraad heeft een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreﬀende
het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen goedgekeurd. Het voorontwerp
dat minister van Energie Paul Magnette voorlegde, voert de regeringsverklaring van 18 maart 2007 uit die
stelt dat de regering kiest voor de onafhankelijkheid en voor een autonoom beheer van de vervoersnetten.
Het voorontwerp van wet waarborgt bijkomende maatregelen voor de onafhankelijkheid van de
transportnetbeheerder. Zo mag een leverancier van aardgas of elektriciteit, de producent van elektriciteit
of tussenpersoon ten laatste tegen 31 december 2009 niet meer dan 24,99% van het kapitaal van de
beheerder en niet meer dan 24,99% van de stemgerechtigde aandelen bezitten. De netbeheerder moet
voldoen aan diverse beginselen van corporate governance.
Een andere bepaling preciseert dat de netbeheerder een aantal voorzorgen moet nemen om de
vertrouwelijkheid van commerciële informatie over de gebruikers te bewaren.
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Hoort bij Ministerraad van 25 juli 2008

Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
Uitbreiding van het toepassingsveld van het begrip accijnsproducten
Uitbreiding van het toepassingsveld van het begrip accijnsproducten
Op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders heeft de ministerraad een voorontwerp van wet
goedgekeurd dat een nieuwe deﬁnitie invoert van de accijnsproducten voor de toepassing van de BTW
(*). Het zet art. 2, § 3 van de Europese richtlijn (*) betreﬀende het gemeenschappelijke stelsel van
belasting over de toegevoegde waarde in Belgisch recht om.
Het begrip accijnsproducten werd lange tijd enkel gebruikt voor de minerale oliën. Dat begrip omvat
voortaan alle energieproducten met uitzondering van elektriciteit en gas die via het
aardgasdistributiesysteem worden geleverd.
Het voorontwerp van wet vervangt het betrokken artikel (**) in het Wetboek van de BTW en komt
tegemoet aan de vraag van de Europese Commissie om een letterlijke vertaling van de richtlijn te voorzien
en aan haar ingebrekestelling van 17 maart 2008 waarin ze van oordeel is dat de Belgische interpretatie
van 'minerale oliën' ontoereikend is.
(*) Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006
(**) ter vervanging van artikel 1, § 6, 4° van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.
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Rechten van het kind
Derde rapport over het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind
Derde rapport over het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen kennis genomen van het derde
rapport over het internationale verdrag inzake de rechten van het kind. Het rapport is opgesteld door de
Nationale Commisie voor de rechten van het kind en bevat de maatregelen die de verscheidene Belgische
regeringen op het vlak van de kinderrechten namen en de doelstellingen die ze verder kunnen
ontwikkelen.
De Nationale Commissie voor de rechten van het Kind werd opgericht met het samenwerkingsakkoord van
19 september 2005 tussen de federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse
Gemeenschap, het Waals gewest, de Duitstalige gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie.
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Eenoudergezinnen
Plafond van het inkomen van actieve eenoudergezinnen die recht hebben op de verhoging van de
kinderbijslag verhoogd
Plafond van het inkomen van actieve eenoudergezinnen die recht hebben op de verhoging van de
kinderbijslag verhoogd
Op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en van minister van Zelfstandigen Sabine
Laruelle heeft de ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goedgekeurd over de kinderbijslag
voor eenoudergezinnen.
De maatregel verhoogt het inkomensplafond voor eenoudergezinnen die recht hebben op de verhoogde
kinderbijslag van 20,81 euro per kind van 1.810,35 euro tot 2.020,48 euro bruto per maand, wat
overeenstemt met het plafond voor een persoon met handicap met gezinslast.
De beslissing die de ministerraad tijdens de begrotingscontrole van 2008 nam, past in de maatregelen
voor armoedebestrijding. Ze geldt voor alle actieve eenoudergezinnen: loontrekkenden, zelfstandigen
en ambtenaren. Zo kunnen 21.723 bijkomende kinderen van de verhoging genieten.
De maatregel verhoogt ook de sociale toeslag voor de werknemer-eenoudergezinnen van 20,81 euro tot
41,63 euro voor het eerste kind of 25,81 euro voor het tweede kind. De bedragen stemmen overeen met
de sociale toeslag van werklozen/gepensioneerden.
De maatregelen treden in werking op 1 oktober 2008.
(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het bedrag van de bijslag bedoeld in artikel 41 van de
samengeordende wetten van 19 december 1939 betreﬀende de kinderbijslag voor loonarbeiders
ontwerp van koninklijk besluit tot verhoging van de aanvulling op de kinderbijslag voor bepaalde
eenoudergezinnen in de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen
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Rijkspersoneel
Bepalingen van de wijziging van graad en de overplaatsing van militair personeel gewijzigd
Bepalingen van de wijziging van graad en de overplaatsing van militair personeel gewijzigd
Op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte heeft de ministerraad een ontwerp van
koninklijk besluit goedgekeurd houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen voor het
rijkspersoneel.
Het ontwerp schaft de bepaling (*) af die bepaalde dat het personeelslid moest beschikken over een
graadanciënniteit van minstens 6 maand om een wijziging van graad te kunnen verkrijgen.
De minister van Ambtenarenzaken moet niet langer haar akkoord verlenen (**) in het geval dat Selor een
vergelijkende selectie organiseert voor de overplaatsing van militair personeel naar een dienst die deel
uitmaakt van het administratief federaal openbaar ambt. Verder komen alle periodes van actieve dienst
als militair in aanmerking voor de berekening van de dienstanciënniteit.
(*) van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreﬀende de evaluatie en de loopbaan van het
rijkspersoneel
(**) van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot regeling van het verwerven door de militair van de
hoedanigheid van Rijksambtenaar door overplaatsing

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

© 2021 - news.belgium.be

1/1

25 jul 2008 -12:45
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BIPT
Toepassing van de stelsels van halftijdse vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek bij het
Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie
Toepassing van de stelsels van halftijdse vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek bij het
Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie
Op voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent van Quickenborne heeft de
ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de stelsels van halftijdse vervroegde
uittreding en van vrijwillige vierdagenweek opnieuw van toepassing maakt op de personeelsleden van het
Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).
De stelsels van herverdeling van de arbeid worden met terugwerkende kracht toegepast op de datum
waarop artikel 1 van de programmawet van 24 december 2002 in werking is getreden. Dat artikel schrapt
het BIPT uit artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake
ambtenarenzaken.
De ministerraad heeft zijn goedkeuring gehecht aan het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van
artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreﬀende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.
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B-Fast
Statuut van de militairen die deelnamen aan de B-Fast operatie in China
Statuut van de militairen die deelnamen aan de B-Fast operatie in China
De ministerraad heeft kennis genomen van de mededeling van minister van Landsverdediging Pieter De
Crem dat vijf militairen van Landsverdediging tussen 23 mei en 3 juni 2008 aan operaties van B-Fast in
China hebben deelgenomen. De ministerraad ging ermee akkoord om de militairen het statuut van
'hulpverlening buiten het nationale grondgebied' toe te kennen met de toepassing van coëﬃciënt twee.
Op 12 mei werd de provincie Sichuan getroﬀen door een zware aardbeving. Daarom had de ministerraad
op 23 mei 2008 de interventie van B-Fast met 12 personen waarvan vier personen van Landsverdediging
goedgekeurd. Op 30 mei 2008 had de ministerraad dan een tweede B-Fast operatie goedkeurd met acht
personen waarvan een van Landsverdediging.
Het Belgian First Aid & Support team is een interdepartementale snelle interventiedienst die dringende
hulp organiseert bij rampen in het buitenland. De ministerraad richtte B-fast op 10 november 2000 op.
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Aankoop van emissierechten
Green investment scheme Hongarije
Green investment scheme Hongarije
Op 27 juni 2008 had de ministerraad minister van Klimaat Paul Magnette al een mandaat gegeven om over
een overeenkomst te onderhandelen en ze te ondertekenen voor de aankoop van 2 miljoen
emissierechten uit het Green investment scheme van Hongarije. Volgens die beslissing zouden de
ﬁnanciële middelen voor de aankoop pas na 15 april 2009 ter beschikking worden gesteld.
Aangezien de aankoop een gunstige gelegenheid voor de regering vormt om haar engagement na te
komen, stelt minister van Energie Paul Magnette voor om een deel van de reeds vrijgemaakte middelen bij
het fonds voor de ﬁnanciering van het federale beleid voor de reductie van de emissie van
broeikasgassen aan te wenden voor de aankoop van de twee miljoen emissierechten via het green
investment scheme. Het green investment scheme is een goed onderbouwd programma van Hongarije
voor de vermindering van emissie en komt tegemoet aan het engagement van de regering om
emissierechten aan te kopen met volledige leveringszekerheid in het kader van de Belgische Kyotodoelstelling.
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