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Ministerraad van 22 februari 2008
De ministerraad vergaderde op vrijdag 22 februari 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 22 februari 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 22 februari 2008

Kwijtschelding van schulden Liberia bij het IMF
Financiering van de kwijtschelding van schulden van Liberia
Financiering van de kwijtschelding van schulden van Liberia
De ministerraad bevestigde op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders zijn principieel akkoord
van 9 november 2007 over de kwijtschelding van de schulden die Liberia bij het Internationaal Monetair
Fonds heeft.
De ministerraad van de vorige regering had zijn principieel akkoord gegeven om het Belgische aandeel in
de SCA-1-reserves en de deﬀered charges adjustment van het IMF te gebruiken om de kwijtschelding van
de schulden van Liberia te ﬁnancieren. De nieuwe regering heeft nu dat principeel akkoord bevestigd.
De ministerraad heeft de minister van Financiën ook gevraagd om een voorontwerp van wet voor te
bereiden dat de overschrijving van het Belgische aandeel naar de Liberia administered account van het
IMF regelt.
sca = special contingent account
deferred charges adjustments = aanpassingen van uitgestelde lasten
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Relaties tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
Aanwijzing van de voorzitters en de ondervoorzitters in de sectorcomités
Aanwijzing van de voorzitters en de ondervoorzitters in de sectorcomités
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het voorzitterschap en
eventueel het ondervoorzitterschap aanwijst van de sectorcomités waartoe de federale overheidsdiensten
behoren. Het ontwerp is een voorstel van eerste minister Guy Verhofstadt en minister van
Ambtenarenzaken Inge Vervotte.
In die sectorcomités vindt het overleg plaats met de vakbonden die het overheidspersoneel
vertgenwoordigen. Het ontwerp over de aanwijzing past de verdeling van de bevoegheden van de
ministers in de huidige regering toe.
De ministerraad keurde het ontwerp van kb goed dat:
art 19, tweede lid, van het kb van 28 september 1984 uitvoert. Dat kb voert de wet van 19 december
1974 uit die de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel regelt.
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Tegemoetkoming personen met een handicap
Personen met een handicap moeten minder administratieve stappen ondernemen om een
tegemoetkoming aan te vragen
Personen met een handicap moeten minder administratieve stappen ondernemen om een
tegemoetkoming aan te vragen
Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft de ministerraad
het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het kb van 22 mei 2003 wijzigt over de procedure voor
de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
De minister stelde twee maatregelen voor die op termijn de behandeling versnellen van de dossiers
waarmee personen met een handicap een tegemoetkoming aanvragen.
Vereenvoudiging van de procedure van de medische beslissing op stukken
Momenteel moet, in de meeste gevallen, iedereen die een tegemoetkoming vraagt als persoon met een
handicap een medisch onderzoek ondergaan bij een arts-inspecteur van het DG 'Personen met een
handicap'.
Het ontwerp van koninklijk besluit stelt nu een wettelijke basis in zodat een maximum aantal personen
met een handicap een vrijstelling krijgen van dit medisch onderzoek, ten voordele van een erkenning 'op
stukken' of op basis van hun medisch dossier. Die vereenvoudiging van de procedure geldt voor de
toekenning van een inkomensvervangende tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming of een
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.
Dit wetgevend initiatief zal een groot aantal personen met een handicap vrijstellen van een bijkomstig
onderzoek om hun handicap of hun verlies aan autonomie te erkennen.
Rechtstreekse toegang tot de gegevens van de aanvrager
Het directoraat-generaal van de personen met een handicap zal vanaf nu rechtstreeks - via de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - toegang hebben tot de gegevens uit het Nationaal Register
en tot de gegevens van de personenbelasting van de aanvrager.
Hierdoor zal de administratie rechtstreeks beschikken over betrouwbare en volledige informatie. Dankzij
die automatische toegang kan men de administratieve stappen die de aanvrager moet zetten om zijn

2/2

dossier samen te stellen, aanzienlijk verminderen.
De twee maatregelen treden met terugwerkende kracht in voege op 1 januari 2008. De aanvragen die
vanaf 1 januari gebeuren worden dus volgens de nieuwe procedure behandeld.
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Commissie voor nucleaire voorzieningen
Ontslag en benoeming van een lid van de Commissie voor nucleaire voorzieningen
Ontslag en benoeming van een lid van de Commissie voor nucleaire voorzieningen
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat minister van Klimaat en Energie
Paul Magnette voorstelde, over het ontslag en de benoeming van een lid van de Commissie voor nucleaire
voorzieningen. (*)
Het ontwerp benoemt de heer Jean-Paul Servais voorzitter van de Commissie voor het bank-, ﬁnancie- en
assurantiewezen als vervanger voor de heer Eddy Wymeersch aan wie eervol ontslag wordt verleend.
(*) De commissie werd opgericht met het art 3 van de wet van 11 april 2003 dat de voorzieningen
vastlegt voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van de splijtstoﬀen die in de
kerncentrales zijn bestraald.
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Grondwettelijk hof
Toestemming om het ambt van referendaris te cumuleren
Toestemming om het ambt van referendaris te cumuleren
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat eerste minister Guy Verhofstadt
voorstelde en dat de heer Willem Verrijdt, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, de toestemming verleent
om zijn ambt te cumuleren met de functie van assistent bij het Instituut voor Constitutioneel Recht aan de
Katholieke Universiteit Leuven.
De functies zijn verenigbaar volgens de speciale wet van 6 januari 1989 over het Grondwettelijk Hof.
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Overeenkomst tussen België en Uruguay
Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Uruguay
Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Uruguay
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd waarmee hij de Overeenkomst over de
sociale zekerheid tussen België en Uruguay aan het Parlement kan voorleggen.
Het verdrag heeft twee belangrijke doelstellingen:
De Uruguayaanse werknemers die tijdelijk naar België zijn gestuurd, zullen geen sociale bijdragen meer in
België moeten betalen. Ze zullen uitsluitend in Uruguay bijdragen betalen en tijdens hun verblijf in België
enkel onderworpen zijn aan het sociale zekerheidsstelsel van Uruguay. Hetzelfde geldt voor de Belgische
werknemers die tijdelijk naar Uruguay worden gestuurd.
De Belgische werknemers en zelfstandigen die in Uruguay sociale bijdragen hebben betaald of zullen
betalen, behouden hun pensioenrechten. Dat wil zeggen dat als ze Uruguay verlaten hun ouderdoms- of
overlevingspensioen krijgen uitbetaald, of ze zich in Uruguay bevinden of niet, vanaf de dag dat ze de
pensioenleeftijd hebben bereikt. Het verdrag biedt dezelfde garanties aan de Uruguayaanse werknemers
en zelfstandigen die in België bijdragen hebben betaald.
Het verdrag bevestigt de goede verstandhouding van België met Uruguay.
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Astrid
Werking van de veiligheidscommissie die instaat voor de evaluatie van de radiodekking van de hulpen veiligheidsdiensten in nieuwe gebouwen - tweede lezing
Werking van de veiligheidscommissie die instaat voor de evaluatie van de radiodekking van de hulp- en
veiligheidsdiensten in nieuwe gebouwen - tweede lezing

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit van minister van Binnenlandse Zaken Patrick
Dewael goed dat een veiligheidscommissie voor de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten
opricht. Die commissie moet nieuwe grote infrastructuurwerken evalueren op de radiodekking van ASTRID,
het digitale netwerk voor alle Belgische hulp- en veiligheidsdiensten. De bouwheer staat in voor de
radiodekking binnen de nieuwe installaties.
Het ontwerp legt de samenstelling, de werking en de opdracht van de veiligheidscommissie vast. Het
ontwerp wordt weer aan de Raad van State voorgelegd.
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Verdrag tussen België en India
Verdrag tussen België en India over de sociale zekerheid
Verdrag tussen België en India over de sociale zekerheid
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd waarmee hij de Overeenkomst over de
sociale zekerheid tussen België en India aan het Parlement kan voorleggen.
Het verdrag heeft twee belangrijke doelstellingen:
De Indische werknemers die tijdelijk naar België zijn gestuurd, zullen geen sociale bijdragen meer in België
moeten betalen. Ze zullen uitsluitend in India bijdragen betalen en tijdens hun verblijf in België enkel
onderworpen zijn aan het sociale zekerheidsstelsel van India. Hetzelfde geldt voor de Belgische
werknemers die tijdelijk naar India worden gestuurd.
De Indische werknemers die in België wel sociale bijdragen hebben betaald of zullen betalen, behouden
hun pensioenrechten. Dat wil zeggen dat als ze België verlaten hun ouderdoms- of overlevingspensioen
krijgen uitbetaald, of ze zich in België bevinden of niet, vanaf de dag dat ze de pensioenleeftijd hebben
bereikt. Het verdrag biedt dezelfde garanties aan de Belgische werknemers die in India bijdragen hebben
betaald.
België is het eerste land in de wereld waarmee India een dergelijk verdrag sluit.
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