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Ministerraad van 21 september 2007
De ministerraad vergaderde op vrijdag 21 september 2007 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 21 september 2007 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 21 september 2007

Grootstedenbeleid
Verlenging van de stadscontracten en de huisvestingscontracten
Verlenging van de stadscontracten en de huisvestingscontracten
De ministerraad besliste in het kader van het grootstedenbeleid de stadscontracten met 15 steden en
gemeenten met zes maanden, tot 30 juni 2008, te verlengen op basis van de voorlopige kredieten, dwz
zonder indexering van het budget.Het gaat om volgende steden en gemeenten:- Anderlecht,- Antwerpen,Bergen,- Brussel,- Charleroi,- Gent, - La Louvière,- Luik,- Oostende,- Sint-Gillis,- Sint-Jans-Molenbeek,- SintJoost-ten-Node,- Schaarbeek,- Seraing,- Vorst.De ministerraad keurde eenzelfde verlenging van de
huisvestingscontracten met diezelfde steden en gemeenten goed en met de steden Sint-Niklaas en
Mechelen.Op die manier wordt het principe van budgettaire voorzichtigheid gerespecteerd en krijgen de
betrokken steden en gemeenten, en de betrokken werknemers in het bijzonder, rechtszekerheid tot
midden volgend jaar. Tegelijkertijd behoudt de nieuwe regering de mogelijkheid om een andere
beleidsoriëntatie voor de tweede jaarhelft te nemen.
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Sociale verkiezingen 2008
Behoud van de drempel van 100 werknemers voor de inrichting en de hernieuwing van de
ondernemingsraden
Behoud van de drempel van 100 werknemers voor de inrichting en de hernieuwing van de
ondernemingsraden
De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de drempel voor de instelling en vernieuwing
van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad bij de sociale verkiezingen van 2008 op
100 werknemers behoudt. Het voorontwerp dat minister van Werk Peter Vanvelthoven voorlegde, behoudt
dezelfde drempel voor de inrichting en de vernieuwing van de ondernemingsraad als die die bij de vorige
sociale verkiezingen in 2004 werd toegepast. Het gaat om een minimum van 100 werknemers die
gewoonlijk in de onderneming tewerkgesteld zijn.Tijdens de sociale verkiezingen wijzen de werknemers
hun vertegenwoordigers aan bij de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op
het werk van hun onderneming. De sociale verkiezingen vinden om de vier jaar plaats. De volgende
verkiezingen worden tussen 5 en 18 mei 2008 gehouden. De goedkeuring van het voorontwerp geeft
uitvoering aan het akkoord tussen de sociale partners, die hun overleg over de organisatie van de sociale
verkiezingen na 2008 en ook over andere kwesties voortzetten, om tegen het einde van het jaar tot
duurzame afspraken te komen.
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Belgische belangen in SUEZ-GdF
Maatregelen om de Belgische belangen in de fusiegroep SUEZ-GdF te vrijwaren
Maatregelen om de Belgische belangen in de fusiegroep SUEZ-GdF te vrijwaren
De ministerraad besliste minister van Energie Marc Verwilghen op te dragen om reglementaire teksten uit
te werken die de golden share van de Belgische regering in de fusiegroep SUEZ-Gaz de France vrijwaren.
De minister van Energie zal ook de bevoegde instanties bij de Europese Commissie contacteren om de
toestemming voor de golden share te bekomen.De golden share heeft als doel de belangen van de
Belgische staat in de fusiegroep SUEZ-GdF, die voor 35 % in handen is van de Franse overheid,te
verdedigen. Na de fusie van de energiebedrijven Suez en GdF was het nodig de bestaande afspraken te
herbevestigen. De fusie heeft immers een grote impact op de gasmarkt en de elektriciteitsmarkt in België.
De aanvoer, het transport, de stockage, de distributie en de levering van gas en de productie, de
transmissie, de distributie en de levering van elektriciteit kunnen erdoor wijzigen. De golden share zal dus
vooral de bevoorrading in België verzekeren en de vrijmaking van de energiemarkt waarborgen. Golden
shares zijn een uitzondering op het vrije verkeer van kapitalen en de vrijheid van vestiging. Daarom wordt
ook de toestemming van de Europese Commissie gevraagd.De ministerraad nam ook kennis van de brief
van de Algemene Directie Mededinging inzake de prijsstijgingen in de gassector. De ministerraad dringt
erop aan het onderzoek van de Raad te bespoedigen en ook de price squeeze te onderzoeken, zodat hij
indien nodig maatregelen kan nemen. De ministerraad gaf ook opdracht aan de minister van Energie om
te onderzoeken hoe men de bevoegdheden van de CREG kan versterken, zodat ze proactief kan optreden.
Hij droeg hem ook op de verschillende prijsmaatregelen, zoals voorgesteld in de studie van de CREG, te
toetsen met de Europese Commissie.
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Ministerraad van 21 september 2007
De ministerraad keurde een aantal voorstellen goed.
De ministerraad keurde een aantal voorstellen goed.
Het gaat om:- de start van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de ﬁrma Telindus
om een meerjarige dienstenovereenkomst toe te kennen voor het onderhoud van het simulatiesysteem
van taken van de dispatchingcentra bij de federale politie (computer aided dispatching en
communicatiecentra).- acht ontwerpen van koninklijk besluit over de organisatie van de veiligheid tijdens
Europese toppen. Ze bevatten ﬁnanciële maatregelen die kaderen in het luik veiligheid van het
samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die de
begroting 2007 uitvoeren.- een ontwerp van koninklijk besluit dat het kb van 16 mei 2003 over de
aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten wijzigt. De
wijziging verlengt de uitwerking van het kb tot het einde van dit jaar, zodat de federale overheidsdiensten
de mogelijkheid behouden om als overgangsmaatregel tweetalige adjuncten in de centrale diensten aan te
wijzen. - de bekendmakig van een overheidsopdracht voor de conﬁguratie, het beheer en het onderhoud
van de technische infrastructuur van de broeikasgassen van België en Nederland. De opdracht regelt de
opstart, aanpassing, ontwikkeling en het onderhoud van de infractructuur op basis van de community
registry software (kostenloze licentie van de Europese commisie).- de inrichting van een algemene
omkadering voor de erkenning van de beroepskwaliﬁcaties van de onderdanen van de Europese Unie
(omzetting van richtlijn 2005/36/CE).- de voordracht van de kandidatuur van de heer Daniel Fransen,
onderzoeksrechter in Brussel, voor een post als rechter bij het speciale Tribunaal voor Libanon.- een
ontwerp van koninklijk besluit dat de overgangsregeling bedoeld in artikel 52bis van de wet van 15 april
1994 tot het einde van dit jaar verlengt. De regeling betreft de bescherming van de bevolking en het
leefmilieu tegen de gevaren veroorzaakt door ioniserende stralingen en het Federaal Agentschap voor
nucleaire controle (FANC).
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