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Ministerraad van 23 november 2007
De ministerraad vergaderde op vrijdag 23 november 2007 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 23 november 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 23 november 2007

Diverse bepalingen
Goedkeuring van het voorontwerp met dringende diverse bepalingen
Goedkeuring van het voorontwerp met dringende diverse bepalingen
De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed houdende dringende diverse bepalingen. Het
bevat bepalingen die noodzakelijk zijn om de continuïteit van het beleid te waarborgen en verscheidene
maatregelen die de beslissingen genomen in het kader van de begrotingsmonitoring uitvoeren.
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Hoort bij Ministerraad van 23 november 2007

Architecten
Bescherming van de titel en het beroep van architect
Bescherming van de titel en het beroep van architect
De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de wet van 20 februari 1939 op de
bescherming van de titel en van het beroep van architect wijzigt alsook de wet van 26 juni 1963 tot
instelling van een Orde van Architecten. Dit voorontwerp is een voorstel van de minister van Middenstand
Sabine Laruelle. Het voorontwerp zet de Europese richtlijnen 2005/36/EG en 2006/100/EU om in Belgisch
recht, als gevolg van de toetreding van Bulgarije en Roemenië. De Europese richtlijn 2005/36/EG
vergemakkelijkt de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van
diensten. Ze bepaalt de erkenningsvoorwaarden voor onderdanen van derde landen en regelt de
talenkennis die noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep van architect alsook het gebruik van de
academische titel die in de lidstaat van herkomst wordt verleend. De bevoegde instantie voor de
toepassing van de richtlijn is de Orde van Architecten. Die beschikt over de mogelijkheid om de nodige
stukken en inlichtingen op te vragen bij de lidstaat van herkomst, om na te gaan of voldaan werd aan de
beroepsvoorwaarden. Richtlijn 2006/100/EU bepaalt de voorwaarden tot erkenning van titels van nieuwe
lidstaten.
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Hoort bij Ministerraad van 23 november 2007

Operaties van defensie in het buitenland
Verlenging van de Belgische deelname aan operaties in het buitenland
Verlenging van de Belgische deelname aan operaties in het buitenland
De ministerraad heeft kennis genomen van de huidige operaties van defensie en van de termijnen en de
kosten die ermee gepaard gaan. Gezien de aangegane internationale verplichtingen en de termijnen die
nodig zijn om eventueel in de vervanging van de deelname te voorzien, heeft de ministerraad beslist om: de Compagnie en de LMT's (Liaison & Monitoring Team) in Kosovo tot eind 2008 te behouden. - het
Belgisch contingent BELUFIL in Libanon eenmalig te verlengen tot 15 juni 2008,- de huidige Compagnie
verdediging te KAIA (Afghanistan), de Belgische deelname aan het PRT te Kunduz en de bevelvoering over
KAIA eenmalig te verlengen tot eind juni 2008, - de militaire partnerschappen met Afrika (Zuid-Afrika, RDC,
Burundi, Benin…) voort te zetten. De ministerraad herbevestigt eveneens zijn beslissing van 7 september
2007 over de Belgische deelname aan de EVDB-missie in Tsjaad en benadrukt nogmaals de voorwaarden
van die deelname: het mandaat, de inzetregels, het operationele concept, de samenstelling van de
interventiemacht en de aﬂossing. Aangezien het mandaat van de Chef Defensie op 31 december 2007
eindigt en de regering nu lopende zaken behandelt, is het noodzakelijk om in een optimaal beheer van
Defensie te voorzien. De continuïteit van het beheer van het Departement en de veiligheid van de
operaties, op het vlak van de nationale en de internationale opdrachten, moet verder worden verzekerd.
Daarom besliste de ministerraad op voorstel van minister van Defensie André Flahaut, om het mandaat
van de Chef Defensie, generaal August Van Daele, met een jaar te verlengen.
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Hoort bij Ministerraad van 23 november 2007

B-Fast
Financiering van de hulpactie van B-Fast na de overstromingen in Mexico in oktober en november
2007
Financiering van de hulpactie van B-Fast na de overstromingen in Mexico in oktober en november 2007
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om
75.000 euro aan B-fast toe te kennen voor zijn hulpactie in Mexico na de overstromingen van oktober en
november 2007.Het bedrag is bestemd voor de aankoop van humanitaire hulpgoederen zoals jerrycans
voor drinkbaar water en kooksets. B-Fast is de 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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Hoort bij Ministerraad van 23 november 2007

RVA
Overdracht van bedragen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Overdracht van bedragen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
De ministerraad keurde vier ontwerpen van koninklijk besluit goed over de overdracht van bedragen aan
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het voorstel gaat uit van minister van Sociale Zaken Didier
Donfut.Twee ontwerpen hebben betrekking op de bijzondere vergoeding die aan de RVA wordt toegekend
voor de ﬁnanciering van het samenwerkingsakkoord voor de sociale economie. Ze stellen het
transferbedrag voor 2006 en 2007 vast op 2 miljoen euro. Het betreft een transfer van de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid (RSZ) naar de RVA.Het derde ontwerp heeft betrekking op de bijzondere vergoeding
voor de ﬁnanciering van startbaanovereenkomsten. Het bedrag dat voor 2007 wordt overgedragen van de
RSZ (globaal beheer) naar de RVA wordt op 17.116.000 euro vastgesteld.Het vierde ontwerp gaat over de
bijzondere vergoeding voor de ﬁnanciering van de start- en stagebonussen. Het bedrag voor 2007 wordt
vastgesteld op 10,172 miljoen euro. Het betreft een transfer van de RSZ (globaal beheer) naar de RVA.
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Hoort bij Ministerraad van 23 november 2007

Elektriciteitsprijzen
Versterking van de rol van de Commissie voor de regulering van elektriciteit en gas (CREG)
Versterking van de rol van de Commissie voor de regulering van elektriciteit en gas (CREG)
De ministerraad nam kennis van de mededeling van minister van Energie Marc Verwilghen met de
mogelijke wijzigingen van de gaswet en de elektriciteitswet om de rol van de Commisie voor de regulering
van elektriciteit en gas te versterken. Om proactief te kunnen inspelen op prijsstijgingen, heeft de CREG
meer bevoegheden nodig. Die situeren zich op het vlak van de monitoring van de transparantie- en de
mededingingsgraad op de gas- en elektriciteitsmarkt. Daarnaast is het nodig dat de commissie de tarieven
en de technische installaties opvolgt in functie van hun verenigbaarheid met het algemeen energiebeleid.
De CREG moet er ook op toezien dat de belangen van de consument niet worden verwaarloosd en dat
deverplichtingen als verlener van een openbare dienst worden uitgevoerd. Verder moeten de operatoren
alle nuttige informatie overmaken die de commissie nodig heeft om haar opdracht te vervullen. De
minister van Energie stelde de wijzigingen voor op vraag van de ministerraad van 21 september 2007. Die
droeg de minister van Energie op om te onderzoeken welke bevoegheden de commmissie nodig had om
proactief op te treden in geval van prijsstijgingen.
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Hoort bij Ministerraad van 23 november 2007

Grondwettelijk hof
Benoeming van een Nederlandstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof
Benoeming van een Nederlandstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof
Op voorstel van eerste minister Guy Verhofstadt keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit
goed dat mevrouw Trees Merckx-Van Goey als Nederlandstalige rechter benoemt bij het Grondwettelijk
Hof. Ze vervangt de heer Alex Aerts die op 9 oktober 2007 met pensioen ging. Mevrouw Trees Merckx-Van
Goey is lid van het Vlaams Parlement.
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Hoort bij Ministerraad van 23 november 2007

Herverdeling van de arbeid in de openbare sector
Halftijdse vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek in de openbare sector verlengd tot eind
2008
Halftijdse vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek in de openbare sector verlengd tot eind 2008
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Ambtenarenzaken
Christian Dupont voorstelde over de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. Het ontwerp (*)
verlengt het recht op de halftijdse vervroegde uitkering en de vrijwillige vierdagenweek tot 31 december
2008. Tegelijkertijd blijft ook de vrijstelling van werkgeversbijdragen voor de wedden vancontractuelen die
ambtenaren met een vierdagenwerkweek vervangen, gelden tot eind 2008.Het ontwerp zorgt voor
continuïteit op het vlak van personeelsbeheer en voorkomt dat de komende minister van
Ambtenarenzaken voor een lange periode gebonden is door de beslissing. Het ontwerp wordt voorgelegd
aan de vakbonden binnen het gemeenschappelijk comité voor de overheidsdiensten. (*) kb tot uitvoering
van art 27, §3, van de wet van 10 april 1995.
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Hoort bij Ministerraad van 23 november 2007

Preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven van 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.1. Bemiddeling van
dreigende en lopende conﬂicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening crisisbeheer TanzaniaHet Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen van de VN vraagt om een
uitzonderlijke steun voor de naturalisatie van meer dan 200.000 Burundezen die na de crisis in 1972 naar
Tanzania zijn gevlucht. De middelen dienen als steun voor de Tanzaniaanse regering die een volkstelling
zal organiseren en Tanzaniaanse identiteitskaarten zal uitdelen en voor de maatregelen die de deﬁnitieve
vestiging van de vluchtelingen als Tanzaniaanse staatsburgers zullen realiseren. 2. Opbouw en versterking
van een legitiem en eﬃciënt veiligheidsapparaat - DRCEUSEC breidt zijn activiteiten in de regionale
hoofdkwartieren uit in het kader van de steun aan de hervorming van het Congolese leger. De meeste van
die hoofdkwartieren bevinden zich in zeer slechte staat vooral op het vlak van de uitrusting. De
omstandigheden waarin het personeel werkt maken het welslagen van de opdracht bijzonder moeilijk. De
ruimte en de uitrusting van de kantoren van vier operationele centra van regionale hoofdkwartieren
worden nu gerenoveerd.
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Hoort bij Ministerraad van 23 november 2007

FOD Sociale Zekerheid: overheidsopdracht
Verlenging van de huurovereenkomst met Unisys voor de informaticaconﬁguratie van de FOD Sociale
Zekerheid
Verlenging van de huurovereenkomst met Unisys voor de informaticaconﬁguratie van de FOD Sociale
Zekerheid
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Sociale Zaken Didier Donfut om
onderhandelingen op te starten met de ﬁrma Unisys om de huurovereenkomst voor de
informaticaconﬁguratie van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid te verlengen. De huidige
huurovereenkomst, die verstrijkt op 31 mei 2008, wordt verlengd voor een periode van vijf jaar, volgens de
onderhandelingsprocedure. De informatica-apparatuur en de bijhorende software worden hoofdzakelijk
gebruikt voor toepassingen voor uitkeringen aan personen met een handicap en voor de POD
Maatschappelijke Integratie. Bovendien wordt er een migratieplan voorzien zodat het systeem tegen 2012
onafhankelijk is van Unisys-materieel.
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Hoort bij Ministerraad van 23 november 2007

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
Goedkeuring van een contract met Yash Papers Ltd in het kader van de eerste JI/CDM tender voor de
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (CDM-project *)
Goedkeuring van een contract met Yash Papers Ltd in het kader van de eerste JI/CDM tender voor de
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (CDM-project *)
De ministerraad keurde een contract** met Yash Papers Ltd, een Indisch bedrijf,goed voor een project dat
bijdraagt tot de reductie van broeikasgassen. Dankzij het project kan men elektriciteit produceren door
cogeneratie uit biomassa en industriële biomassa residuen. Die extra elektriciteit dient voor eigen gebruik
in de papierfabriek. Het project steunt de tewerkstelling in de omgeving en ook vier scholen. De
ministerraad had op 1 juni al aan de minister van Leefmilieu toestemming gegeven om te onderhandelen
over het contract. Maar omdat de ministerraad toen in een periode van voorzichtige zaken handelde,
besliste hij het onderhandelde contract later opnieuw te bekijken. Het project is een van de projecten die
in het kader van de eerste JI/CDM tender onderhandeld werden. De federale overheid heeft zich
geëngageerd om voor de periode van 2008 tot 2012 12,3 Mton CO2 equivalenten aan te kopen. *CDM:
clean development mechanism** emission reduction purchase agreement
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