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Ministerraad van 20 januari 2017
De ministerraad vergaderde op vrijdag 23 december 2016 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.
Tijdens een persconferentie stelde eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit voor
ter hervorming van de procedures voor overheidsopdrachtenin de klassieke sectoren, in overeenstemming
met de Europese wetgeving. Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's Willy Borsus legde verder
uit dat deze hervorming een cruciaal instrument vormt in de strijd tegen sociale dumping om te vermijden
dat bepaalde onderaannemers abnormaal lage prijzen vragen voor hun diensten. Staatssecretaris voor
Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer benadrukte nogmaals het belang van deze maatregel
om eerlijke concurrentie mogelijk te maken, een topprioriteit voor het federale en de lokale besturen.
Minister van Justitie Koen Geens presenteerde de hervorming van boek I van het Strafwetboek, een
voorontwerp van wet dat vandaag werd goedgekeurd. Deze hervorming kadert in de modernisering van de
basiswetgeving, waarbij wordt gestreefd naar drie principes: accuraatheid, coherentie en eenvoud.
Minister van Begroting Sophie Wilmès lichtte het mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid en de
blokkering van kredieten voor 2017 toe. Ten slotte kondigde minister van Mobiliteit, belast met
Belgocontrol, François Bellot aan dat er een voorontwerp van wet werd goedgekeurd over het einde van de
loopbaan van luchtverkeersleiders, conform het sociaal akkoord van 2016.
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Hoort bij Ministerraad van 20 januari 2017

Wijzigingen aan boek I van het Strafwetboek
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet
goed om boek I van het Strafwetboek te wijzigen.
Het huidige Strafwetboek is een wetboek met twee snelheden. Het heeft verschillende
incidentele wetswijzigingen ondergaan, maar het bevat nog verschillende bepalingen die sinds
de invoering ervan in 1867 onveranderd zijn gebleven. Verschillende regels van dit wetboek komen niet
meer overeen met de uitvoering ervan in de praktijk.
Drie sleutelbegrippen vormen de rode draad van de beoogde hervorming: accuraat, eenvoudig en
coherent. De krachtlijnen zijn:
Hoofdstuk 1 omvat de algemene bepalingen betreﬀende de strafwet en meer bepaald de tweeledige
indeling van misdrijven: de categorie van de misdaden wordt behouden maar wordt voorbehouden aan
de ernstige misdrijven, de andere misdrijven vallen onder de categorie van de wanbedrijven. Er is geen
systeem van correctionalisering meer.
Hoofdstuk 2 deﬁnieert de constitutieve bestanddelen van het misdrijf aan de hand van de materiële
bestanddelen, schuldbestanddelen en verzwarende bestanddelen. Verzwarende bestanddelen doen de
straf één of meerdere niveaus stijgen en worden overgelaten aan de rechter bij de vaststelling van de
straf. Het hoofdstuk bepaalt eveneens dat de poging, behoudens afwijkende bepalingen, altijd wordt
bestraft zoals de dader van het voltooide misdrijf.
Hoofdstuk 3 vereenvoudigt de strafbare deelneming en stapt af van het onderscheid tussen
mededader en medeplichtige. Er wordt enkel nog een onderscheid gemaakt tussen de daders en de
deelnemers zonder onderscheid in de bestraﬃng.
Hoofdstuk 4 bepaalt de straﬀen. Ze worden onderverdeeld in twee niveaus voor criminele straﬀen en
zes voor correctionele straﬀen. Er worden ook schalen voor hoofdstraﬀen bepaald voor rechtspersonen.
Criminele straﬀen worden beperkt tot levenslange opsluiting en opsluiting van 20 tot 30 jaar, waardoor
er geen beroep op het correctionaliseringsmechanisme hoeft te worden gedaan.
Hoofdstuk 5 regelt de burgerlijke aansprakelijkheid voor de betaling van de geldelijke straf, de
teruggave en de schadevergoeding, de hoofdelijkheid, de voorrangsregeling en de onwaardigheid om
te erven.
Hoofdstuk 6 betreft het tenietgaan van straﬀen en van burgerlijke veroordelingen. Er worden
verschillende verjaringstermijnen gehanteerd afhankelijk van de aard van de straf. Het verschil in
termijnen tussen de hoofdstraﬀen en de bijkomende straﬀen wordt geschrapt.
Hoofdstuk 7 betreft de diverse bepalingen en regelt meer bepaald de gevolgen van de veroordelingen
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uitgesproken in een andere lidstaat van de Europese Unie. De uitzonderingsregeling inzake de
strafbare deelneming en de verzachtende omstandigheden wordt geschrapt wat de toepassing van de
bepalingen van het Strafwetboek betreft.

Boek I van het Strafwetboek treedt in werking zodra de bepalingen van Boek II van het Strafwetboek
worden aangenomen. Het tweede deel van het Strafwetboek moet immers worden aangepast aan de
nieuwe indeling van de straﬀen in niveaus.
Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.
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Hoort bij Ministerraad van 20 januari 2017

Defensie: Voortzetting van de vormingsopdracht in Tunesië in 2017
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput de voortzetting van de
vormingsopdracht van specialisten en de uitwisseling van expertise in Tunesië in 2017 goed.
De steun van Defensie aan de Tunesische strijdkrachten in het kader van de strijd tegen het terrorisme
situeert zich zowel op een multinationaal / multilateraal niveau in het kader van het G7+3 platform als op
een bilateraal niveau. Het programma van de bilaterale activiteiten voor 2017 omvat een geheel van
vormingen van specialisten, activiteiten in het domein van militaire bijstand en het uitwisselen van
expertise in en met Tunesië.
De doelen van de activiteiten zijn veelzijdig:
de Tunesische autoriteiten coachen en bijstaan in het kader van de versterking van hun capaciteiten
kennis en expertise in verschillende domeinen uitwisselen om eigen procedures te verbeteren
Belgische militairen de kans geven om te trainen in een woestijnachtige omgeving om nieuwe of
bestaande competenties te verwerven of te versterken
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Hoort bij Ministerraad van 20 januari 2017

Benoeming van een lid van de ombudsdienst voor telecommunicatie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo
een ontwerp van koninklijk besluit goed om een lid van de ombudsdienst voor telecommunicatie te
benoemen.
Het doel van het ontwerp is om het mandaat van het Nederlandstalige lid van de ombudsdienst
voor telecommunicatie, de heer Luc Tuerlinckx, te vernieuwen vanaf de einddatum van zijn
mandaat, namelijk vanaf 1 maart 2017. Het mandaat duurt vijf jaar en is vernieuwbaar.
Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.
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Hoort bij Ministerraad van 20 januari 2017

Belgische deelname aan de trainingsopdracht van Malinese strijdkrachten in 2017
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de
verderzetting van de Belgische bijdrage aan de Europese traningsmissie van de Malinese
strijdkrachten (EUTM Mali) in 2017.
Ongeveer 175 militairen zullen aan deze missie deelnemen tot eind 2017, onder voorbehoud van de
evolutie van Europese en nationale planningselementen. Het takenpakket van het detachement Force
Protection in het militair kamp in Koulikouro omvat het beschermen van de infrastructuur en het personeel
van EUTM tijdens de gecentraliseerde en gedecentraliseerde training, het begeleiden van konvooien
tussen Koulikouro en Bamako en het ter beschikking stellen van een Quick Reaction Force (QRF) om
tussen te komen in geval van incidenten.
De EU besteedt binnen het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB)
bijzondere aandacht aan de veiligheid en het versterken van stabiele besturen in de zuidelijke periferie. De
stabiliteit in Noord-Afrika en in het bijzonder de Sahelregio is ook een prioriteit voor de Belgische regering
(het bestrijden van terrorisme, de vluchtelingenproblematiek, "Southern neighbourhood EU") gezien de
onmiddellijke impact op Europa en ons land. Het bewerkstelligen van vrede in Mali is een onontbeerlijke
factor voor het bekomen van stabiliteit in de Sahel. In het kader van de Sahelstrategie van de Europese
Unie draagt de trainingsmissie EUTM Mali bij tot de noodzakelijke stabiliteit in de regio. Een zichtbare en
prominente bijdrage in de Sahelregio draagt bij tot het imago van Defensie.
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Hoort bij Ministerraad van 20 januari 2017

Belgische bijdragen aan VN-operaties in 2017
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de
Belgische bijdragen aan operaties van de Verenigde Naties voor 2017.
De verderzetting van de bestaande Belgische bijdragen aan VN-operaties wordt in 2017 voorzien als volgt:
gezien de nog onstabiele politieke situatie in de Levant, blijft België met twee waarnemers aanwezig
voor de VN-waarnemingsopdracht UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) en met een
planningsoﬃcier in het hoofdkwartier van UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) in Naqoura
in Libanon
voor de multilaterale operaties in de Democratische Republiek Congo (DRC) wordt de Belgische
bijdrage van twee militairen in de hoofdkwartieren van MONUSCO (Mission de l'Organisation des
Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo) in Kinshasa en Goma
behouden gedurende het volledige jaar

Defensie neemt ook deel aan de VN-operatie MINUSMA in Mali (Mission multidimensionnelle intégrée des
Nations Unies pour la stabilisation au Mali). De inzet van een vijftiental militairen in het
inlichtingencentrum ASIFU (All Sources Information Fusion Unit) van MINUSMA in Bamako en Gao wordt
bestendigd, evenals de inzet van een vijftal stafoﬃcieren in verschillende hoofdkwartieren van MINUSMA.

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

Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie,
belast met Ambtenarenzaken
Lambermontstraat 8
1000 Brussel
België
http://www.vandeput.belgium.be

© 2021 - news.belgium.be

1/1

20 jan 2017 -15:31

Hoort bij Ministerraad van 20 januari 2017

Erkenning van twee instellingen voor de belastingvrijstelling van prijzen toegekend aan
geleerden of kunstenaars
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt twee ontwerpen
van koninklijk besluit goed in verband met de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies die betaald
of toegekend worden aan geleerden, schrijvers of kunstenaars
De ontwerpen vullen de lijst van erkende instellingen voor de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies
aan met:
VZW "Les Amis des Instituts Pasteur" voor betaalde onderzoeksbeurzen vanaf 1 januari 2014 (naast de
prijs "Jules Bordet" die al is erkend)
"Sciences, Art, Culture en Wallonie - Fondation Désiré Jaumain" voor prijzen en subsidies betaald of
toegekend vanaf 1 januari 2016

De ontwerpen van koninklijk besluit worden voor ondertekening aan de Koning voorgelegd.
Ontwerpen van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling
van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars

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

Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën,
belast met Bestrijding van de ﬁscale fraude
Wetstraat 12
1000 Brussel
België
+32 2 574 80 00
http://www.vanovertveldt.belgium.be

© 2020 - news.belgium.be

1/1

20 jan 2017 -15:31

Hoort bij Ministerraad van 20 januari 2017

Regie der Gebouwen: overheidsopdracht voor de levering van energie aan het koninklijk
domein in Laken
De ministerraad verleent op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon
toestemming om een overheidsopdracht uit de schrijven voor de levering van thermische energie
voor de verwarming van de gebouwen van het koninklijk domein in Laken.
In het kader van haar diverse opdrachten en verplichtingen, neemt de Regie der Gebouwen een deel van
de energiefacturen van het koninklijk domeinen van Laken en Brussel ten laste. Om kosten en energie te
besparen, wordt gestreefd naar oplossingen die het energieverbruik doen dalen. Daarom wenst de Regie
der Gebouwen werk te maken van de ontwikkeling van een warmtenetproject voor het koninklijk domein
van Laken. Daarbij wordt restwarmte gebruikt afkomstig van de afvalverbrandingsoven van Neder-OverHeembeek.
Samen met de leveringsopdracht voor warmte, hebben de verschillende stookplaatsen van het Koninklijk
Domein van Laken nood aan een technische aanpassing om de geleverde warmte te kunnen gebruiken.
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Hoort bij Ministerraad van 20 januari 2017

Procedures voor de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk
besluit goed in verband met de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.
De nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten in de klassieke en de speciale sectoren
zet de bepalingen van Europese richtlijnen* over de plaatsing van overheidsopdrachten om in Belgisch
recht. Het ontwerp van koninklijk besluit is het eerste uitvoeringsbesluit van deze wet en bepaalt de
procedures voor de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren vast. Het bevat onder
meer:
de invoering van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
de nieuwe regels voor de sociale en andere speciﬁeke opdrachten
de regels betreﬀende het veralgemeend gebruik van elektronische communicatiemiddelen
de regels in verband met uitsluitingen en corrigerende maatregelen
de aangepaste regels betreﬀende de verschillende (eerder al gekende of nieuwe) procedures

Bovendien voorziet dit ontwerp in bepalingen voor de opdrachten van beperkte waarde en
voor bepaalde opdrachten tot aanstelling van advocaten.
Met dit koninklijk besluit verbindt de regering zich ertoe kmo's verder te steunen en sociale dumping
verder te bestrijden.
Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.
*richtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014
betreﬀende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EEG
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Hoort bij Ministerraad van 20 januari 2017

Begrotingsbehoedzaamheid en blokkering van kredieten voor 2017
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerpomzendbrief
goed betreﬀende het mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid en de blokkeringen van kredieten
voor het begrotingsjaar 2017.
Blokkeringen
De blokkeringen worden toegepast op de FOD's, POD's, de federale politie en het ministerie van Defensie
voor een totaalbedrag van 500 miljoen euro. De departementen zullen tegen 27 januari 2017 een
verdeling overmaken van deze blokkeringen tussen alle basisallocaties van hun begroting, behoudens
uitzonderingen. De keuze van deze verdeling zal gemotiveerd zijn en worden voorgelegd aan de Inspectie
van Financiën en aan de FOD Budget en Beheerscontrole. Een herverdeling zal kunnen worden
aangevraagd in april, juli en september.
Dit zijn de uitzonderingen:
dossiers goedgekeurd door de ministerraad
de interdepartementale provisie en de provisie om de uitgaven te dekken betreﬀende de versterking
van de genomen maatregelen en nieuwe initiatieven op het vlak van de strijd tegen terrorisme en
radicalisme
variabele kredieten van de organieke fondsen

Begrotingsbehoedzaamheid
De begrotingsbehoedzaamheid wordt toegepast op de instellingen van openbaar nut (ION) en op
gelijkgestelde instellingen. De uitgaven worden beperkt tot die uitgaven die beschouwd worden als nietsamendrukbaar, dat wil zeggen dat ze onmisbaar zijn voor de continuïteit van de overheidsdienst en dat
ze niet kunnen worden uitgesteld of verminderd:
elke nieuwe uitgave hoger dan 31.000 euro, btw inbegrepen, moet worden voorgelegd aan de Inspectie
van Financiën, aan de afgevaardigde van de minister van Begroting of aan de regeringscommissaris
met een speciﬁek advies over de niet-samendrukbare aard
elke nieuwe uitgave hoger dan 50.000 euro, btw inbegrepen, moet worden voorgelegd aan de minister
van Begroting na advies van de Inspectie van Financiën

Elk departement of elke instelling waarop deze omzendbrief van toepassing is, zal maandelijks een stand
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van zaken van de afgelopen maand overmaken, net als een aangepaste planning van de uitgaven voor de
rest van het jaar.
Er is een provisie van 100 miljoen euro opgesteld voor nieuwe initiatieven. Die provisie zal periodiek
vrijgemaakt worden op basis van volledige dossiers.
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Inwerkingtreding van de verlenging van de wachttijd voor
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De
Block een ontwerp van koninklijk besluit goed om de datum van de inwerkingtreding van de
verlenging van de wachttijd voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te bepalen.
De wet bevat al de regeling om de wachttijd voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van 6 maanden naar
12 maanden te verlengen. Deze verlenging zal in werking treden op 1 april 2017.
Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 154 tot
156 en van de artikelen 159 tot 168 van de programmawet van 19 december 2014

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

Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid
Financietoren
Kruidtuinlaan 50 bus 175
1000 Brussel
België
http://www.deblock.belgium.be

© 2021 - news.belgium.be

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

