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OPVOLGING VAN DE MINISTERRAAD VAN GEMBLOUX   
STAND VAN ZAKEN 25 MEI 2004. 

 

AGENDAPUNT MINISTER 
STAATSSECRETARIS 

DEADLINE OF 
OPMERKING IN DE 
NOTIFICATIE 

STAND VAN ZAKEN 
SCHEMA GERESPECTEERD? 
MOGELIJKE PROBLEMEN 

VERWACHTE DATUM VOOR HET 
WETSONTWERP, DE UITVOERINGS-
BESLUITEN. TE DOEN 

B.1. Administratieve 
vereenvoudiging 
 
 

Eerste Minister 
Vande Lanotte 
Vandenbroucke 
Demotte 
Moerman 
Reynders 
Jamar 
Laruelle 
Vanvelthoven  
Van Quickenborne 

 De meeste van de 22 projecten zitten 
op schema. 
 

Verder overleg tussen de betrokken 
diensten, in het bijzonder met Fedict 
en de FOD Economie rond de aanpak 
van de deadlines en de investeringen 
betreffende de Kruispuntbank voor 
Ondernemingen. De resultaatsnota van 
dit overleg komt op de MR van 26 
mei.. 

B.2. Ontwerp KB 
ploegenarbeid 
 

Vandenbroucke 
Reynders 

Het ontwerp mag ter 
ondertekening aan het 
Staatshoofd worden 
voorgelegd behoudens 
opmerkingen vanwege de 
Raad van State en de 
Europese Commissie. 

Het KB is positief geadviseerd door 
de Europese Commissie  

Publicatie van het KB wordt eerstdaags 
verwacht. 
Advies IF : 5 mei 2004. 
 
 

B.3. Elektriciteitskosten voor 
grootverbruikers 
 

Moerman Op 1 juli treedt het 
maximaal degressief tarief 
in werking alsmede de 
compenserende 
maatregelen. 

De meeste adviezen zullen eind maart 
binnenkomen; de eerste werkgroepen 
zullen begin april van start kunnen 
gaan. Intussen worden de 
compenserende maatregelen 
geagendeerd op de MR van 20 en 21 
maart. 
 

Voortgangsnota, ontwerp-KB’s en 
voorontwerp van wet werden 
besproken op IKW van 13 mei ; 
nieuwe IKW gepland op 26 mei. 
Voorlegging aan MR voorzien op 9 
juni. 
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B.4.  Vennootschapsbelasting 
 

Reynders Evaluatie vóór 1 juli 2004 De evaluatie door de FOD Financiën 
is rond tegen begin april en wordt dan 
in werkgroep besproken. 
 

De nota werd goedgekeurd op MR van 
23 april : de werkgroep zet zijn 
werkzaamheden verder. 

B.5. Wekelijkse rustdag, 
openings- en sluitingsuren 

Vandenbroucke 
Laruelle 

Overleg met de 
betrokken organen 
(distributiesector, steden 
en gemeenten, 
gewesten…). 
Voorstel tegen de laatste 
MR van juli. 

Het overleg in de sectoren is aan de 
gang. 

De sectoren zullen hun advies 
uitbrengen voor eind mei. 
Werkgroepen buigen zich over een 
nieuw voorstel in de loop van de 
maand juni zodat een nieuw voorstel 
wordt voorgelegd aan de MR van 16 
juli. 
 

B.6. Zondagsrust 
 
 
 

Vandenbroucke Idem B.5 Idem B.5 Idem B.5 
 

B.7. Voorontwerp van wet 
betreffende de 
handelsvestigingen 

Moerman 
Laruelle 

 Het aan de notificatie van 16 januari 
aangepaste ontwerp werd ingediend 
bij de Raad van State. Het aan de 
opmerkingen van de RvS aangepaste 
voorontwerp werd voorgelegd aan de 
MR van 19 maart. 
 

In de Kamer ingediend op 20 april, in 
commissie op 6 mei. 
Uivoeringsbesluiten zijn gepland voor 
het najaar van 2004. 
 

B.8. DHL 
 
 
 

Vande Lanotte 
Flahaut 

Akkoord over een van 
beide opties tegen 1 
september. 

Op 6 februari werd Steve Dubois 
aangesteld; hij zet zijn werk discreet 
verder. 

Er wordt  tussentijds verslag 
uitgebracht aan de directeurs algemeen 
beleid. 
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B.9. Gecombineerd 
goederenvervoer 

Vande Lanotte De beslissing moet 
worden omgezet in 
reglementaire teksten en 
een conventie tussen 
overheid en NMBS. 

De ontwerpen worden voorgelegd aan 
de MR van 20 maart. 

MR van 26 maart : 
a) voorontwerp van wet voor advies 
RVS binnen een maand 
Advies nog niet gegeven door de RvS 
op 24 mei 2004. 
b) ontwerp KB : advies nog niet 
gegeven door de RvS op 24 mei 2004. 
c) overeenkomst :  akkoord over tekst ; 
wachten op beslissing van EC omtrent 
het globale project 

B.10. Sociaal statuut van de 
zelfstandigen 

Vandenbroucke 
Demotte 
Moerman 
Laruelle 
 

 Werkzaamheden van de Ronde Tafel 
werden afgesloten.  

Verhoging minimumpensioenen is deel 
van programmawet.  
De modaliteiten inzake de verhoging 
van de invaliditeitsuitkeringen, de 
integratie kleine riscico’s in de 
verplichte ziekteverzekering en de 
oprichting van de “eerste pijler bis”  
zullen in werkgroep overlegd worden. 

B.11. Horeca 
 
 
 

Vandenbroucke 
Reynders 
Moerman 
Laruelle 

Eerste maatregel heeft 
reeds impact op 
inkomens 2004.  

Het ontwerp werd in tweede lezing 
goedgekeurd door de MR van 12 
maart, reeds ingediend in de Kamer 
en goedgekeurd in de commissie. 
Intussen wordt een convenant met de 
sector voorbereid. 
Er zijn over de sociale en fiscale 
gedragscode en de voedselveiligheid 
twee comités opgericht. 
 

Aan de MR van 4 juni wordt 
tussentijds verslag uitgebracht over het 
overleg met de sector over een sociale 
en fiscale gedragscode, alsook over de 
voedselveiligheid. 
Wet van 10 mei 2004 (BS van 24 mei 
2004) 
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B.12. Startersfonds en gratis 
krediet 

Vandenbroucke 
Reynders Moerman 
Laruelle 
 
 

  KB goedgekeurd op 2 april 2004 
Verschenen in BS op 26 april 2004 
De obligatielening waarmee het 
Startersfonds gevoed wordt, is 
uitgegeven. De inschrijvingen lopen. 
Het gratis krediet is in voorbereiding. 

B.13.  
a) Fiscale ruling 
 
 
 
 
b) Voorontwerp van wet 
inkomstenbelastingen 
 

Reynders  
 
 
 
 
 
b) zal als A-punt worden 
voorgelegd aan de MR 

a) Ontwerp van wet en KB werd in 
werkgroep behandeld op 16 maart.  
 
 
 
 
b) werd goedgekeurd door de MR van 
20 februari. Het advies van de RvS 
werd bekomen op 2 maart. 

a) Goedgekeurd op MR van 30 april. 
Nadat syndicale onderhandelingen zijn 
afgerond en na advies binnen 5 dagen 
door Rvs, mag het ter ondertekening 
aan de Koning worden voorgelegd. 
 
b) Ingediend in de Kamer op 30 april 
 
 

B.14. Coördinatiecentra 
 
 

Reynders Uitgesteld tot de MR van 
30 januari 

Goedgekeurd door de MR van 30 
januari. 

Is goedgekeurd door de Europese 
Commissie. Een werkgroep finaliseert 
de teksten. 

B.15. Internationale mobiliteit 
van werknemers 

Vandenbroucke 
Laruelle 

 Een wetsontwerp is in voorbereiding. 
Intussen werken de FOD Economie 
en Fedict aan de opstelling van een 
lastenboek betreffende de 
informatisering van de procedure tot 
aanvraag van een beroepskaart voor 
vreemdelingen. 
 
 

Het wetsontwerp alsook het voorstel 
van lastenboek worden voorgelegd aan 
de MR in de loop van de maand juni. 
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B.16. Veralgemening en 
uitbreiding van de vrijstelling 
van de bedrijfsvoorheffing 

Reynders 
Moerman 

1. Het ontwerp van KB 
ter uitbreiding van de 
bedrijfsvoorheffing ten 
belope van 50% met 
ingang van 1 juli 2004 
voor 72 
wetenschappelijke 
instellingen, wordt 
opnieuw aan de MR als 
A-punt voorgelegd. 
 
2. Eenzelfde uitbreiding 
voor de private 
ondernemingen die 
samenwerken met de 
wetenschappelijke 
instellingen gaat in vanaf 
1 januari 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Het ontwerp wordt eind mei in 
werkgroep besproken. 

1. Koninklijk besluit van 4 mei 2004; 
bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 24 mei 2004 
Het ontwerp van KB addendum wordt 
voorgelegd aan MR van 4 juni. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Wetsontwerp tot wijziging van 
artikel 385 van de programmawet van 
24 december 2002  wordt voorgelegd 
aan MR van 4 juni 

B.17. Clean technology 
 
 
 

Reynders 
Moerman 
Laruelle 
Vandenbossche 
Arena 

 1.De voorstellen van de nota worden 
uitgevoerd.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Wetsontwerp tot instelling van een 
belastingsvermindering bij aankoop 
van een “clean car”. 
 

1. De voorstellen aangaande de 
ecologische vernieuwing van het 
wagenpark en de invoering van fiscale 
stimuli werden goedgekeurd op de MR 
van 20 maart. De circulaire van de 
Eerste Minister is van kracht sedert 2 
april 2004. De circulaire 307ter werd 
op 13 mei 2004 aangepast. Wordt 
eerstdaags in het Belgisch Staatsblad 
bekendgemaakt. 
2. vergaderingen werkgroep zijn 
lopende. 
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B.18.  
a) Bevordering van 
biobrandstoffen 
b) Omzetting van de Europese 
richtlijn inzake biobrandstof 

Reynders 
Moerman 
Laruelle 
Vandenbossche 

De biobrandstof moet op 
de markt worden 
gebracht vanaf 2005. 

 
 

Ontwerp-KB  werd goedgekeurd door 
de MR van 20 maart. De verplichte 
adviesprocedure is opgestart. Twee van 
de vier adviezen zijn al binnen. Daarna 
wordt het advies RvS binnen de maand 
gevraagd. Vervolgens zal het KB aan 
de Koning worden voorgelegd.  
De FOD Economie bereidt intussen 
het KB in verband met de 
productnormering voor. 
 

B.19. Vergrijzing en 
arbeidsmarktbeleid 

Vandenbroucke 
Van Brempt 
Demotte 
 

 Verschillende adviezen zijn 
aangevraagd. Op 17 februari heeft een 
eerste gedachtewisseling 
plaatsgevonden met de sociale 
partners. 
Voor de gezondheidsaspecten is een 
studie toegewezen. De resultaten 
worden verwacht tegen juli 2004. 
 

De eindeloopbaanconferentie heeft 
plaats in het najaar. 

B.20. 
Tewerkstellingsconferentie, 
opvolging en besluiten 

Vandenbroucke  Het ontwerp-KB herstructureringen 
werd positief geadviseerd door de 
Europese Commissie. Het KB ligt 
thans voor advies voor bij de NAR. 
Andere punten worden verder 
voorbereid en overlegd. 
 
 
 
 

Na advies van de NAR wordt het KB 
terug voorgelegd aan de Ministerraad 
Voorziene datum van inwerkingtreding 
: 1 juli 2004 
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B.21.  
Beschikbaarheid van 
werkzoekenden op de 
arbeidsmarkt 

Vandenbroucke Inwerkingtreding vanaf 
juli 2004, na overleg met 
de Gewesten. 

Het overleg met de sociale partners en 
de gewesten is afgerond. De 
werkgroep heeft een voorstel van 
samenwerkings-akkoord uitgewerkt. 

Het samenwerkingsakkoord werd 
goedgekeurd door de verschillende 
tregeringen. Het  ontwerp wordt 
eerstdaags ingediend in de Kamer. 
 

B.22.  
Toekomst van telewerken 

Vandenbroucke 
Van Brempt 
Demotte 

Notificatie MR 12/03: 
Verslag Werkgroep 
diende te worden 
voorgelegd aan MR 
19/03 

De NAR werd verzocht het 
toepasselijk arbeidsrecht te evalueren. 
De FOD Sociale Zekerheid 
onderzoekt de eventuele problemen 
inzake sociale zekerheid rond 
thuiswerk. 
 

De aanpassing van de 
welzijnsreglementering wordt verwacht  
tegen het einde van het jaar. Tegen  
eind 2004 willen de betrokken 
Ministers een globaal pakket van 
voorstellen voorleggen. 

B.23.   
Werkbonus 
 

Vandenbroucke 
Reynders 

 De herberekening van de kostprijs 
voor de contractuele bedienden is 
gebeurd. 

Het ontwerp van wet en 
uitvoeringsbesluiten worden 
voorgelegd aan de MR in september. 
 

B.24. Aanvullende pensioenen 
van werknemers 

Vandenbroucke Verslag werkgroep eind 
maart 

Werkgroepen in verband met het 
80%-plafond alsook de problemen in 
verband met internationale mobiliteit 
werden opgestart. Advies wordt 
verwacht vóór juli 2004. Eind juni 
2004 zal een seminarie zorgen voor de 
sensibilisatie van sociale partners en 
sectoren. 
 
 
 

De nodige reglementaire bepalingen 
worden voorzien voor het einde van 
het jaar. 
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B.25. Concurrentiebeleid Moerman  Het KB ter uitvoering van de 
verordening werd goedgekeurd door 
de MR van 23 januari. Op 6 februari 
verscheen een oproep aan kandidaten 
voor de Raad van de mededinging in 
het Staatsblad. 
Publicatie KB aanpassing Europese 
Vordering 1/2003 in het Staatsblad 
van 3 mei. 
 

KB is ondertekend op 25 april, en 
verschenen in BS op 3 mei 
Vervanging Raad voor de 
Concurrentie: voorstel op MR 4 juni. 
Belgische Mededingingsautoriteit: 
ontwerp op MR van 4 juni. 
Overige aanpassingen wetgeving: 
ontwerp op MR van 4 juni. 
Aanpassing concentratieregels: in 
werkgroep 

B.26. Betere belastingsinning Reynders 
Jamar 

 Regelmatige opvolging in 
werkgroepen en in de MR. 

Werkgroepen zetten hun 
werkzaamheden verder.  

B.27. Sociale solidariteit 
 
 
 

Onkelinx 
Vandenbroucke 
Demotte 
Moerman 

 1. Kunstenaars: wetsontwerp 
opgenomen in ontwerp van 
programmawet en 
uitvoeringsbesluiten na goedkeuring 
op MR van 2/4/04 (eerste lezing) 
voorgelegd aan het beheerscomité van 
de RSZ, het algemeen beheerscomité 
voor het sociaal statuut der 
zelfstandigen en de NAR.   
2. Terbeschikkingstelling: het overleg 
met de bouwsector en het 
interprofessioneel overleg zijn 
opgestart.  
3.Inspectie en controle 
3.1 Werving van inspecteurs en 

controleurs (½ via 
wervingsreserves, ½ via examens); 

  

1. De inwerkingtreding is voorzien op 
1 juli 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Terbeschikkingstelling: wetsvoorstel 
gepland tegen juli 2004. 
 
 
 
 
De aanwerving wordt voleindigd tegen 
eind 2004.  
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3.2 Federaal coördinatiecomité: het 
KB is gepubliceerd op 30 april 
2004; de oproep is afgesloten. 

 
4. Versoepeling overuren en 
beperking tijdelijke werkloosheid in de 
bouwsector 
 
De bevoegde diensten van de FOD 
Sociale Zekerheid en 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg zijn belast met de concrete 
uitwerking van o.m.  de aspecten 
“gegevensbanken”, de deontologische 
code van de inspectiediensten, de 
herziening van de wet inzake 
inspectie, DMFA, etc. 

 
 
 
 
4. opgenomen in programmawet 
 
 
 
De voorbereiding van andere punten, 
o.m. de vereenvoudiging van de regels 
inzake bouwuren, arbeidsduur, 
schijnzelfstandigen... wordt weldra 
opgestart. 

B.28. Horizontale opvolging 
van investeringsdossiers 
 

Eerste Minister 
Moerman 

  Een nota ter versterking van de 
structuur ter zake bij de FOD 
Economie werd goedgekeurd op de 
MR van 19 maart. zal terugkomen op 
MR van 16 juni 
Overlegcomité van 21 april 2004: 
kennisneming  
In samenwerking met externe 
consultants wordt roadmap eind juni 
voorgelegd aan MR. 
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