
 
MINISTERRAAD “JUSTITIE EN VEILIGHEID” – LAMBERMONT – 30 EN 31 MAART 2004 

STAND VAN ZAKEN OP 3 JUNI 2004 
 
 
 

PUNT OPSCHRIFT REGERINGSLID NOTIFICATIE MINISTERRAAD STAND VAN ZAKEN 

B. 1 De Kadernota Geïntegreerd en 
Integraal Veiligheidsbeleid 
2004A02330.004 
  

Onkelinx 
Dewael 

Nota is goedgekeurd. 
 

De Kadernota Geïntegreerd en Integraal 
Veiligheidsbeleid en het Nationaal Veiligheidsplan 
zijn aan de Gemeenschappelijke Kamercommissie 
Justitie en Binnenlandse Zaken meegedeeld door 
Minister Onkelinx en Minister Dewael. De 
operationele nota’s worden uitgewerkt en 
opgesteld. Zij zullen worden opgenomen in een 
scoreboard dat het voorwerp zal uitmaken van 
interministeriële rondetafelgesprekken  in 
september. 
 

B. 2 Nationaal veiligheidsplan  
2004A02330.005  
  

Onkelinx 
Dewael 

Nota is goedgekeurd. Plan is goedgekeurd door de Ministers van 
Binnenlandse Zaken en van Justitie. Plan 
meegedeeld aan de Gemeenschappelijke 
Kamercommissie Justitie en Binnenlandse Zaken. 
Advies federale politieraad  werd hierover op 24 
mei verstrekt en medegedeeld aan beide Ministers 
en het Parlement. Het plan wordt uitgevoerd 
middels actieplannen van de federale politie. 
 

B. 3 Beleidsnota 
Sociale en fiscale fraude - 
crimineel beleid  
2004A02330.006  
  
 
 

Onkelinx 
Vandenbroucke 
Demotte 
Jamar 
Van Brempt 

Nota is goedgekeurd. Inzake sociaal strafrecht heeft de Minister van 
Justitie het College van Procureurs-generaal belast 
met de uitvoering ( art. 143ter Ger.W.)  
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PUNT OPSCHRIFT REGERINGSLID NOTIFICATIE MINISTERRAAD STAND VAN ZAKEN 

B.3b) Voorontwerp van wet  
Sociaal strafrecht  
2004A02610.020  
  
 
  

Onkelinx 
Vandenbroucke 
Reynders 
Demotte 
Jamar 
Van Brempt 
 

Gezonden voor advies van de RvS  
(30 dagen). 
nadien, opnieuw aan de MR voor te leggen    
 

Het  advies van de RvS is verleend op 25 mei. De 
tekst, aangepast aan de bemerkingen van de RvS, 
zal nog voor 16 juli  worden voorgelegd aan de 
MR. 

B.3d) Strategische nota met betrekking 
tot veiligheid inzake douane  
2004A20330.042  
  
  
 

Onkelinx 
Vandenbroucke 
Reynders 
Jamar 
Van Brempt 

De MR heeft akte genomen van de 
strategische nota.. 
 

- De Administratie van de Douane en Accijnzen 
zal de specifieke te ontwikkelen acties integreren in 
een globaal plan (mei 2004-april 2005) 
- De Administratie van de Douane en Accijnzen 
heeft een meerjarenplan inzake investering en 
functionering opgesteld, dat rekening houdt met 
alle opdrachten die haar zijn toegekend door de 
Europese autoriteiten. 
 

B.4 a) 
 
 
 
 

 
B.4 b) 

 
 

 
 

B.4 c) 

Versterking capaciteit 
gerechtelijke politie in de strijd 
tegen terrorisme   
2004A02600.005  
 
 
Mobiele infrastructuur  
Crisiscentrum 
 
 
 
Richtlijn betreffende de 
coördinatie van 
gerechtelijke en politionele actie 
bij een 
terroristische aanslag 

Onkelinx 
Dewael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premier 
Onkelinx 
Dewael 

Versterking van de capaciteit van de 
antiterrorisme-divisie van de GDA’s 
(Gerechtelijke Dienst Arrondissement) 
Antwerpen, Brussel, Luik en Charleroi. 
Bepaling van de budgettaire middelen. 
 
 
 
 
 
 
Goedgekeurd 

a) In het kader van de begrotingscontrole werd er 
beslist dat de FOD Justitie 12 extra mensen kan 
aanwerven. Door interne verschuivingen wil 
Fedpol nog 45 mensen inschakelen ter versterking 
van de cellen “strijd tegen het terrorisme”. 
 
b) Onderzoeksprocedure om deze infrastructuur 
via ASTRID te laten verlopen is afgerond. Samen 
met de NV ASTRID wordt een verdere studie 
verricht ter realisatie van dit project. 
 
c) De richtlijn wordt eerstdaags verspreid door het 
College van Procureurs-generaal. 
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PUNT OPSCHRIFT REGERINGSLID NOTIFICATIE MINISTERRAAD STAND VAN ZAKEN 

B.5 Voorontwerp van wet  
Strijd tegen de cybercriminaliteit  
2004A02610.002  
  
 
  
 

Onkelinx 
Moerman 

Gezonden voor advies van de RvS  
(30 dagen);  
nadien in te dienen bij de Kamer (na 
ondertekening Staatshoofd) of opnieuw aan 
de MR voor te leggen indien problemen in 
werkgroep ingevolge het advies RvS  
 

RvS : advies gegeven op 5 mei. 
Het wetsontwerp is aangepast aan de 
bemerkingen. Het zal worden besproken in 
werkgroep op 9 juni  en nog voor  16 juli  aan de 
MR worden voorgelegd. 

B.6a) Nota  
Strijd tegen de aanmaak/ handel 
synthetische drugs, doping, 
hormonen  
2004A02610.003  
  

Onkelinx Nota is goedgekeurd. 
 

De onderhouden ter voorbereiding van het 
Benelux-akkoord zijn aan de gang opdat het 
akkoord zo snel mogelijk zou worden gesloten. De 
onderhandelingen Duitsland – België zullen in de 
komende herfst van start gaan. 

B.6 b) Aanpassing mandaat  en 
samenstelling van de 
Interdepartementale Cel 
Residuen  
2004A02480.004  

Onkelinx a) naamswijziging : Interdepartementale 
Coördinatiecel voor de controle op de 
Voedselveiligheid (ICVV). 
b) wijziging mandaat 
c) wijziging samenstelling 
 

De Procureur-generaal van Gent die het 
expertisenetwerk beheert, is  belast met de 
uitvoering  van deze beslissingen. 

B.6 c) Nota  
Wijziging mandaat van de 
Multidisciplinaire Hormonencel  
2004A02480.005  
 

Onkelinx Wijziging mandaat. 
Dienst Hormonen van de Directie van de 
bestrijding van de criminaliteit inzake 
goederen van de Algemene Directie van de 
Gerechtelijke Politie (DGJ/DBJ/Horm) 
blijft belast met coördinatie. 
Instandhouden van de actuele 
verbindingsambtenaren. 
 

De Procureur-generaal van Gent die het 
expertisenetwerk beheert, is  belast met de 
uitvoering  van deze beslissingen. 
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PUNT OPSCHRIFT REGERINGSLID NOTIFICATIE MINISTERRAAD STAND VAN ZAKEN 

B.6 d) Nota  
Wijziging mandaat van de 
Multidisciplinaire 
Vleesfraudebestrijdingscel  
2004A02480.006  
 

Onkelinx a) naamswijziging : Multidisciplinaire 
Fraudebestrijdingscel voor de Veiligheid 
van de Voedselketen (MFVV) 
b) heromschrijving van het mandaat 
c) wijziging in de samenstelling 
d) herziening van de 
werkingsregels(Federaal Agentschap voor 
de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 
staat in voor dagelijks beheer ; elke dienst 
verzorgt gegevensuitwisseling) 
 

De Procureur-generaal van Gent die het 
expertisenetwerk beheert, is  belast met de 
uitvoering  van deze beslissingen. 

B.7a) Nota  
Verbetering van de positie van 
de slachtoffers van 
mensenhandel 
2004A02610.019  
   

Onkelinx 
Dewael 

Nota is goedgekeurd. 
 

De werkzaamheden zullen van start kunnen gaan 
zodra de interdepartementale coördinatiecel voor 
de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel 
geïnstalleerd zal zijn. Deze installatie  zal in de 
komende weken gebeuren. 

B.7 b) Ontwerp van Koninklijk Besluit  
Oprichting interdepartementale 
Cel Mensensmokkel & 
mensenhandel  
2003A02610.005  
  

Onkelinx 
Dewael 

Het ontwerp mag ter ondertekening aan het 
Staatshoofd worden voorgelegd.  
 

KB van 16 mei 2004.  
BS van 28 mei  

B.7c) Voorontwerp van wet  
Strijd tegen de mensenhandel  
2004A02610.004  
  

Onkelinx 
Dewael 

Uitgesteld.  
 

Zal opnieuw voorgelegd worden aan de MR voor 
16 juli. 

B.8 a) Coördinatie van het 
vervolgingsbeleid inzake milieu-
criminaliteit 

Onkelinx 
Vande Lanotte 
Dewael 
Van den Bossche 

Nota is goedgekeurd. De uitwerking verloopt via de minister van Justitie 
en het College van Procureurs-generaal (art. 143ter 
G.W.) 
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PUNT OPSCHRIFT REGERINGSLID NOTIFICATIE MINISTERRAAD STAND VAN ZAKEN 

B.8 b) Nota  
Strijd tegen de afvalfraude  
2004A02760.013  
  
 

Van den Bossche Nota is goedgekeurd. 
 

Een eerste evaluatie en planning zijn opgemaakt. 
Een werkgroep wordt belast met de uitwerking. 

B.9 Actieplan  
Rondtrekkende dadergroepen : 
preventieve ontradingsacties 
2003A01330.022  
  
 

Onkelinx 
Dewael 
Moerman 

Goedkeuring van de krachtlijnen van de 
organisatie van de FIPA-acties  (Full 
integrated police actions) op supralokaal 
niveau 
 
 

FIPA-acties worden voortaan volgens deze 
krachtlijnen georganiseerd.  

B.10 Nota  
Grensoverschrijdende 
samenwerking  
2004A03330.009  
  
 

Onkelinx 
Michel 
Dewael 
 

Nota is goedgekeurd. 
 

De besprekingen met onze Europese partners 
worden verder gezet teneinde de 
politiesamenwerking te verbeteren in de 
grenszones en in de Schengen-ruimte.   
Een versterkte grensoverschrijdende politie- 
samenwerking werd overeengekomen d.m.v. de 
ondertekening van de Schengen III – verklaring 
(Benelux, Duitsland en Oostenrijk) (26 mei). 
Een nieuw Benelux – verdrag (Senningen) zal 
ondertekend worden op 8 juni. 
 

B.11 Nota  
Bevoegdheden federale parket - 
rondtrekkende daderbendes 
2004A02610.005  
 

Onkelinx 
Dewael 

Nota is goedgekeurd. 
 

De uitvoering is gebeurd door het federaal parket 
in samenwerking met het College van Procureurs-
generaal.  Het voorontwerp van wet houdende 
uitbreiding van het kader van het federaal parket 
wordt opgesteld en zal worden voorgelegd aan de 
MR van 25 juni. 
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PUNT OPSCHRIFT REGERINGSLID NOTIFICATIE MINISTERRAAD STAND VAN ZAKEN 

B.12 Voorontwerp van wet 
Internationale rechtshulp in 
strafzaken 
2004A02600.003  
  

Onkelinx Gezonden voor advies van de RvS  
(30 dagen)  
Nadien opnieuw aan de MR voor te leggen    
 

De RvS heeft op 19 mei een  advies verleend. Het 
wetsontwerp wordt aangepast en zal nog voor 16 
juli  opnieuw worden voorgelegd aan de MR. 

B.13 Strijd tegen autozwendel  
2004A61330.011  
  
 
 

Anciaux Minister van Mobiliteit moet in 
samenspraak met de technische werkgroep 
‘inschrijvingsprocedure voertuigen’, en de 
bevoegde ministers een werknota 
voorleggen aan de eerste MR van oktober. 
 
Ten laatste op de eerste MR van 2005 moet 
hij een actieplan voorleggen 
 

De technische werkgroep (FOD Mobiliteit en 
Vervoer + de belangrijkste actoren zoals bijvb. 
Febiac) is op 13 mei bijeengekomen. 

B.14 Nota  
Krachtlijnen voor de nieuwe 
preventie- en 
veiligheidscontracten  
2004A03330.010  
  
 

Dewael Nota is goedgekeurd. 
 

De nieuwe krachtlijnen zullen van toepassing zijn 
voor de contracten vanaf 2006. Achterstallige 
betalingen ten aanzien van de steden en 
gemeenten worden vanaf de tweede helft van dit 
jaar weggewerkt. 
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PUNT OPSCHRIFT REGERINGSLID NOTIFICATIE MINISTERRAAD STAND VAN ZAKEN 

B.15 Ontwerp van Koninklijk Besluit  
Nationaal Overlegforum 
“Inbraken” 
2004A03330.008  
   
 

Dewael 
Reynders 

Het ontwerp van KB  mag ter 
ondertekening aan het Staatshoofd worden 
voorgelegd 
 

KB van 25 april 2004 inzake inbraakpreventie. 
BS op 25 mei. 
Systeem van inbraakpreventie behouden voor 
2004. 
Evaluatie en heroriëntering van het huidige 
systeem inbraakpreventie laatste trimester 2004. 
 
De taskforce inbraakpreventie  (privaat- publiek 
overleg) heeft een startvergadering op 2 juni 
gehouden.Agenda o.a. kwaliteitslabel voor 
inbraakwerende produkten, identificatie van 
gestolen goederen en de problematiek inzake 
heling, overleg met architecten en bouwsector; 
collectief label veilig ondernemen voor 
winkelgebieden.  
 

B.16 Nota  
Fiscale aftrekbaarheid voor 
veiligheidsinvesteringen  
2004A03410.031  
   

Dewael 
Reynders 
Laruelle 

Nota is goedgekeurd. 
 

Fiscale aftrekbaarheid voor 
veiligheidsinvesteringen door zelfstandigen 
verhoogd van 13,5 naar 20,5% vanaf 1 januari 
2005.  
Aanvullend zal een werkgroep samenkomen met 
het oog op het uniformiseren van het begrip 
KMO (resultaat in september). 
 

B.17 Nota 
Wijziging regelgeving 
waardetransporten met 
neutralisatiesysteem  
2004A03320.001  
  

Dewael Minister van Binnenlandse Zaken moet 
advies inwinnen van betrokken partijen. Dit 
moet leiden tot een KB, dat aan MR zal 
worden voorgelegd. 
 

Het syndicaal overleg vindt plaats op 11 en 25 juni 
en zal afgerond zijn in juli. Het KB wordt 
gewijzigd op basis van de resultaten van het 
syndicaal overleg. 
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PUNT OPSCHRIFT REGERINGSLID NOTIFICATIE MINISTERRAAD STAND VAN ZAKEN 

B.18 Nota 
Herdefiniëring van de 
financiering van alternatieve 
gerechtelijke maatregelen in 
strafzaken – Preventie- en 
veiligheidscontracten 
2004A02600.014  
 

Onkelinx 
Dewael 

Akte genomen van volgende voorstellen : 
a) financiële audit (gefinancierd door 
Veiligheidsfonds) 
b) Responsabilisering van de RSZPPO 
(Rijksdienst voor Sociale Zekerheid der 
Provinciale en Plaatselijke 
Overheidsdiensten) als actieve 
rekenplichtige van het Veiligheidsfonds 
c) Betere verdeling van rol van 
“ordonnateur”- en “gebruiker”-
departement 
d) inzake achterstallige betalingen en 
budgettaire versterking van de contracten : 
een werkgroep zal, op basis van de 
financiële audit en de vaststelling van de 
lijst van achterstallige betalingen, binnen de 
maand een voorstel uitwerken omtrent het 
inhalen van de achterstand. 
 

De audit wordt, in samenspraak met de korpschef 
Inspectie der financiën, midden juni opgestart. De 
resultaten zullen eind september gekend zijn, 
waarna tot de verdere uitvoering van de nota kan 
worden overgegaan.   

B. 19 Meer agenten op straat 
2004A02330.012  
  

Onkelinx 
Dewael 

De tabel met budgettaire implicaties wordt 
goedgekeurd. 

Zie infra 

B.19 a) Nota  
Uitbreiding bevoegheden 
hulpagenten  
2004A02330.022  
 

Dewael Nota is goedgekeurd.  Nota is voorgelegd aan Adviesraad burgemeesters 
(advies ontvangen op 25 mei) Advies is gevraagd 
aan de Gewesten. 
 
Vervolgens zal het advies van de RvS gevraagd 
worden over het ontwerp van wet. 
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PUNT OPSCHRIFT REGERINGSLID NOTIFICATIE MINISTERRAAD STAND VAN ZAKEN 

B.19 b) Afbouw Hycap-systeem  
2004A02330.018  
  

Dewael Goedgekeurd. Advies ontvangen op 25 mei(mits enkele 
aanpassingen) van Adviesraad burgemeesters over 
nieuwe richtlijn MFO2bis.  Richtlijn wordt begin 
juni gepubliceerd. 
 

B.19 c) Versterking van de algemene 
reserve  
2004A02330.034  
  

Dewael Akte genomen Kadert in op te richten interventiekorps.  
 
Nog in 2004 zal interventiekorps uit 300 agenten 
bestaan. 

B.19 d) Invulling deficitaire kader van de 
Lokale Politie  
2004A02330.035  
 

Dewael Akte genomen Wordt in september budgettair besproken 

B.19 e) Calogisering bij de federale en 
lokale politie  
2004A02330.015  
 

Dewael Bij ministeriële omzendbrief zal 
aangedrongen worden bij de zones op een 
geleidelijke verhoging van de minimale 
CALOG-norm binnen de lokale politie 
naar 16% in 2008. 
Hiertoe kan de federale mobiliteitspool 
aangewend worden. 
 

Omzendbrief  
zal voor eind juni gepubliceerd worden. 
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PUNT OPSCHRIFT REGERINGSLID NOTIFICATIE MINISTERRAAD STAND VAN ZAKEN 

B.19 f) ASTRID en de bestaffing van 
de Centra voor informatie en 
communicatie  
2004A02330.016  
  

Dewael Nota wordt goedgekeurd, rekening 
houdend met de 7 opmerkingen in de 
notificatie. 
 
 
 
 
KB inzet personeelsleden Belgacom voor 
organisatie en invulling van neutrale call 
taking van de alarmcentrales 112, 101 en 
100 : goedgekeurd op MR van 30 april. 
 

Is besproken op de conferentie van Gouverneurs 
van 7 april. Een positief advies van de Adviesraad 
burgemeesters, ontvangen op 25 mei. Overleg met 
onderhandelingscomité volgt. 
Fonds call-takers: opgenomen in de 
programmawet. 
 
Dit KB wordt momenteel aan syndicale 
onderhandelingen voorgelegd. 
 

B.19 g) Afbouw administratieve overlast  
2004A02330.014  
  

Onkelinx 
Dewael 

Goedgekeurd. Omzendbrief APR1 van de Raad van Procureurs 
gepresenteerd op de begeleidingscommissie. 
De richtlijn is in werking getreden op 5 april.. 
Een eerste evaluatie is voorzien in september. 
 

B.19 h) Nota  
Stand van zaken 
Veiligheidskorps  
2004A02600.006  
 

Onkelinx 
 

Nota is goedgekeurd. Het veiligheidscorps bestaat momenteel uit 55 
leden. 240 personen bevinden zich momenteel in 
de selectie- of opleidingsfase. 

B.20 Gemeenschapsgerichte politie / 
wijkwerking  
2004A02330.023  
 

Dewael Goedgekeurd. De ontwikkeling van Fedpol (CGL) wordt  verder 
uitgewerkt door programma’s te implementeren in 
pilootzones en sensibilisatie van de lokale politie 
(themadagen organisatieontwikkeling lokale politie 
22 en 23 april). 
 

B.21 Een volwaardige geïntegreerde 
politie  
2004A02330.025  
 

Onkelinx 
Dewael 

 Zie infra.  
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B.21 a) Ontwerp van Koninklijk Besluit 
Oprichting Vaste Commissie 
voor de lokale politie  
2004A02330.029  
  

Dewael Na advies RvS (5 dagen) mag het ontwerp 
ter ondertekening aan het Staatshoofd 
worden voorgelegd. 
 

Advies Adviesraad burgemeesters, ontvangen op 
25 mei. Advies RvS wordt gevraagd. 

B.21 b) Verzelfstandiging van de loon- 
en personeelsadministratie  
2004A02330.026  
 

Dewael Akte genomen van de nota. 
Bijkomende beslissingen : 
a) Principe van attestering door de 
gemeenten. 
b) Inhuring boekhoudkundige expertise. 
c) Meer autonoom statuut voor het sociaal 
secretariaat van de Geïntegreerde politie 
(SSGPI). 
d) Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven 
(CDVU) blijft instaan voor de 
berekeningen t.v.v. het SSGPI. 
e) FOD Financiën voorziet 
personeelsuitbreiding binnen 
personeelsenveloppe of via bodyshopping, 
om problemen op te lossen. 
 

Verzelfstandiging loonsadministratie vergt ook een 
legistieke ingreep in de Wet Geïntegreerde Politie.  
Wetsontwerp wordt voorbereid. 

B.21 c) Ontwerp van Koninklijk Besluit 
Modaliteiten detachering 
personeel van de lokale politie 
naar de arrondissementele 
informatiekruispunten (AIK)  
2004A02330.017  
 

Dewael Na advies van de RvS (zonder termijn) mag 
het ontwerp ter ondertekening aan het 
Staatshoofd worden voorgelegd. 

Advies Adviesraad burgemeesters, ontvangen op 
25 mei. 
Advies RvS wordt aangevraagd + Overleg met 
onderhandelingscomité. 
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B.21 d) Informatisering administratieve 
vereenvoudiging politiediensten 
2004A02330.027  
 

Dewael Akte genomen van de nota. 
Bijkomende beslissingen : 
a) Nationale gegevensbank : samenwerking 
met Fedict bij uitwerking project. 
b) Communicatie en mailing : 
samenwerking met FOD Financiën en 
Fedict 
c) ERP-systeem : samenwerking met 
fedcom-project van FOD Budget en 
Beheerscontrole. 
 

Samenstelling stuurgroep voor implementatie in 
2005-2009. Deze stuurgroep zal in juni voor het 
eerst samenkomen. 

B.21 e) Valorisering van het 
intermediaire niveau DIRCO  
2004A02330.028  
 

Dewael Federale Politie werkt basisdocument uit 
m.b.t. rol en mandaat van de Directeur-
Coördinator(DIRCO). Dit document wordt 
besproken in de Commissie ter begeleiding 
van de hervorming op lokaal niveau. 
 

Ministeriële richtlijn is klaar (moest worden 
aangepast aan de beslissing tot oprichting 
interventiekorps), wordt voorgelegd aan 
begeleidingscommissie. 
Advies Adviesraad burgmeesters wordt nadien 
gevraagd. 
 

B.21 f) Versterking van de technische 
en wetenschappelijke politie  
2004A02330.021  
 

Onkelinx 
Dewael 

Goedgekeurd. 
Actiepunten : 
a) Opvulling juridisch vacuüm betreffende 
de technische en wetenschappelijke politie. 
 
b) Lancering in september  van aanwerving 
van 20 Full-time Equivalents (FTE) voor 
een centraal laboratorium 
 
c) Versterking van de 27 labo’s met een 
spreiding in functie van hun mogelijkheden 
(vorming en omkadering nieuwe 
aanwervingen ; “herinrichting” kantoren 
voor personeel)  
 

 
 
a) Een ontwerp van KB wordt uitgewerkt en zal in 
september aan de MR voorgelegd; 
 
b) De aanwerving van 20 FTE zal  gebeuren in 
oktober  
 
 
c) 90 mensen zullen worden aangeworven in 2005 
 
 
De DNA-wet wordt onderzocht met het oog op 
de verbetering van de wettelijke bepalingen. 
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B.21 g) Herziening van het 
financieringsmecanisme van de 
Geïntegreerde Politie  
2004A02330.036  
 

Dewael Binnen kredieten Diensten voor 
Wetenschappelijke, Technische en 
Culturele Aangelegenheden(DWTC) bedrag 
voor wetenschappelijke ondersteuning van 
een herziening van het federaal 
financieringsmechanisme voor de lokale 
politie. 
Dit moet uiteindelijk leiden tot een 
financieringswet. 
 

De kredieten zijn goedgekeurd. 
Voorbereidingen voor de nieuwe financieringswet 
zijn lopende. Onder andere het wetenschappelijk 
onderzoek waarvoor DWTC de nodige budgetten 
vrij maakt, zal in de loop van de maand juni 
worden aangevat. 
 

B.21 h) Geïntegreerde politieacties tegen 
criminele fenomenen  
2004A02330.037  
  

Dewael Goedkeuring van het principe van de 
preventieve ontradingsacties (Full 
integrated police actions – FIPA). 
 

FIPA-acties worden voortaan volgens deze 
krachtlijnen georganiseerd.  
 

B.22 Ontwerp van Koninklijk Besluit  
-Beveiliging van de havens  
2004A03330.013  
  

Vande Lanotte 
Dewael 
Anciaux 

Na advies van de RvS (5 dagen) mag het 
ontwerp ter ondertekening aan het 
Staatshoofd worden voorgelegd 
 

De adviezen van de gewesten zijn gegeven  en het 
ontwerp is op 19 mei aan de RvS overgemaakt. 
Publicatie volgt binnen de 14 dagen na ontvangst 
en verwerking van het advies van de RvS. 

B.23 Nota  
Beveiliging spoorwegen  
2004A03330.032  
  

Vande Lanotte 
Dewael 

Nota is goedgekeurd. 
 
 

1.Beslissingen genomen m.b.t Spoorwegen moeten 
ingevoerd worden:  
-wijziging KB 4 april 1895 (Vande Lanotte) 
-wijziging KB 26 juni 2002 (Dewael-Onkelinx); 
2. één bepaling werd in de programmawet 
geïntegreerd; 
3. momenteel werkt de Minister van Binnenlandse 
Zaken in overleg met alle betrokken partners een 
kaderwet veiligheid uit, van toepassing voor alle 
vervoersmaatschappijen. De principes van deze 
wet zullen voor 16 juli aan de MR worden 
voorgelegd. 
 

2004A01050.004 - Nota : 04/06/2004 14:28 13 / 21



 14 

PUNT OPSCHRIFT REGERINGSLID NOTIFICATIE MINISTERRAAD STAND VAN ZAKEN 

B.24 a) Voorontwerp van wet 
 
Toezicht op voorwaardelijk 
veroordeeld of in vrijheid 
gestelde personen, en de 
tenuitvoerlegging of de algehele 
toepassing van  vreemde straf- 
rechtelijke veroordelingen 
2004A02610.006 
  
 

Dewael Gezonden voor advies van de RvS 
(30dagen); nadien, opnieuw aan de MR 
voor te leggen met voorontwerpen van wet 
tot wijziging van de wet van 15 
december1980 betreffende de toegang (...) 
van vreemdelingen (zie B.24b)), en 
houdende instemming van het Protocol 
"overbrenging gevonniste personen" 

De RvS heeft advies verleend op 27 april . Het 
wetsontwerp wordt aan de bemerkingen 
aangepast.  

B.24b) Voorontwerp van wet - 
Toegang tot het grondgebied, 
verblijf, vestiging en 
verwijdering van vreemdelingen 
2004A02220.005  
  
  
  
 

Onkelinx 
Dewael 

Aan de MR  voor te leggen samen met 
voorontwerpen van wet betreffende het 
toezicht op voorwaardelijke veroordeelden 
(...) (zie B.24 a)), en houdende instemming 
van het Protocol "overbrenging gevonniste 
personen". 
 

Zie B.24 a) 
 

B.25 Voorontwerp van wet -
Voorlopige hechtenis   
2004A02610.007  
  
 
  
 

Onkelinx Gezonden voor advies van de RvS (30 
dagen); nadien in te dienen bij de Kamer 
(na ondertekening Staatshoofd) of opnieuw 
aan de MR voor te leggen indien 
problemen in werkgroep ingevolge het 
advies RvS. 
 

De RvS heeft  advies verleend op 18 mei. Het 
advies van het College van Procureurs-generaal 
wordt verwacht. Zodra dit laatste  ontvangen  is en 
de nodige correcties zijn aangebracht zal de tekst 
worden ingediend in het Parlement. De studie 
toevertrouwd aan het Nationaal Instituut voor 
Criminalistiek en Criminologie (NICC) zal 
uitmonden in een verslag dat tegen april 2005 
wordt verwacht. 
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B.26 Nota  
Strafuitvoeringsbeleid  
2004A02610.008  
  

Onkelinx Nota is goedgekeurd. 
Er zal zo snel mogelijk een wetsontwerp 
worden voorgelegd aan de MR. 
 

Het voorontwerp van wet wordt opgesteld.- 

B.27 Nota  
Rechtbank van strafuitvoering  
2004A02610.009  
  

Onkelinx Nota is goedgekeurd. 
Er zal zo snel mogelijk een wetsontwerp 
worden voorgelegd aan de MR. 

Het voorontwerp van wet wordt uitgewerkt ; het 
zal in september worden voorgelegd aan de MR. 
De rechtbank van strafuitvoering komt er op 1 
september 2005. 

B.28 Nota - Gevangenissen - 
gezondheidszorgen  
2004A02610.010  
  
 

Onkelinx 
Demotte 

Nota is goedgekeurd. 
Een technische werkgroep dient voor het 
einde van 2004 een omstandig verslag neer 
te leggen. 
 

De werkzaamheden zijn aan de gang. 

B.29 Toestand van geïnterneerden  
  
2004A02610.011  
  

Onkelinx De MR  heeft akte genomen van de nota. 
 

De werkzaamheden zijn aan de gang. 

B.30 Voorontwerp van wet  
Hervorming wet Lejeune  
2004A02610.012  
  
 

Onkelinx Gezonden voor advies naar de RvS (30 
dagen) - In te dienen bij de Kamer of 
opnieuw aan de MR voor te leggen indien 
problemen in werkgroep ingevolge het 
advies RvS.  
 

Het  advies van de RvS werd verstrekt op 18 mei 
2004. Nog voor 16 juli zal de werkgroep het 
wetsontwerp opnieuw  onderzoeken. 
 
 

B.31 Voorstel van basiswet – 
Ontwerp Dupont  
2004A02610.014  
  
 

Onkelinx Werkgroep moet nota voorbereiden die de 
houding van de Regering bepaalt tav dit 
voorstel. 
 
 

De werkzaamheden van de werkgroep over de 
amendementen die de Regering wenst in te dienen 
in de Kamercommissie Justitie zijn aan de gang en 
zullen in de komende weken worden verder gezet. 
Het ontwerp « Dupont » wordt door het 
Parlement onderzocht a rato van één Commissie 
om de twee weken. 
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B.32 Nota  
Ronde tafels  
2004A02610.015  
  

Onkelinx De MR heeft akte genomen van de nota. 
 

De rondetafelgesprekken zullen plaatsvinden in 
juni en juli. 

B. 33 Meerjarenplan gebouwen  
Justitie & Binnenlandse Zaken  
2004A02140.013  
 

Onkelinx 
Dewael 
Reynders 

Akte genomen. 
Drie prioriteiten : 
a) Vlaanderen : oprichting van een 

instelling (ziekenhuiscampus) voor 350 
tot 400 personen 

b) Wallonië : renovatie van de 
penitentiaire instelling te Paifve 

c) oprichting van een gespecialiseerd 
centrum voor jonge delinquenten 

Een werkgroep vult de verdere planning in. 
 

Een  werkgroep zal samenkomen eind juni. 
Voor Binnenlandse Zaken en de Federale Politie 
worden de individuele dossiers voorbereid. 

B.34 Nota  
Coördinatie Justitie/Politie op 
het niveau van 
slachtofferopvang 
2004A02610.016  
  

Onkelinx 
Dewael 

Goedgekeurd. 
 

 De Minister van Justitie heeft opdracht gegeven 
aan de Arrondissementele Raden voor 
Slachtofferbejegening  om  voor 31 october pistes 
aan te reiken.  

B.35 Ontwerp van Koninklijk Besluit 
Forum voor slachtofferbeleid  
2004A02610.017  
  
 

Onkelinx 
Dewael 
Arena 

Na akkoord van de Gemeenschaps- en 
Gewestregeringen mag het voor advies naar 
de RvS (30 dagen); nadien opnieuw aan MR 
voorleggen. 
 

De adviezen  van de Gewesten en 
Gemeenschappen worden verwacht.  

B.36 Voorontwerp van wet 
Hervorming van het Jeugdrecht  
2004A02610.018  
   
 

Onkelinx 
Demotte 

Opnieuw aan de MR voor te leggen na 
overleg met de Gemeenschapsregeringen. 
 

Het ontwerp is voorgelegd aan het Overlegcomité 
van 18 mei en overgemaakt aan de Hoge Raad 
voor Justitie voor advies.Het moet daarna opnieuw 
worden voorgelegd aan de MR. 
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B.37 a) 
en 

B.38 a) 

Nota  
Collectieve schuldenregeling  
2004A02440.012  
 

Onkelinx 
Reynders 
Moerman 

Afgehandeld. Zie infra. 

B.37 b) 
en 

B.38 b) 

Nota 
Reorganisatie van de procedures 
bij de Arbeidsrechtbank 
2004A02600.012   
 

Onkelinx 
Reynders 
Moerman 

a) Overdracht van de betwistingen inzake 
collectieve schuldenregeling van 
beslagrechter naar arbeidsgerechten vanaf 1 
september 2005. 
 
b) Oprichting van een Task-Force 
Justitie/Werk voor onderzoek van de 
noden inzake middelen en vorming alsook 
naar mogelijkheden inzake administratieve 
vereenvoudiging. 
 
c) Betrokken Minister zullen een voorstel 
aan de MR voorleggen inzake de regeling 
van de achterstallen. 
 

a) Dit punt is verbonden met de twee 
wetsontwerpen goedgekeurd op 7 mei .Zie B.37 c) 
en B.38 c) en B. 37 d) en B.38 d) 
 
 
b) De werkzaamheden zijn aan de gang en zouden  
tegen september  moeten afgerond zijn. 
 
 
 
 
c) Een voorstel zal in september  worden 
voorgelegd. 
  

B.37 c)  
en  

B.38 c) 

Voorontwerp van wet 
Wijziging procedure collectieve 
schuldenregeling   
2003A40440.015  
  

Onkelinx 
Moerman 

Opnieuw aan de MR voor te leggen.  
 

De MR heeft de tekst goedgekeurd in tweede 
lezing op 7 mei. De tekst wordt ter 
medeondertekening voorgelegd aan de Ministers 
en daarna ter ondertekening aan de Koning, met 
het oog op het indienen in het Parlement in juni. 
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B.37d)  
en    

B.38 d)  

Voorontwerp van wet  
Wijziging bevoegdheden 
rechtbanken  
2004A02600.001  
 

Onkelinx Opnieuw aan de MR voor te leggen. 
 
Voorontwerp wordt aangepast aan advies 
RvS. 
Schrapping van voorgestelde wijzigingen 
m.b.t. de kennisgeving van de uitspraak per 
gerechtsbrief en m.b.t. de verwijzing in de 
kosten van de dagvaarding. 
 

De MR heeft de tekst goedgekeurd in tweede 
lezing op 7 mei. De tekst wordt ter 
medeondertekening voorgelegd aan de Ministers 
en daarna ter ondertekening aan de Koning, met 
het oog op het indienen in het Parlement in juni. 

B.39 Nota 
Vermindering van de kosten 
voor deurwaarderexploten 
2004A02600.013  
 

Onkelinx 
Reynders 

Afgehandeld. 
Een werkgroep zal onderzoeken hoe, op 
een budgettair neutrale manier, op 
progressieve wijze kan worden overgegaan 
tot opheffing van de rechten waarbij het 
aan de voorzittende magistraat toekomt een 
compenserende kostenvergoeding op te 
leggen aan de geschilvoerende partijen. 
 

De werkzaamheden zijn aan de gang en eind 
september zal een voorstel worden voorgelegd aan 
de MR. 

B.40 Voorontwerp van wet 
Oprichting van de 
gegevensbank Phenix 
2004A02600.007  
 

Onkelinx Voor te leggen voor breder overleg (Hof 
van Cassatie, Hoge Raad voor Justitie, 
College van Procureurs-generaal, Raad van 
Procureurs des Konings, College van 
Eerste Voorzitters van de Hoven van 
Beroep) binnen een termijn van 30 dagen.  
 

De werkzaamheden in werkgroep van de Kern 
zullen worden hernomen op basis van de recent 
ontvangen adviezen.   

B.41 a) Kadernota 
versoepeling in gereedheid 
brengen van burgelijke zaken  
Regeling van procedurekalender  
2004A02600.008  
 

Onkelinx Advies van de Orde van Vlaamse Balies, 
Orde van Franstalige en Duitstalige Balies 
en van de Hoge Raad voor Justitie tegen 16 
mei. 
Voorontwerp van wet voor te leggen aan 
de MR van 30 juni. 
 

De adviezen zijn recent verleend en worden 
onderzocht in het kader van de uitwerking van een 
voorontwerp van wet dat nog voor 16 juli  zal 
worden voorgelegd aan de MR. 
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B.41b) Voorontwerp van wet 
Gerechtelijke achterstand  
 2004A02600.016  
  
 
  

Onkelinx 
 

Gezonden voor advies naar de RvS (30 
dagen); nadien, opnieuw aan de MR voor te 
leggen.   
 

De RvS heeft een advies verleend. Het ontwerp 
wordt nu aangepast en zal worden voorgelegd aan 
de MR van 25 juni.  

B.42 Nota 
Bestrijding van de gerechtelijke 
achterstand 
Samenwerkingsprotocollen met 
de gerechtelijke overheden 
2004A02600.009  
 

Onkelinx Goedkeuring van het principe dat de 
werkmethode die erin bestaat om nieuwe 
middelen toe te kennen op basis van de 
definitie van de te behalen doelstellingen, 
thans de meeste geschikte is. 

Het voorontwerp van wet houdende uitbreiding 
van de kaders van Antwerpen, Brussel, 
Dendermonde en van het federaal parket zal 
worden voorgelegd aan de MR van 25 juni. 

B.43 Voorontwerp van wet 
Derde toegangsweg tot de 
magistratuur  
2004A02600.010  
 

Onkelinx Advies van de RvS (30 dagen)  
In te dienen bij de Kamer of opnieuw aan 
de MR voor te leggen indien problemen in 
werkgroep ingevolge het advies RVS.  
 

De RvS heeft advies uitgebracht. De aanpassingen 
zijn aangebracht en zullen worden besproken in 
werkgroep van de Kern op 11 juni.  

B.44 Bestrijding van de gerechtelijke 
achterstand 
Rapport omtrent de overbodige 
handelingen 
2004A02600.011  
 

Onkelinx Afgehandeld.  

B.45a) Vreemdelingen – bijzondere 
procedure /verzoekschriften - 
regeling  
2000A03110.039  
 

Dewael Werkgroep maakt conclusies van de dialoog 
tussen Minister van Binnenlandse Zaken en 
RvS, die worden voorgelegd aan MR. 
 

Overlegprocedure met RvS is opgestart. 
Ontwerptekst  van wet zal worden voorgelegd aan  
de MR van 16 juli. 
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B.45b) Ontwerp van Koninklijk Besluit 
Regeling rechtspleging afdeling 
wetgeving RVS  
2004A03110.001  
  

Dewael Werkgroep maakt conclusies van de dialoog 
tussen Minister van Binnenlandse Zaken en 
RvS, die worden voorgelegd aan MR. 
 

Overlegprocedure met RvS is opgestart. 

B.45c) Voorontwerp van wet  
Wedden ambtsdragers bij de 
Raad van State  
2004A03110.002  
  
 

Dewael Werkgroep maakt conclusies van de dialoog 
tussen Minister van Binnenlandse Zaken en 
RvS, die worden voorgelegd aan MR. 

Overlegprocedure met RvS is opgestart. 

B.46 Voorontwerp van wet 
Verbetering werking Vaste 
Beroepscommissie  
2004A03220.003  
  
 

Dewael Gezonden voor advies naar de RvS (30 
dagen); nadien, opnieuw aan de MR voor te 
leggen.    
 

Het ontwerp wordt  aangepast  aan de notificatie 
en zal meteen daarna aan de RvS gezonden 
worden. Tevens moet het werkingsKB van de 
Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen 
worden aangepast. 
 
Er is de opdracht gegeven aan de FOD Personeel 
& Organisatie om prioritair magistraten aan te 
werven. 

B.47 Nota 
Civiele veiligheid  
2004A03330.030  
  

Dewael  Afgehandeld 

B. 48 Ontwerp van Koninklijk Besluit  
Overeenkomsten tussen federale 
overheid en politiezones : 
Inwerkingstelling van het Fonds 
voor verkeersboetes  
2003A61460.005  
 

Anciaux MR 2 april: 
Na advies RVS (5 dagen), mag het ontwerp 
ter ondertekening aan het Staatshoofd 
worden voorgelegd.  
 

KB van 3 mei 2004 . 
BS van 12 mei. 
 
Ook de omzendbrief inzake de  
Verkeersconvenanten van de Minister van 
Binnenlandse Zaken zal eerstdaags worden 
gepubliceerd. 
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B.49 Nota  
Mobiliteit onder rechtbanken  
2004A02600.017  
  

Onkelinx De Minister van Justitie moet, na overleg 
met de gerechtelijke actoren, een voorstel 
voorleggen aan de MR. 
 

Overleg is aan de gang met de Hoven van Beroep 
van Gent, Antwerpen en Luik.  
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