
 

OPVOLGING MINISTERRAAD OOSTENDE – 20 EN 21 MAART 2004 
STAND VAN ZAKEN OP 3 JUNI  2004(ALLE MAATREGELEN “PROGRAMMAWET” ZULLEN DOOR DE KAMER OP 10 JUNI WORDEN AANGENOMEN). 

 
PUNT TITEL MINISTERS NOTIFICATIES EN OPMERKINGEN STAND VAN ZAKEN 

B.1. Leefloon  
2004A77700.005  
  
 
 

Vandenbroucke 
Demotte 
Arena  
Laruelle  
Simonis  
 

Goedgekeurd KB  wordt aan de MR voorgelegd op 9 juni.  
Uitvoering voorzien vanaf 1 oktober. 
 

B.2. Plafonds en inkomensdrempels 
2004A70700.006  
  

Vandenbroucke 
Demotte 
Laruelle 

Goedgekeurd 1. Welvaartsaanpassing en verhoging 
loonplafond arbeidsongevallen en 
beroepsziekten: opgenomen in 
programmawet. 

2. Aanpassingsmechanisme van  
       toepassing op 1 januari 2007: wordt  
       uitgewerkt; onderzoek wordt  
       gevoerd door de FOD’s naar de  
       aangewezen techniek; de eerste  
       conclusies worden verwacht tegen 4  
        juni;  
3. Maximum uitkeringen aan  
       gezinshoofden en alleenstaanden –  
       correctie: KB ter ondertekening  
       voorgelegd aan de Koning; 
4.  Stijging in het beroepsinkomen van 

de partner van een persoon in 
arbeidsongeschiktheid: advies van 
de Inspectie van Financiën en 
akkoord van Begroting gevraagd;  

5. Geleidelijke stijging van de 
minimumuitkeringen van 
onregelmatige werknemers: advies 
van de Inspectie van Financiën en 
akkoord van Begroting gevraagd. 
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PUNT TITEL MINISTERS NOTIFICATIES EN OPMERKINGEN STAND VAN ZAKEN 

B.3. Wet – Sociale uitsluiting voorkomen door meer 
kansen op werk  
2004A74770.010  
  
 

Vandenbroucke 
Demotte 
Arena 
Simonis 
Van Brempt 

Goedgekeurd 
 

1. Herinschakeling van werknemers in 
arbeidsongeschiktheid: conclusies 
gemengde werkgroep tegen eind juli. 

2. Wet inzake beroepsziekten en 
arbeidsongevallen: in te dienen bij de 
Kamer na advies RvS. 
Advies RvS wordt verwacht.  

3. Preventie beroepsrisico’s: opstart 
pilootproject bij verpleegkundigen: 1 
augustus. 

4. Verhoging toegelaten inkomsten van 
partner van gerechtigde op 
vervangingsinkomen: uitvoering 
voorzien vanaf 1 juli. (KB) 

5. Bijkomende sociale bijslagen voor 
sommige genieters van kinderbijslag: op 
MRin de maand juli en nadien RvS. 

6. Begeleiding op de werkvloer in 
ondernemingen : het KB wordt 
voorbereid 

 

B.4.  Koninklijk Besluit – Fonds ter bestrijding van 
overmatige schuldenlast  
2004A40440.008  
  
 

Onkelinx 
Moerman 
Van Den Bossche 

Dient na advies RvS (30 dagen) aan 
het Staatshoofd ter ondertekening te 
worden voorgelegd  
 
De betrokken Regeringsleden worden 
verzocht tot een nieuwe 
fondsenwerving over te gaan.  
 

Advies van de RvS ontvangen op 14 mei 
Na aanpassing aan het advies van de RvS, 
wordt het KB ter ondertekening voorgelegd 
aan de Koning. 
  
De brieven zijn in mei aan de 
kredietinstellingen gestuurd. 
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PUNT TITEL MINISTERS NOTIFICATIES EN OPMERKINGEN STAND VAN ZAKEN 

B.5. Verzekerbaarheid tegen chronische ziekten  
2004A40720.011  
  
 

Demotte  
Moerman 

Uitgesteld: de voorstellen vervat in 
punt III van de nota worden 
goedgekeurd. 
 
De Minister van Economie wordt 
ermee belast:  
- de nodige voorontwerpen van de 

wet aan de Ministerraad voor te 
leggen (juni); 

- een technische werkgroep op te 
richten (conclusies en voorstellen 
neerleggen voor 2005). 

 

De Minister van Economie zal de nodige 
wetsontwerpen op 25 juni aan MR 
voorleggen. 

B.6.a) Fonds voor Collectieve 
Uitrustingen en Diensten (FCUD) 
2004A70030.002  
  
 

 
Simonis 

Goedgekeurd 
De MR heeft akte genomen van de ter 
zitting uitgedeelde nota’s en het 
verslag van de werkgroep. 
 
Voor de buitenschoolse kinderopvang 
van werknemers worden nieuwe 
middelen uitgetrokken: 
 
De concrete uitwerking zal gebeuren 
naar aanleiding van de opmaak van de 
Begroting van 2005. 
 

Verschillende mogelijkheden worden 
onderzocht, maar er wordt nog gewacht op 
het arrest van het Arbitragehof. 
 

B.6.b) Niet-begeleide minderjarigen  
2004A70220.004  
  

Arena De nota wordt goedgekeurd. De dienst voogdij van niet-begeleide  
minderjarigen is op 1 mei officieel in 
werking getreden. 
 

B.6.c) Beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen 
2004A70720.015  
  

Vandenbroucke 
Arena 

MR 2 april: goedgekeurd 
 

MR van 2 april – voorstel van oplossing. 
Opgenomen in programmawet 
Ontwerp KB voor advies beheerscomité 
RVA op 17 mei 
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PUNT TITEL MINISTERS NOTIFICATIES EN OPMERKINGEN STAND VAN ZAKEN 

B.7. Digitale kloof  
2004A04230.001  
  
  

 
Arena  
Vanvelthoven 

Goedgekeurd 
Het Nationaal Actieplan voor digitale 
insluiting wordt ingediend in het kader 
van de Interministeriële Conferentie 
voor Maatschappelijke Integratie, 
onder het voorzitterschap van de 
Minister van Maatschappelijke 
Integratie, na te zijn uitgewerkt door 
de minister van Maatschappelijke 
Integratie en de Staatssecretaris voor 
Informatisering van de Staat, in 
overleg met de betrokken 
Regeringsleden; 
 
De MR vraagt aan de verschillende 
Regeringsleden om proefprojecten 
voor te stellen in het kader waarvan 
een technische werkgroep zal belast 
worden met het uitwerken van 
objectieve evaluatiecriteria. 
 

Er werd een inventaris opgesteld van 
bestaande initiatieven, zowel particuliere  als 
overheidsinitiatieven terzake.  Deze 
inventaris vormt de aanzet voor het 
opstellen van het nationaal actieplan voor 
digitale insluiting en wordt voorgesteld op 3 
juni tijdens het colloquium  
“e-inclusie toepassingen”. 
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PUNT TITEL MINISTERS NOTIFICATIES EN OPMERKINGEN STAND VAN ZAKEN 

B.8. Verbetering van de uitkeringen aan de 
gepensioneerden   
2004A75730.008  
  
 

Vandenbroucke 
Demotte 
Arena  
Laruelle 

Goedgekeurd 
De MR heeft akte genomen van de ter 
zitting uitgedeelde nota 
 

1. Verhoging Inkomensgarantie voor 
Ouderen (IGO) : KB goedgekeurd door MR 
op 30 april. 
Na advies van de RvS binnen 30 dagen, 
wordt het KB ter ondertekening aan de 
Koning voorgelegd. 
 
2. Regeling IGO voor ouderen die 
samenwonen met hun kinderen 
(2004A75700.011) : KB goedgekeurd door 
MR op 30 april.  
Advies RvS gegeven. 
 Goedgekeurd door de MR van 26 mei: het 
KB wordt ter ondertekening voorgelegd  aan 
de Koning. 
 
3. IGO - personen die in  gemeenschap 
leven : opgenomen in programmawet. 
 

B.9. Verhoging van de reserves van het zilverfonds  
2004A22420.003  
  

Vande Lanotte De voorstellen vervat in de nota 
worden goedgekeurd. 

 

B.10. Toegelaten bijverdiensten voor gepensioneerden  
2004A75730.009  
  

Vandenbroucke 
Laruelle 

Het voorstel vervat in de nota wordt 
goedgekeurd. 

De maximum toegelaten arbeid voor 
gepensioneerden is verhoogd met 25% vanaf 
1 januari. Voor het overige wordt in het 
najaar een Conferentie over de  
eindeloopbaan georganiseerd. 
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PUNT TITEL MINISTERS NOTIFICATIES EN OPMERKINGEN STAND VAN ZAKEN 

B.11. Sociale en fiscale stimuli voor de opvang van 
bejaarden  
2004A20410.021  
  
 

Vandenbroucke 
Reynders 
Demotte 
 

De nota wordt goedgekeurd * Wet - Belastingvermindering personen ten 
laste goedgekeurd op MR van 2 april. 
 Advies RvS  gegeven op 5 mei. 
Agenda Kamercommissie 1 juni  
 
* Splitsing gezinspensioen goedgekeurd op 
MR van 23 april. 
Opgenomen in Programmawet. 
 

B.12. Verbetering van  de sociale hulp in de 
bejaardenrusthuizen  
2004A77710.001  
  
 

Arena Goedgekeurd 
De voorstellen, vervat in punt IV van 
de nota worden goedgekeurd. 
 
De Minister van Maatschappelijke 
Intergratie wordt ermee belast om het 
voorontwerp van wet en het ontwerp 
van KB aan de MR voor te leggen. 
 
Een jaar na de inwerkingtreding van 
de nieuwe wetgeving zal een algemene 
evaluatie worden opgemaakt (bereiken 
van het doel van de hervorming). 
 

Wetsontwerp opgenomen in programmawet 
Het KB zal aan de MR worden voorgelegd 
op 9 juni. 
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PUNT TITEL MINISTERS NOTIFICATIES EN OPMERKINGEN STAND VAN ZAKEN 

B.13. Statuut voor de pan-Europese Pensioenfondsen   
2004A20500.004  
  
 

Vandenbroucke 
Reynders 
Moerman 

Uitgesteld: het voorstel vervat in de 
nota wordt goedgekeurd. 
 
De bevoegde Ministers worden ermee 
belast een technische werkgroep 
samen te stellen (studie inzake het 
profileren van België om competitief 
te zijn op het vlak van pan-Europese 
Pensioenfondsen en onderzoek naar 
hoe de rechten van de werknemers die 
bij een buitenlands Pensioenfonds zijn 
aangesloten, kunnen worden 
gevrijwaard) 
 

Werkgroep wordt  opgestart in juli. 

B.14. Nationaal Klimaatplan 2002-2012  
2001A43760.068  
  
 

Eerste Minister 
Van Den Bossche 

De algemene nota, en de eraan 
gehechte nota’s in bijlage (a) tot en 
met o), en die werden aangepast zoals 
ter zitting werd overeengekomen, 
worden goedgekeurd 

Zie hieronder. 
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PUNT TITEL MINISTERS NOTIFICATIES EN OPMERKINGEN STAND VAN ZAKEN 

B.14.a).a). Duurzaam gebruik energie – sensibilisering van de 
FOD’s  
2004A43760.012  
  

Van Den Bossche 
 

Goedgekeurd *Duurzaam beheer administraties: nog geen 
uitwerking van een milieubeheerssysteem 
Er bestaat reeds een gratis ter beschikking 
gesteld gecertificeerd systeem (van het BIM 
(Brussels Instituut voor Milieubeheer)) voor 
gebouwen in Brussel. Er bestaat nog geen 
eigen federaal systeem. De verplichte 
beschikking door de FOD/POD's is pas 
voor (ten laatste) eind 2005. 
 
*Budgettaire circulaire: zal opgenomen 
worden in de Budgettaire circulaire 2005. 
 
*Opleidingen: de bestaande opleidingen DO 
(Duurzame Ontwikkeling) aan het OFO 
(Opleidingsinstituut van de Federale 
Overheid) kunnen worden uitgebreid. 
 

B.14.a).b)  Koninklijk Besluit – Cellen Duurzame 
Ontwikkelingscel - FOD  
2004A43760.014  
   

Van Den Bossche  
 

Goedgekeurd: ter ondertekening aan 
het Staatshoofd voorleggen, na advies 
van de RvS (30 dagen ) 

FOD’s moeten deze cellen oprichten tegen  
1 juli.  
Advies van de RvS wordt bekomen voor 30 
juni. 
 

B.14.b) Financiering door derden  
2004A42760.010  
  

Van Den Bossche 
 

Goedgekeurd Nota goedgekeurd op 13 februari. Task 
force is van start gegaan op 12 mei.  In de 
tweede week van juli moet de studie worden 
afgeleverd. De oprichting van de 
rechtspersoon is voorzien op 1 oktober. 
 

B.14.c) Wet - WIB92 – rationeel gebruik energie in 
woningen   
2004A20410.027  
   
 

Reynders Goedgekeurd 
 
MR 2 april: In te dienen bij de Kamer 
na advies RvS (30 dagen) 

Advies RvS gegeven op 4 mei.  
Advies besproken in een werkgroep op 27 
mei. 
Ter ondertekening bij de Koning. 
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PUNT TITEL MINISTERS NOTIFICATIES EN OPMERKINGEN STAND VAN ZAKEN 

B.14.d) Koninklijk Besluit - KB/WIB92 – beroepskosten 
– woon-werkverkeer  
2004A61460.017  
  

Vande Lanotte 
Reynders 
Anciaux 

Goedgekeurd 
 
MR 2 april : ter ondertekening aan het 
Staatshoofd voorleggen, na advies van 
de RvS (30 dagen ) 
 

Advies RvS gegeven. 
KB van 12 mei 2004.  BS van 27 mei. 

B.14.e).a) Goederenvervoer per spoor  
2004A61460.018  
 
 

Vande Lanotte Goedgekeurd Ligt momenteel op tafel van de Europese 
Commissie. 

B.14.e).b) Wet – Gecombineerd goederenvervoer per spoor   
2004A61460.028  
  
 

Vande Lanotte Goedgekeurd 
Na advies van de RvS (30 dagen), 
voor te leggen aan het Staatshoofd ter 
ondertekening met het oog op het 
indienen in de Kamer (Art. 80 GW)  
 
 

Advies van de RvS gevraagd op 12 mei . 

B.14.e).c)  Koninklijk Besluit – gecombineerd 
goederenvervoer per spoor - uitvoering  
2004A61460.029  
  
 

Vande Lanotte Goedgekeurd: voor te leggen aan het 
Staatshoofd ter ondertekening na 
advies RvS (30 dagen) 

Advies van de RvS gevraagd op 12 mei . 

B.14.f).a) Windturbines – duurzaam beheer van de 
Noordzee  
2004A42450.002  
  
 

Vande Lanotte 
Moerman 

Nota goedgekeurd. In uitvoering. 

B.14.f).b) Koninklijk Besluit - domeinconcessies - 
elektriciteitsproductie  
1999A42450.052  
  
 

Moerman 
 

Goedgekeurd: voor te leggen aan het 
Staatshoofd ter ondertekening na 
advies RvS (30 dagen). 
 

KB aangepast aan de opmerkingen van de 
RvS:  
KB van 17 mei 2004 (en doorgestuurd naar 
het BS voor publicatie). 
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PUNT TITEL MINISTERS NOTIFICATIES EN OPMERKINGEN STAND VAN ZAKEN 

B.14.g) Vernieuwd wagenpark  
2004A42460.019  
  
 

Moerman 
Van den Bossche 

Goedgekeurd 
- De Minister van ambtenarenzaken 

wijzigt, in de zin van de nota, 
omzendbrief 307 ter tegen 2 april. 

- De Minister van Duurzame 
Ontwikkeling stelt tegen 1 juni  een 
methodologische gids voor inzake 
het aanschaffen door de federale 
overheid van milieuvriendelijkere 
wagens 

 

*Omzendbrief 307ter is aangepast en 
doorgestuurd aan het BS voor publicatie. 
 
*Een ontwerp van methodologische gids is 
op 26 mei voorgelegd aan en goedgekeurd 
door de werkgroep. Goedkeuring van de 
gids is voorzien op  de MR van 4 juni. 
 
*Minister Moerman zal vrijwillige contracten 
afsluiten met de overheidsbedrijven en 
andere federale instellingen voor het gebruik 
van schone onderdelen en minder 
vervuilende brandstoffen. 
 
* 18 mei : installatie van de werkgroepen 
(WG) die afhangen van de task force  « clean 
technologies ( WG  «  Politiek en 
maatregelen»  et WG « analyses en 
strategiën”) (Zie ook B.14.k)). 
 

B.14.h) Milieuvriendelijke energiebronnen  
2004A42450.003  
  

Moerman Goedgekeurd 
 

Beslissing wordt aan de Commissie voor 
Regelgeving inzake Energie en Gas (CREG) 
gemeld zodat hiermee rekening kan 
gehouden worden bij de opmaak van het 
Indicatief Programma voor de 
productiemiddelen van Electriciteit. 
 

B.14.j) Labels voor huishoudtoestellen  
2004A40440.010  
  

Moerman 
Van Den Bossche 
 

Goedgekeurd *De richtlijn 2003/66/CE moet omgezet 
zijn voor 30 juni. Advies over KB is op 26 
maart aan RvS gevraagd. 
*Een informatie- en overlegcampagne zal 
door de administratie Energie opgestart 
worden. 
 

2004A01050.004 - Nota : 03/06/2004 17:06 10 / 28



 

 11

PUNT TITEL MINISTERS NOTIFICATIES EN OPMERKINGEN STAND VAN ZAKEN 

B.14.k) Verlaging CO2 uitstoot 
2004A42450.005  
  

Moerman Goedgekeurd *Dit is een kennisgeving van een Europees 
Gentlemen’s Agreement 
*Clean technology: de task force is van start 
gegaan op 26 april. De tweede vergadering is 
doorgegaan op 18 mei (Zie ook B.14.g)). 
 

B.14.l) Aftrekbare investeringen - energiebesparing   
2004A20410.028  
  

Reynders Goedgekeurd Evaluatie moet vóór eind september aan MR 
worden voorgelegd 

B.14.m) Campagne zuinig rijden  
2004A61460.020  
  

Anciaux Goedgekeurd In het kader van het Federaal Plan voor 
Duurzame Mobiliteit zal in september een 
werkgroep “zuinig rijden” worden opgericht. 
 

B.14.n) Fiscale behandeling zuinigere wagens  
2004A20410.029  
  

Reynders Goedgekeurd MR 23 april. 
Opgenomen in Programmawet. 

B.14.o).a) Biobrandstoffen 
2004A73760.011  
  

Reynders 
Van Den Bossche 
 

Goedgekeurd Zie Gembloux: B.18 

B.14.o).b)  Koninklijk Besluit – Biobrandstoffen  
2004A73760.015  
  

Van Den Bossche Goedgekeurd: voor te leggen aan het 
Staatshoofd ter ondertekening na 
advies RvS (30 dagen). 
 

Zie Gembloux: B.18 

B.14.o).c) Koninklijk Besluit - Benoemingen en 
eigenschappen 

Moerman Nota goedgekeurd KB in voorbereiding 
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PUNT TITEL MINISTERS NOTIFICATIES EN OPMERKINGEN STAND VAN ZAKEN 

B.15. Uitwerking van een systeem van flexibele 
mechanismen  
2004A01760.007  
  
 

Eerste Minister 
Verwilghen 
Moerman 
Van Den Bossche 

Goedgekeurd 
De ter zitting uitgedeelde nota’s van 
de Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking en van 
de Minister van Leefmilieu worden 
goedgekeurd. De Ministers van 
Energie en Leefmilieu leggen tegen 
eind april een concreet voorstel voor 
aan de Raad (ontwerpen Joint 
Implementation (JI) inzake energie).  
 

* Nota Van Den Bossche: een werkgroep 
buigt zich over de procedure, samenstelling 
technisch comité en KB opdat de nodige 
middelen worden vrijgemaakt. 
* Nota Verwilghen: Aan de administratie 
werd opdracht gegeven tot concrete 
uitwerking van de goedgekeurde initiatieven 
tegen begin 2005: een 
sensibiliseringsprogramma, een milieu-
investeringsfonds ontwikkelingslanden en 
een faciliteit voor capaciteitsopbouw. Advies 
werd gevraagd aan de Federale Raad 
Duurzame Ontwikkeling. 
 

B.16. Groener en socialer aankoopbeleid van de 
overheden  
2004A77760.008  
  

Arena  
Van Den Bossche 
 

Goedgekeurd 
De voorstellen, vervat in de nota, 
worden goedgekeurd 

Eerst zal de methodologische gids met 
betrekking tot de voertuigen (Zie B.14.g) op 
MR van 4 juni) uitgewerkt worden. Daarna 
wordt de aankoopgids uitgewerkt voor 
informatica en bureaumateriaal. 
 

B.17. Wet – Fiscale aftrekbaarheid van giften – 
duurzame ontwikkeling  
2004A20410.022  
  
 

Reynders 
Van Den Bossche 

Goedgekeurd 
 
MR 2 april: In te dienen bij de Kamer 
na advies RvS (30 dagen) 

Advies RvS gegeven op 4 mei. 
Advies besproken in een werkgroep op 27 
mei. 
Ter ondertekening bij de Koning. 
 

B.18. Maatregelen voor een vergroening van de 
fiscaliteit  
2004A20410.023  
   

Reynders  
 

De nota wordt goedgekeurd Tekstvoorstel aan de MR voor 16 juli.  

B.19.  Koninklijk Besluit –inwerkingtreding van het 
Fonds voor verkeersboeten 
2004A61460.010 
 

Anciaux MR 30 maart 
 
 

Advies RvS op 19 april  
Overlegcomité van 21 april  
KB van 3 mei 2004.  
BS en inwerkingtreding  op 12 mei. 
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PUNT TITEL MINISTERS NOTIFICATIES EN OPMERKINGEN STAND VAN ZAKEN 

B.20. Evaluatie van de nieuwe verkeerswet  
2004A61460.011  
  
 

Anciaux De Raad neemt akte van de nota 
 
De wet van 7 februari 2003 en de 
uitvoeringsbesluiten zullen het 
voorwerp uitmaken van een grondige 
evaluatie tegen september 2005. 
 

Overlegcomité van 2 april. 
Betrokkenheid van de Gewesten heeft 
plaatsgehad – Ontwerp KB ernstige 
overtredingen – nadien overgemaakt voor 
advies aan RvS. 
 
 

B.21. Koninklijk Besluit – aanmoediging gebruik ACC  
2004A61460.012  
  
 

Anciaux Voor te leggen aan het Staatshoofd ter 
ondertekening na het doorlopen van 
de procedure waarbij de Gewesten 
worden betrokken en na advies van de 
RvS (5 dagen) 
 

Overlegcomité van 2 april. 
Advies RvS gegeven op 19 april. 
KB van 26 april 2004. 
BS van 30 april . 

B.22.a) Ministerieel Besluit - Zone 30 rond scholen   
2004A61460.023  
  
 

Anciaux De MR neemt akte van de nota. 
Het ontwerp, aangepast 
overeenkomstig de bepalingen vervat 
in de notificatie van punt 20, wordt 
principieel goedgekeurd en kan, na 
controle door de betrokken 
Werkgroep beleidscoördinatie,  
worden voorgelegd aan de 
wegbeheerders.  
 

Overlegcomité van 2 april. 
Advies RvS gegeven op 19 april.  
Ministerieel besluit van 26 april 2004. 
BS van 30 april. 

B.22.b) Koninklijk Besluit - Zone 30 rond scholen   
2004A61460.013  
  
 

Anciaux  
 

De MR neemt akte van de nota. 
Het ontwerp, aangepast 
overeenkomstig de bepalingen vervat 
in de notificatie van punt 20, wordt 
principieel goedgekeurd en kan, na 
controle door de betrokken 
Werkgroep beleidscoördinatie,  
worden voorgelegd aan de 
wegbeheerders.  
 

Overlegcomité van 2 april. 
Advies RvS gegeven op 19 april.  
KB van 26 april 2004. 
BS van 30 april. 
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PUNT TITEL MINISTERS NOTIFICATIES EN OPMERKINGEN STAND VAN ZAKEN 

B.23.a) Koninklijk Besluit – Tijdelijke maatregelen voor 
jongerenkampen  
2004A61460.014  
  
 

Anciaux De MR neemt akte van de nota. 
Het ontwerp, aangepast 
overeenkomstig de bepalingen vervat 
in de notificatie van punt 20, wordt 
principieel goedgekeurd en kan, na 
controle door de betrokken  
Werkgroep beleidscoördinatie,  
worden voorgelegd aan de 
wegbeheerders.  
 

Overlegcomité van 2 april. 
Advies RvS gegeven op 19 april.  
KB van 26 april 2004. 
BS van 30 april. 

B.23.b) Ministerieel Besluit –Tijdelijke maatregelen voor 
jongerenkampen   
2004A61460.024  
  
  

Anciaux  
 

De MR neemt akte van de nota. 
Het ontwerp, aangepast 
overeenkomstig de bepalingen vervat 
in de notificatie van punt 20, wordt 
principieel goedgekeurd en kan, na 
controle door de betrokken 
Werkgroep beleidscoördinatie, worden 
voorgelegd aan de wegbeheerders. 
 

Overlegcomité van 2 april. 
Advies RvS gegeven op 19 april.  
Ministerieel besluit van 26 april 2004. 
BS van 30 april. 

B.24.a) Koninklijk Besluit – Stroken voorbehouden voor 
bussen 
2004A61460.027  
  
  

Anciaux  
 

Goedgekeurd 
Voor te leggen aan het Staatshoofd ter 
ondertekening na advies van de RvS 
(30 dagen) en na het vervullen van de 
procedure waarbij de Gewesten 
worden betrokken. 
 

Overlegcomité van 2 april. 
Advies RvS gegeven op 19 april.  
KB van 26 april 2004. 
BS van 30 april. 

B.24.b) Koninklijk Besluit – Plaats op de weg van 
motorrijders  
2004A61460.015  
  
 

Anciaux Goedgekeurd 
Voor te leggen aan het Staatshoofd ter 
ondertekening na advies van de RvS 
(30 dagen) en na het vervullen van de 
procedure waarbij de Gewesten 
worden betrokken. 
 
 

Overlegcomité van 2 april. 
Advies RvS gegeven op 19 april.  
KB van 26 april 2004. 
BS van 30 april. 
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B.25. Investeren in mobiliteit (GEN, Diabolo)  
2004A64460.016  
  

Vande Lanotte Goedgekeurd De prefinanciering van Diabolo en het 
binnenlands gedeelte van internationale 
treinverbindingen dat is beschouwd als 
openbare dienst staan ingeschreven in 
programmawet. 
 

B.26. Stadscontracten ten gunste van de huisvesting   
2004A48360.001  
  
 

Arena De MR neemt akte van de nota. 
 
De toekenning van de bestaande 
middelen van het Programma 
Grootstedenbeleid  zal verder blijven 
gebeuren op basis van de 
berekeningswijze van de verdeling van 
de middelen van het Programma 
Grootstedenbeleid 
 
Voor de besteding van de bijkomende 
middelen van het Programma 
Grootstedenbeleid, worden de in de 
nota aangehaalde projectprioriteiten 
goedgekeurd, maar bij de toekenning 
van de middelen zal bij voorrang gelet 
worden op criteria die meer gericht 
zijn op huisvesting. 
 
 

Begin april was er overleg met de Gewesten 
over de wijze van afbakening van de zones. 
De diverse bronnen die in aanmerking 
komen, worden onderzocht. 
De resultaten van dit onderzoek worden op 
dit ogenblik besproken in een werkgroep .  
Een ontwerp van KB(nieuwe criteria) zal op 
de MR voor 16 juli worden voorgelegd. 
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B.27. Fiscale maatregelen - huisvesting – grootsteden   
2004A20410.024  
  
 

Onkelinx 
Reynders 
Arena 

De ter zitting uitgedeelde nota wordt 
goedgekeurd. 
 
Voor de verwezenlijking van de in 
deze nota vervatte maatregelen 
worden bijkomende budgettaire 
middelen ten belope van 1,5 miljoen 
euro uitgetrokken, boven op de 
bestaande enveloppe van 0,5 miljoen 
euro. 
 
 

Het onderdeel omtrent de 
belastingvermindering is 
goedgekeurd op MR van 23 april. 
Opgenomen in programmawet. 
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B.28. Vereenvoudiging van de fiscale behandeling van 
hypothecaire leningen  
2004A20410.025  
  
 

Reynders De MR heeft akte genomen van deze 
nota. 
 
Een werkgroep Beleidscoördinatie, die 
zal vergaderen op initiatief van de 
Minister van Financiën, en bovendien 
samengesteld uit vertegenwoordigers 
van het Kernkabinet, wordt ermee 
belast om alle aspecten van het dossier 
te analyseren en te bestuderen, 
teneinde uiterlijk tegen de opmaak van 
de begroting 2005 concrete 
voorstellen te kunnen indienen om te 
komen tot een eenvoudiger systeem, 
waarbij vertrokken wordt van de 
krachtlijnen vermeld in genoemde 
nota. 
 
Een van de elementen die daarbij 
zeker aan bod moet komen, is het 
bestuderen of de bijkomende 
interestaftrek vervangen moet worden 
door de verhoging van het maximaal 
aftrekbare bedrag tijdens de eerste 
jaren van de lening. 
 

Studie en analyse wordt uitgevoerd door de 
Administratie. 
Resultaten worden voorgelegd tijdens de 
begrotingsopmaak 2005. 
 

2004A01050.004 - Nota : 03/06/2004 17:06 17 / 28



 

 18

PUNT TITEL MINISTERS NOTIFICATIES EN OPMERKINGEN STAND VAN ZAKEN 

B.29. a) Nota – Verbetering van de opvang van 
daklozen 

b) Nota – Verbetering van de opvang van 
asielzoekers en daklozen  

2004A77700.007  
  
  

Arena  
 

Nota a) wordt goedgekeurd. 
De MR neemt akte van nota b). 
 
De MR belast de Minister van 
Financiën om een meerjarenplan voor 
te leggen betreffende de gebouwen die 
dienen voor de opvang van 
asielzoekers 
 
MR 23 april: KB verbetering opvang 
daklozen en asielzoekers : na advies 
van de RvS (binnen een maand), mag 
het ontwerp ter ondertekening aan het 
Staatshoofd worden voorgelegd 
 

KB installatiepremie is goedgekeurd op MR 
van 23 april. Nu is het voor advies bij RvS. 

B.30.a) Huurgarantiesystemen   
2004A77360.003  
  

Arena Het voorstel, vervat in de nota, wordt 
goedgekeurd. 

KB betreffende subsidies wordt voorgelegd 
aan MR van 9 juni. 
 

B.30.b) Plan – inzake huisvesting – federale regering  
2004A77360.004  
 

Arena Het plan wordt goedgekeurd  

B.31. Voedselveiligheid  
2004A71750.020  
  

Demotte Goedgekeurd 
(de vraag naar bijkomende financiële 
middelen zal besproken worden in het 
kader van de komende 
begrotingscontrole) 
 

Kredieten voorzien in de Begrotingscontrole  
2004 voor het communicatieplan van het 
FAVV (Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen). 

B.32. Hervorming van de hulpdiensten  
2004A71750.022  
  

Dewael 
Demotte 

Uitgesteld 
 
MR 2 april: Uitgesteld 

Goedgekeurd op MR van 23 april : 
oprichting van een agentschap voor 
dringende medische oproepen, evenals de 
creatie van een fonds.  
Opgenomen in de Programmawet. 
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B.33. Farao-plan  
2004A74770.011  
   

Vandenbroucke 
Van Brempt  
 

De ter zitting uitgedeelde nota wordt 
goedgekeurd. 

Ontwerp wet en ontwerp KB werden eind 
april voor advies ingediend bij de NAR 
(Nationale Arbeidsraad), Hoge Raad voor 
Preventie en Bescherming op het Werk en 
het Beheerscomité van het Fonds voor 
Arbeidsongevallen. 
 

B.34. Richtlijn – veiligheidscoördinatoren in de 
bouwsector  
2004A74770.012  
  
 

Vandenbroucke 
Van Brempt 
Laruelle  

De nota wordt goedgekeurd. 
 
 

Ontwerp KB veiligheidscoördinatoren wordt 
eind juni voor advies voorgelegd aan de 
Hoge Raad preventie en Bescherming op het 
Werk. 
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B.35.a) Goedkeuring rationeel geneesmiddelengebruik  
2004A71750.023  
  

Demotte 
 

De MR neemt akte van de ter zitting 
uitgedeelde nota. 

*Wettelijke basis voor meer objectieve 
criteria betreffende terugbetaalde 
verpakkingen : opgenomen in het ontwerp 
van programmawet. 
 
*Administratieve vereenvoudiging – a 
posteriori controle: in voege treden van het 
K.B. op 1 juni. 
 
* Het onderzoek van de structurele 
financiering van het Belgisch Centrum  voor 
Farmacotherapeutische Informatie zal 
plaatsvinden in oktober tijdens de 
onderhandelingen over de begroting 2005.  
 
* In het kader van de begrotingscontrole 
2004, werd een budget van 1 miljoen euro 
vrijgemaakt voor informatiecampagnes over  
generische geneesmiddelen en antibiotica. 
De campagnes zullen respectievelijk worden 
gehouden in september en november.  
 
* De besluiten voor de vermindering van het 
remgeld voor de patiënten voor generische 
geneesmiddelen of goedkopere 
geneesmiddelen zullen worden voorgelegd 
aan de Commissie Begrotingscontrole op 16 
juni.  
 
* Het voorstel van akkoord goedgekeurd 
door de MR werd door de apothekers 
ondertekend op 5 april. Een werkgroep heeft 
vergaderd op 19 april. 
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B.35.b) Wet - Strijd – overmatig promoten van 
geneesmiddelen  
2004A71750.027  
  
 

Demotte 
 

Goedgekeurd 
Voor te leggen aan het Staatshoofd ter 
ondertekening teneinde het in te 
dienen bij de Kamer na advies van de 
RvS (30 dagen).  
 

Advies RvS gegeven op 14 april en 
medegedeeld op 17 mei. 
Wordt ter ondertekening aan de Koning 
voorgelegd begin juni. 

B.36. Staten generaal voor het gezin  
2003A72720.049  
  
  

Vandenbroucke 
Demotte 
Simonis 
Van Brempt 
Laruelle  
 

Goedgekeurd 
 

KB Regeling Inkomensgarantie voor 
Ouderen (IGO) voor ouderen die 
samenwonen met hun kinderen 
(2004A75700.011) goedgekeurd door MR op 
30 april.  
Advies van de RvS gegeven 
Goedgekeurd door de MR van 26 mei: het 
ontwerp wordt ter ondertekening aan de 
Koning  voorgelegd. 
 

B.37. Verhoging van de kinderbijslag – gehandicapte of 
ernstig zieke kinderen   
2004A70720.012  
  
 

Demotte 
Laruelle 
Simonis 
 

Goedgekeurd (vanaf 1 januari 2006) Na evaluatie van het nieuwe systeem in 
2005, zullen bepalingen worden aangenomen 
om in werking te treden op 1 januari 2006. 

B.38. Verbetering van de bestaande mechanismen 
inzake verlof 
2004A74720.013  
  

Vandenbroucke 
Demotte 
Simonis 
Van Brempt 
 

Goedgekeurd Opgenomen in programmawet  (uitbreiding 
adoptieverlof, uitbreiding 
zwangerschapsverlof bij hospitalisatie 
pasgeborene, uitbreiding 
zwangerschapsverlof bij meerlingen, 
verkorting prenataal verlof en verlenging 
postnataal verlof) 
Vraag voor advies Nationale Arbeidsraad 
inzake ouderschapsverlof te geven voor eind 
oktober. 
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B.39. Wet - Aanmoediging van de kinderopvang  
2004A20410.026  
  

Reynders 
Demotte 
Simonis 

De ter zitting uitgedeelde nota wordt 
goedgekeurd (aanpassingen 
inbegrepen). 

Goedgekeurd op MR van 2 april. 
Advies RvS gegeven op 4 mei. 
Ingediend bij de Kamer op 18 mei. 
Op agenda Kamercommissie van 1 juni 
 
 

B.40. Nieuwe tewerkstelling binnen de sociale economie  
2004A74430.010  
  

Vandenbroucke 
Anciaux 
Arena 
 

De twee ter zitting uitgedeelde nota’s 
worden goedgekeurd 

*Interventieteams : het ontwerp van 
conceptnota is klaar en werd op  1 juni 
voorgelegd aan de Gewesten ; projectgroep 
start 15 augustus. 
 
*Ervaringsdeskundigen :  
- interministeriële conferentie – 

doorgegaan op 27 mei – heeft de 
installatie van de stuurgroep 
goedgekeurd 

- eerste pilootproject start per 1 juli 
binnen de POD maatschappelijke 
integratie, armoedebestrijding en sociale 
economie waarbij de eerste 
aanwervingen (minstens 2) zullen 
gerealiseerd worden 

- in het kader van het budget 2005 
worden 15 arbeidsplaatsen voor 
ervaringsdeskundigen ingeschreven. 

- uitbreiding van de herinschekeling van    
       werklozen die zeer moelijk te plaatsen  
       zijn in de Sociale Inschakelings-  

        economie (SINE) naar Plaatselijke   
        Werkgelegenheidsagentschappen   
        (PWA) en OCMW-initiatieven van  
         sociale economie bij KB vanaf 1 juni  
         (advies beheerscomité RVA van 17  
         mei). 
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B.41. Sociedades laborales  
2004A02430.011  
  
 

Onkelinx 
Reynders 
Moerman 
Arena 
 

De ter zitting uitgedeelde nota wordt 
goedgekeurd 

Een werkgroep  wordt samengeroepen in 
juli. 
 

B.42. Maatschappelijk verantwoord ondernemen  
2004A41430.012  
  
 

Vandenbroucke 
Reynders 
 
Anciaux 
Van Den Bossche 
Van Brempt 
 

De uitgedeelde nota, aangepast 
overeenkomstig het nieuwe voorstel 
van notificatie, wordt goedgekeurd. 

Kader voor Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO): wordt uitgewerkt in 
Interdepartementale Commissie voor 
Duurzame Ontwikkeling (ICDO) die op 4 
mei samenkwam in nieuwe samenstelling. 
Voorbereidende werkzaamheden tussen de 
beleidscel van Minister Anciaux en de 
beleidscel van Minister Vandenbossche zijn 
reeds gaande. 
Verdere opvolging van de beslissing van de 
MR gepland in de ICDO van juli of 
augustus. 
 

B.43.a) E-id  
2004A03070.002  
  

Vande Lanotte 
Dewael 
Vanvelthoven 
 

Goedgekeurd 
 

 Nota ter uitvoering goedgekeurd op MR 30 
maart. 

B.43.b) Koninklijk Besluit  - E-id – veralgemeende 
invoering  
2004A03070.003  
  
 

Vande Lanotte 
Dewael 
Vanvelthoven 

Goedgekeurd 
Voor te leggen aan het Staatshoofd ter 
ondertekening na advies van de RvS 
(30 dagen). 
 
 
 
4 KB’s in verband met inzet van 
personeelsleden van autonome 
overheidsbedrijven (Belgacom, BIAC, 
Belgocontrol, De Post en NMBS) 
goedgekeurd op MR van 30 maart.  

Voor het beheer van de identiteitskaarten en 
het Rijksregister wordt binnen FOD 
Binnenlandse Zaken een dienst met 
afzonderlijk beheer opgericht zoals beslist op 
de MR van 5 april.  De uitvoering is 
opgenomen in de programmawet. 
 
Deze KB’s worden momenteel onderworpen 
aan het syndicaal overleg. 
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B.44. Initiatieven met betrekking tot administratieve 
vereenvoudiging en E-government ten bate van 
de burgers. 
2004A01430.013  
  

Eerste Minister 
Vande Lanotte 
Vanvelthoven 
Van Quickenborne 
 

De ter zitting uitgedeelde nota wordt 
goedgekeurd 

De initiatieven zijn in uitwerking. 
Zie infra 

B. 44-1 Toegang voor personen met een leeshandicap tot 
de federale websites 

Eerste Minister 
Vande Lanotte 
Vanvelthoven 
Van Quickenborne 
Alle ministers 

Opdracht aan de FODs en  Federale 
Overheidsinstellingen om de websites, 
waarvoor zij verantwoordelijk zijn, aan 
te passen aan de technische vereisten 
en de screening te laten uitvoeren om 
het Blindsurferlabel te bekomen.  
 
De screening door Blindsurfer voor 
het bekomen van het Blinsurferlabel 
wordt uitgevoerd vóór 1 oktober. 
 

Nieuwe richtlijnen werden overgemaakt 
(door Fedict) aan de content managers van 
de verschillende FOD’s. 
 
 
 
 
De Federale website www.belgium.be werd 
opnieuw gescreend einde mei om te voldoen 
aan de voorwaarden die opgelegd zijn door 
Blindsurfer.  
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B. 44-2 Afschaffen militiegetuigschrift Eerste Minister 
Vande Lanotte 
Dewael 
Flahaut 
Arena 
Vanvelthoven 
Van Quickenborne 

Nota is goedgekeurd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezien de samenhang tussen het 
Wetsontwerp en de KB’s is een stapsgewijze 
aanpak noodzakelijk. (zie B.47 a) tem B.47 
c)) 
 
1) Het KB tot opheffing van de verplichting 
om aan te tonen dat men voldoet aan de 
dienstplichtwetten teneinde te worden 
toegelaten als ambtenaar wordt geagendeerd 
op het eerstvolgende 
Overlegcomité Federale Regering - 
Gemeenschaps- en 
Gewestregeringen alsook op het 
eerstvolgende syndicaal overleg. 
 
 
2) De afschaffing van het militiegetuigschrift 
is in samenspraak met Landsverdediging 
opgenomen in het Federaal Actieplan 
Administratieve Vereenvoudiging. 
 
3) Gezien de afschaffing van het 
militiegetuigschrift past in de algehele 
hervorming van de gecoördineerde 
Dienstplichtenwetten zal de verdere timing 
wat het Voorontwerp van wet alsook het 
Ontwerp van KB tot opheffing van het 
militiegetuigschrift betreft in nauwe 
samenspraak met de Minister van 
Landsverdediging gebeuren. 
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B-44-3 Vereenvoudiging informatiestromen toekenning 
studietoelage – Vereenvoudiging van de 
kennisgeving van gegevens inzake inkomsten van 
de aangifte van personenbelasting voor het 
controleren van de toekenningsdrempels 
 
 
 
 

Eerste Minister 
Vande Lanotte 
Reynders 
Vanvelthoven 
Van Quickenborne 

De nota is goedgekeurd Onderhandeling met de Gemeenschappen 
heeft eind mei plaatsgevonden. Concrete 
afspraken zijn  gemaakt voor datatransfert. 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. 44-4 Vereenvoudiging NMBS-reductiekaart grote 
gezinnen 

Eerste Minister 
Vande Lanotte 
Anciaux 
Vanvelthoven 
Simonis 
Van Quickenborne 
 

De nota is goedgekeurd Werkgroep in opstart. 
Eerste samenkomst werkgroep (tweede helft 
van juni). 
 

B. 44-5 Telewerken voor ambtenaren Eerste Minister 
Vande Lanotte 
Arena 
Vanvelthoven 
Van Quickenborne 

Creëren van een  bouwsteen voor de 
opbouw van een Virtual Private 
Network (VPN) tussen de ambtenaar-
telewerker en het portaal. 
  
Opstart van pilootprojecten binnen de 
federale overheid en evaluatie in april 
2005. 
 

De definitie van de architectuur van de 
grondslag is bepaald eind mei.  
 
 
 
Er is een akkoord m.b.t. pilootproject bij de 
FOD P&O en de FOD Volksgezondheid. 
 

B. 44-6 Verkorting termijn afhandeling van de aanvragen 
om vergoeding voor personen met een handicap 

Eerste Minister 
Vande Lanotte 
Demotte 
Vanvelthoven 
Simonis  
Van Quickenborne 

De nota is goedgekeurd. Het projectplan is opgesteld en goedgekeurd 
door alle partijen. De uitvoering is gestart. 
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B. 44-7 Nieuwe onderwerpen op de federale portaalsite 
 

Eerste Minister 
Vande Lanotte 
Vanvelthoven 
Van Quickenborne 
Arena 

Eerste Minister, de Minister van 
Ambtenarenzaken en de 
Staatssecretaris voor Informatisering 
van de Staat   op, in samenwerking 
met de bevoegde diensten van de 
Kanselarij en van P&O, het initiëren 
van de intenties te coördineren. 
 

De nota is besproken in CommNetKern 
Portaal en wordt uitgewerkt. 

B. 44-8 Elektronische communicatie van de overheid naar 
de burger 
 

Eerste Minister 
Vande Lanotte 
Vanvelthoven 
Van Quickenborne 

Toepassing uit te werken en aan de 
verschillende overheden aan te bieden. 
 
 
 
 

De web services worden aangemaakt (MR 7 
mei) en de applicatie kan daarna geactiveerd 
worden. 

B 44-9 Een knop voor elektronische betalingen op de 
websites van de overheid 
 

Eerste Minister 
Vande Lanotte 
Vanvelthoven 
Van Quickenborne 

Ontwikkeling van een module van e-
payment 
 

Technische studie is afgesloten. Een oproep 
aan de leveranciers is gepubliceerd. 
Ontwikkeling voor januari 2005. 
 
De Nationale Bank heeft een initiatief 
genomen tot organisatie van een vergadering 
met alle betrokken partijen. 
 

B.45.a) Vereenvoudiging – beheer leefloon &  sociale 
hulp  
2004A77700.008  
 

Demotte 
Arena 

De voorstellen vervat in de nota 
worden goedgekeurd 

De onderhandelingen zijn lopende 
houdende de oprichting van een helpdesk 
voor de OCMW’s. 

B.45.b) Koninklijk Besluit - OCMW – 
informatieveiligheid  
2004A77700.009  
 

Demotte 
Arena 

Goedgekeurd 
Voor te leggen aan het Staatshoofd ter 
ondertekening na advies van de RvS 
(30 dagen) 

Het KB is ter advies voorgelegd aan de 
Commissie voor de bescherming van het 
privé-leven. 
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B.45.c) Koninklijk Besluit  - OCMW – uitbreiding 
netwerk sociale zekerheid  
2004A77700.010  
 
 
 

Demotte 
Arena 

Goedgekeurd 
Voor te leggen aan het Staatshoofd ter 
ondertekening na advies van de RvS 
(30 dagen) 

Wettelijke basis opgenomen in 
programmawet. 
Het KB is ter advies voorgelegd aan de 
Commissie voor de bescherming van het 
privé-leven. 

B.46. Budget 2004 
2003A22420.005 

Eerste Minister 
Vande Lanotte 

20 maart: goedgekeurd 
5 april: goedgekeurd 
 

Afgehandeld. 

B.47.a) Wet – dienstplichtwetten  & gewetensbezwaarden  
2004A01330.038  
  
 

Eerste Minister 
Dewael 
Flahaut 
Arena 
Van Quickenborne 

Goedgekeurd 
Voor te leggen aan het staatshoofd ter 
ondertekening teneinde het in te 
dienen bij de Kamer na advies van de 
RvS (30 dagen) na aanvulling met een 
samenvatting en een gecoördineerde 
tekst van de te wijzigen artikelen. 
 
 

Zie B.44-2 

B.47.b) Koninklijk Besluit – Opheffing van de 
verplichting dat men voldoet aan de 
dienstplichtwetten   
2004A01330.039  
  
 

Eerste Minister 
Dewael 
Flahaut 
Arena 
Van Quickenborne 

Goedgekeurd 
Voor te leggen aan het Staatshoofd na 
advies van de RvS (30 dagen) 
 
 

Zie B.44-2 

B.47.c) Koninklijk Besluit - Opheffing van de verplichting  
te voldoen aan de dienstplichtwetten  - Ambtenaar  
2004A01330.040  
  
 

Eerste Minister 
Dewael 
Flahaut 
Arena 
Van Quickenborne 
 

Goedgekeurd 
Voor te leggen aan het Staatshoofd ter 
ondertekening na het voorleggen aan 
het Overlegcomité  , na syndicale 
onderhandelingen  en advies van de 
RvS (30 dagen) 
 

Zie B.44-2 
Dit zal worden voorgelegd aan het 
Overlegcomité 
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