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Ministerraad van 22 december 2017
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/12/2017
De ministerraad vergaderde op vrijdag 22 december 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van
eerste minister Charles Michel.
Tijdens de persconferentie gaf minister van Economie Kris Peeters enkele toelichtingen bij het voorontwerp van
wet dat de voorschriften omtrent de proefbank van vuurwapens actualiseert.
Minister van Justitie Koen Geens becommentarieerde vervolgens het voorontwerp over de modernisering van het
burgerlijke recht, dat met name gericht is op de aanmoediging van alternatieve methoden voor geschillenoplossing.
Op internationaal vlak gaf minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders meer informatie over de voortzetting
van de strijd tegen DAESH in de internationale coalitie in 2018, en over de goedkeuring van de B-FAST-missie op
het eiland Dominica afgelopen september, na de veroorzaakte schade door orkaan Maria.
Ten slotte bevestigde premier Charles Michel dat er een onafhankelijk onderzoek zal worden gevoerd over de
kwestie rond migranten uit Soedan en dat het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
(CGVS) zal worden gevraagd de nodige zaken te verifiëren. Charles Michel voegde eraan toe dat het Parlement op
de hoogte zal blijven van de evolutie van het dossier.
De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip Belgica
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput en staatssecretaris voor
Wetenschapsbeleid Zuhal Demir de gunning van de overheidsopdracht voor de vervanging van het
oceanografisch onderzoeksschip Belgica goed.
Diverse bepalingen Binnenlandse Zaken
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een
voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken.
Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Financiën Johan Van
Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de overdracht van personeelsleden van de
federale overheidsdienst Financiën naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Toekenning van een toelage aan het Paleis voor Schone Kunsten
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van eerste minister Charles Michel om aan het Paleis voor
Schone Kunsten (Bozar) een toelage toe te kennen voor de organisatie en de promotie van twee colloquia in
het kader van het project 'BOZAR lab'.
Overheidsopdrachten voor defensie
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de lancering
van twee procedures van overheidsopdrachten.
Herziening van de regelgeving over de proefbank voor vuurwapens
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp
van wet goed over de proefbank voor vuurwapens.
Centraal aanspreekpunt van bankrekeningen en financiële contracten
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Financiën Johan Van
Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat een centraal aanspreekpunt van bankrekeningen en financiële
contracten organiseert, en de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie,
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overdracht, collectieve schuldenregeling en protest uitbreidt.
Deelname van Belgische militairen aan de 'enhanced Forward Presence' van de NAVO in Litouwen
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput over de deelname
van Belgische militairen aan de 'enhanced Forward Presence' van de NAVO in Litouwen.
Belgische inzet in het kader van de strijd tegen DAESH in 2018
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput over de Belgisch
inzet in het kader van de strijd tegen DAESH in 2018.
Hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
Op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem keurt de ministerraad een
ontwerp van koninklijk besluit goed over de hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor
Duurzame Ontwikkeling.
Bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Werk Kris
Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de bevordering van de tewerkstelling in de
sector van de champignonteelt.
Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en
minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het
kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor
bewakingsopdrachten.
Diverse bepalingen inzake burgerlijk recht - Tweede lezing
Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van
wet goed houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht.
Bevoegdheidsdelegatie van directeurs van werkloosheidsbureaus
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed
over de bevoegdheid van de directeur van een werkloosheidsbureau.
Verplichte ziekteverzekering bij geïnterneerden
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een
ontwerp van koninklijk besluit goed over de verplichte ziekteverzekering bij geïnterneerden.
Wijzigingen inzake verkiezingen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een
voorontwerp van wet goed dat verschillende wijzigingen aanbrengt inzake verkiezingen.
Invoering van het Belgisch scheepvaartwetboek
De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat het bestaande privaat- en publiekrecht inzake zeeen binnenvaart moderniseert door de invoering van het Belgisch scheepvaartwetboek.
Verdeling 2017, 2018 en 2019 van de dotatie om bepaalde initiatieven in de politiezones te stimuleren
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een
ontwerp van koninklijk besluit goed rond de toekenning van een dotatie voor 2017, 2018 en 2019 om
bepaalde initiatieven in de politiezones te stimuleren.
B-FAST: ontplooiing van een waterzuiveringsinstallatie in Dominica
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de
missie van B-FAST in Dominica, waarbij een waterzuiveringsinstallatie wordt ontplooid en overgelaten aan
een lokale partner.
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Vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip Belgica
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/12/2017
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput en staatssecretaris voor
Wetenschapsbeleid Zuhal Demir de gunning van de overheidsopdracht voor de vervanging van het
oceanografisch onderzoeksschip Belgica goed.
Met de goedkeuring geeft de ministerraad groen licht voor de verwerving van het oceanografisch onderzoeksschip
Belgica, waarvan de vervanging eerder dit jaar werd toegestaan. De ontwerp- en bouwfase van het schip worden
opgevolgd door een 'on-site team' van drie personen, en zullen van start gaan in januari 2018. De oplevering van
het schip is voorzien in het voorjaar van 2020.
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Laurence Mortier <Laurence.mortier@vandeput.fgov.be>
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 2 44 15 200
+32 477 96 26 82
Béatrice Collin <Beatrice.Collin@vandeput.fgov.be>
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
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Bart Suys <bart.suys@zuhal.fed.be>
Beleidsmedewerker Wetenschapsbeleid
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Diverse bepalingen Binnenlandse Zaken
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/12/2017
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een
voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken.
Het voorontwerp van wet brengt verschillende wijzigingen aan in sectoren die onder de bevoegdheid van
Binnenlandse Zaken vallen. Het omvat verschillende hoofdstukken die de volgende materies behandelen:

instellingen en bevolking
civiele veiligheid
veiligheid en preventie
crisiscentrum
personeel en organisatie
budget en beheerscontrole
Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
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Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/12/2017
De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Financiën Johan Van
Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de overdracht van personeelsleden van de
federale overheidsdienst Financiën naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om met ingang van 1 januari 2018 zelf in te staan voor de dienst
van de onroerende voorheffing, zoals de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de
Gemeenschappen en de Gewesten het toestaat. Het ontwerp van koninklijk besluit heeft dan ook als doel de
overdracht van het betrokken personeel van de FOD Financiën naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te
organiseren.
De medewerkers van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, de Algemene Administratie van de Inning en de
Invordering en van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en –ondersteuning werden op 10 mei 2017, per
dienstorder, uitgenodigd om te laten weten of zij wensten te worden overgedragen naar het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Met instemming van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden zo 42 agenten
overgedragen.
Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.
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Toekenning van een toelage aan het Paleis voor Schone Kunsten
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/12/2017
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van eerste minister Charles Michel om aan het Paleis voor
Schone Kunsten (Bozar) een toelage toe te kennen voor de organisatie en de promotie van twee colloquia
in het kader van het project 'BOZAR lab'.
Een toelage van 28.000 euro wordt toegekend aan de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal
oogmerk Bozar, in het kader van de informatie- en communicatieopdrachten goedgekeurd door de ministerraad.
'BOZAR lab' organiseert twee ontmoetingscolloquia met artistieke omkadering en intermezzo's:

'Media Fast Forward' over de recentste vernieuwende tendensen in de media
'Common Time', met als bedoeling inspirerende ontmoetingen tussen wetenschappers, kunstenaars,
designers en sociale projecten te bevorderen
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Frédéric Cauderlier <frederic.cauderlier@premier.fed.be>
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 476 33 41 84
Barend Leyts <barend.leyts@premier.fed.be>
Woordvoerder (NL) van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
Aurélie Czekalski <aurelie.czekalski@premier.fed.be>
Communicatie Cel van de eerste minister Charles Michel
+32 497 432 698
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Overheidsopdrachten voor defensie
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/12/2017
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de lancering
van twee procedures van overheidsopdrachten.
Het gaat meer bepaald om:

een meerjarige raamovereenkomst (2018-2028) van diensten voor de uitbesteding (outsourcing) van de
facilitaire diensten (FM) voor het Kwartier Kamp Elsenborn, waarbij ten laatste twee jaar na de start van het
contract een tussentijdse evaluatie zal plaatsvinden die bepaalt of het contract zal worden verdergezet
het leveren van petroleumproducten (gasolie voor verwarming en motorbrandstoffen) in opslagtanks van de
overheidsdiensten voor een periode van vier jaar
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Herziening van de regelgeving over de proefbank voor
vuurwapens
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/12/2017
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een
voorontwerp van wet goed over de proefbank voor vuurwapens.
Het ontwerp voorziet in een grondige herziening van de regelgeving die de structuur, verplichtingen en werking van
de proefbank voor vuurwapens vormgeeft.
De bestaande regelgeving is verouderd en geeft geen duidelijk en transparant kader waarbinnen de aan de
proefbank toebedeelde activiteiten kunnen worden uitgevoerd.
De basis van de herziening van het statuut van de proefbank voor vuurwapens ligt grotendeels bij het herwerken
van de beheersstructuur van de proefbank die evenwichtiger wordt bepaald, en waarbij transparantie voorop staat.
Daarnaast wordt ook het juridische kader herzien en aangepast aan de veranderde economische context, zowel
qua inhoud als qua leesbaarheid van de tekst.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake de proefbank voor vuurwapens.
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Centraal aanspreekpunt van bankrekeningen en financiële
contracten
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/12/2017
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Financiën Johan
Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat een centraal aanspreekpunt van bankrekeningen en
financiële contracten organiseert, en de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag,
delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest uitbreidt.
Het voorontwerp bestaat uit drie delen:

Het eerste deel zorgt voor een nieuw organiek kader voor het centraal aanspreekpunt van bankrekeningen en
financiële contracten ('CAP'), opgericht in de schoot van de Nationale Bank van België (NBB). Hierdoor wordt
het CAP uit de fiscale context gehaald en grondig aangepast aan de behoeften van andere belanghebbenden.
Deze actualisering is noodzakelijk naar aanleiding van de belangrijke ontwikkelingen op Europees en
internationaal niveau.
Het tweede deel vervangt alle verwijzingen naar het CAP in de huidige wetgeving door verwijzingen naar dit
voorontwerp. Ook bepaalde technische fouten in de tekst van de programmawet van 1 juli 2016 worden
hersteld.
Het derde deel breidt de toegang van bepaalde fiscale instanties tot het centrale bestand van berichten van
beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest uit.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Deelname van Belgische militairen aan de 'enhanced Forward
Presence' van de NAVO in Litouwen
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/12/2017
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput over de
deelname van Belgische militairen aan de 'enhanced Forward Presence' van de NAVO in Litouwen.
In de nieuwe veiligheidsomgeving, in het bijzonder aan de grenzen van het grondgebied van de Alliantie, heeft de
NAVO gedurende de top van Warschau in juli 2016 ingestemd met het concept van 'enhanced Forward Presence'.
Deze versterkte aanwezigheid houdt in dat vier multinationale Battle Groups ontplooid worden in de Baltische
staten en Polen (POL) om de collectieve defensieve en ontradende houding van de NAVO te versterken.
In dat kader zal een officier-planner, gespecialiseerd in Information Operations, opgenomen worden in de staf van
de Battle Group in Litouwen en dit vanaf eind januari tot december 2018. Deze militair zal ongeveer elke vier
maanden afgelost worden. Regelmatig zal ook een capaciteit in hetzelfde domein, samengesteld uit ongeveer vijf
militairen, worden ontplooid om de sleutelmomenten van de Battle Group gedurende vier periodes van maximaal
zes weken te volgen.
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Belgische inzet in het kader van de strijd tegen DAESH in 2018
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/12/2017
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput over de
Belgisch inzet in het kader van de strijd tegen DAESH in 2018.
De coalitie zal ook in 2018 verder luchtoperaties uitvoeren boven Irak en Syrië om DAESH te verslaan. België en
Nederland leveren hiertoe een gezamenlijke inspanning vanop een basis in een aangrenzend land van Irak. Vanaf
begin januari nemen de Nederlandse F-16's deze opdracht over, terwijl België een beveiligingseenheid van een
dertigtal militairen zal leveren voor deze toestellen tot in principe einde 2018. Daarnaast wordt ook onze bijdrage,
bestaande uit een 54 tal militairen, in het kader van de landoperaties aan de Belgisch-Nederlandse takengroep in
Irak verdergezet.
Om de militaire inzet te ondersteunen, worden een aantal verbindings- en steunelementen voorzien:

één militair bij het US Central Command in Tampa (USA)
een viertal militairen van de luchtinlichtingendienst in 'European Partner Integration Enterprise' (EPIE)
in Ramstein (Duitsland), in de 'Coalition Partnership Integration Enterprise' (CPIE) en in het 'Combined Air
Operations Centre' (CAOC) in Qatar
een drietal radaroperatoren in een samenwerkingsverband met Denemarken in Al Dhafra (UAE) gedurende
zes maanden
een tweetal militairen tewerkgesteld in de anti-DAESH analysecentra in Frankrijk (Ops AGATHE), het
Verenigd Koninkrijk (Global Coalition Communications Cell – GCCC) en Koeweit
één militaire verbindingsofficier bij het US Special Operations Command in Tampa (USA)
één militaire verbindingsofficier bij het operationeel hoofdkwartier van de operatie 'Inherent Resolve' (OIR) in
Arifjan (Koeweit)
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Hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor
Duurzame Ontwikkeling
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/12/2017
Op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem keurt de ministerraad een
ontwerp van koninklijk besluit goed over de hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor
Duurzame Ontwikkeling.
Het huidige mandaat van de leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) loopt af op 10
december 2017. Het ontwerp heeft als doel de nieuwe leden van de FRDO te benoemen voor een periode van vijf
jaar. De heer François-Xavier de Donnea wordt benoemd als voorzitter.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Bevordering van de tewerkstelling in de sector van de
champignonteelt
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/12/2017
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van
Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de bevordering van de
tewerkstelling in de sector van de champignonteelt.
Het ontwerp heeft tot doel het forfaitair bedrag van 800.000 euro voorzien voor de bevordering van de
tewerkstelling in de sector van de champignonteelt te verlengen voor de jaren 2017, 2018 en 2019. Dit bedrag zal
het mogelijk maken premies van maximum 15.000 euro toe te kennen aan ondernemingen die actief zijn in de
sector, op voorwaarde dat een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten wordt binnen de bevoegde paritaire
commissie.
Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 40 van de programmawet van 27 april 2007, tot bevordering
van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt
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Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor
bewakingsopdrachten
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/12/2017
De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en
minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in
het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor
bewakingsopdrachten.
Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) voerde op 12 december 2017 een nieuwe
dreigingsanalyse uit. Het niveau 3 blijft behouden. Na advies van het Strategisch Comité voor Inlichting en
Veiligheid heeft de ministerraad beslist om de inzet van maximum 1000 militairen op straat met een maand te
verlengen, van 3 januari 2018 tot 2 februari 2018. In dat aantal is ook rekening gehouden met een
veiligheidsmarge van ongeveer 150 militairen (reservecapaciteit die onmiddellijk inzetbaar is).
Het OCAD zal een nieuwe algemene evaluatie van de dreiging maken als voorbereiding op de werkzaamheden
van het volgend Strategisch Comité voor Inlichting en Veiligheid.
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Diverse bepalingen inzake burgerlijk recht - Tweede lezing
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/12/2017
Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp
van wet goed houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht.
Het voorontwerp werd voorgelegd aan het advies van de Commissie voor de bescherming van de levenssfeer, de
verenigingen van steden en gemeenten en de Raad van State. Het komt tegemoet aan volgende doelstellingen:

uitvoeren van de nota 'Modernisering en informatisering van de burgerlijke stand', goedgekeurd door de
ministerraad van 9 december 2016 in uitvoering van het regeerakkoord
de procedure voor een naams- en voornaamsverandering vereenvoudigen en rationaliseren. De bevoegdheid
om van voornaam te veranderen wordt overgeheveld naar de ambtenaren van de burgerlijke stand die
vandaag reeds de voornaam bij de geboorte in de akte opnemen. Tegelijk wordt de procedure van de
naamswijziging op een aantal punten vereenvoudigd.
verbeteringen aanbrengen aan het Wetboek van de Belgische nationaliteit en het nationaliteitsrecht in
overeenstemming brengen met Europese en internationale verplichtingen
hernemen van artikel 2 van het ontwerp van koninklijk besluit over de verzameling en de bewaring van en de
toegang tot de gegevens over de herkomst van de geadopteerde. De bevoegde autoriteiten zijn verplicht de
gegevens te bewaren en de toegang ertoe te verlenen om de geadopteerde later de mogelijkheid te bieden,
indien hij dit wenst, zijn herkomst te achterhalen.
de bepalingen van de gewone mede-eigendom en gedwongen mede-eigendom in het algemeen
moderniseren in het licht van de technologische vooruitgang
toepassing van de Europese verordening tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel
tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in
burgerlijke handelszaken te verduidelijken
enkele juridisch-technische wijzigingen aanbrengen aan de wet van 25 december 2016 houdende de wijziging
van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen, voor deze in
werking treedt op uiterlijk 1 januari 2018
de alternatieve vormen van geschillenoplossing in het algemeen en de bemiddeling en de collaboratieve
onderhandelingen in het bijzonder promoten
Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op het neerleggen ervan bij de
Kamer van volksvertegenwoordigers.
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht, en houdende wijziging van het
Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing
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Bevoegdheidsdelegatie van directeurs van werkloosheidsbureaus
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/12/2017
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit
goed over de bevoegdheid van de directeur van een werkloosheidsbureau.
Dit ontwerp moderniseert het beheer van besluitvorming in die zin dat de directeur van het werkloosheidsbureau
voortaan ook beroep kan doen op personeelsleden van een ander werkloosheidsbureau. Zo wordt er meer
rekening gehouden met de noodzaak van soepele inzet van personeel over het ganse land.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2012 betreffende de indiening van
een aanvraag tot onderbrekingsuitkering via elektronische weg
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Verplichte ziekteverzekering bij geïnterneerden
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/12/2017
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De
Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verplichte ziekteverzekering bij geïnterneerden.
Het ontwerp kadert in de regeringsbeslissing om in private zorginstellingen geplaatste geïnterneerden te integreren
in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging vanaf 1 januari 2018. Om ervoor te zorgen dat deze
doelgroep met zekerheid kan genieten van de prestaties van de verplichte ziekteverzekering tijdens de plaatsing,
worden de volgende residuaire maatregelen voorzien:

schorsing van de bijdrageplicht als gerechtigde resident
schorsing van de eventuele wachttijd
uitwerking van de inschrijving op de eerste dag van de plaatsing
Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.
Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli
1994, betreffende geïnterneerden
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Wijzigingen inzake verkiezingen
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/12/2017
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een
voorontwerp van wet goed dat verschillende wijzigingen aanbrengt inzake verkiezingen.
Dit voorontwerp verzamelt een groot aantal horizontale wijzigingen van de kieswetgeving om de organisatie van de
verkiezingen onder federale bevoegdheid (Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de
Gemeenschaps- en Gewestparlementen) efficiënter te laten verlopen, des te meer omdat het de bedoeling is deze
gelijktijdig te laten plaatsvinden. Het gaat om:

een wijziging van de kieskalender voor de organisatie van de verkiezingen van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
een wijziging van de procedure voor toekenning van een gemeenschappelijk lijstnummer in geval van
gelijktijdige verkiezingen
de bevestiging in de wetgeving van het gebruik van elektronische middelen (waaronder de elektronische
identiteitskaart) voor de neerlegging van kandidaatstellingen en de afsluiting van de kandidatenlijsten
een verduidelijking van het proces voor aanwijzing van de voorzitters van de kantonhoofdbureaus, met
name bij gelijktijdige verkiezingen
Het verzamelt ook specifieke en gerichte aanpassingen van de kieswetgeving naar aanleiding van de organisatie
van de gelijktijdige verkiezingen van 25 mei 2014 en de ontvangen feedback. Het gaat om:

het elektronisch doorsturen van de processen-verbaal van de stembureaus
de samenstelling van het college van deskundigen voor de elektronische stemming, alsook diens bijzondere
bevoegdheden bij verstoring van het goede verloop van het kiesproces
de aanpassing van de kieskantons naar aanleiding van het fusioneren van bepaalde gemeenten in het
Vlaams Gewest
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Invoering van het Belgisch scheepvaartwetboek
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/12/2017
De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat het bestaande privaat- en publiekrecht inzake
zee- en binnenvaart moderniseert door de invoering van het Belgisch scheepvaartwetboek.
Het Belgisch scheepvaartwetboek is een nieuwe codificatie van het zee- en binnenscheepvaartrecht, dat talrijke,
grotendeels sterk verouderde wetten vervangt. Bij het privaat scheepvaartrecht vervangt het boek II van het
wetboek van koophandel over 'zee- en binnenvaart', terwijl het bij het publiek scheepvaartrecht losstaande wetten
coördineert en actualiseert.
Het wetboek moderniseert dus een groot deel van het Belgisch wetgevend instrumentarium, en brengt alle
relevante regelgeving over de scheepvaart samen in een overzichtelijk geheel. Het verschaft de
scheepvaartgerelateerde sectoren een hedendaags, rechtszeker en aantrekkelijk juridisch raamwerk, en moedigt
gespecialiseerde juridische dienstverlening aan.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Verdeling 2017, 2018 en 2019 van de dotatie om bepaalde
initiatieven in de politiezones te stimuleren
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/12/2017
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een
ontwerp van koninklijk besluit goed rond de toekenning van een dotatie voor 2017, 2018 en 2019 om
bepaalde initiatieven in de politiezones te stimuleren.
In het kader van de federale financiering van de lokale politie voorziet de algemene uitgavenbegroting 2017 in een
dotatie van 8.388.000 euro om bepaalde initiatieven te stimuleren in de politiezones. Het ontwerp heeft betrekking
op de verdeling voor 2017, 2018 en 2019 van deze dotatie.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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B-FAST: ontplooiing van een waterzuiveringsinstallatie in
Dominica
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/12/2017
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de
missie van B-FAST in Dominica, waarbij een waterzuiveringsinstallatie wordt ontplooid en overgelaten aan
een lokale partner.
Op 18 september 2017 werd het eiland Dominica getroffen door orkaan Maria, die heel wat schade aanrichtte. Na
de noodoproep aan de internationale gemeenschap aanvaardde de vertegenwoordiger van de regering van
Dominica op 23 september het aanbod van België onder de vorm van een waterzuiveringsmodule. Een
bijstandsteam werd ter plaatse ingezet om het zuiveringssysteem te installeren en toe te zien op de overdracht
naar een lokale partner.
B-FAST (Belgian First Aid and Support Team) is de snelle interventiestructuur belast met de organisatie van
dringende noodhulp bij rampen in het buitenland.
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