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Ministerraad van 27 april 2018
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 27/04/2018
De ministerraad vergaderde op vrijdag 27 april 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van
eerste minister Charles Michel.
Na de ministerraad vond een persconferentie plaats. Eerste minister Charles Michel kondigde aan dat er
bijkomende initiatieven en beslissingen werden genomen in het kader van de strijd tegen terrorisme, meer bepaald
onder de vorm van de oprichting van lokale integrale veiligheidscellen. Minister van Veiligheid en Binnenlandse
Zaken Jan Jambon lichtte toe dat deze veiligheidscellen voortaan een verplichting zijn voor elke gemeente.
Minister van Justitie Koen Geens gaf vervolgens meer informatie over de oprichting van de Brussels International
Business Court, waarmee de mogelijkheid geïntroduceerd wordt om in het Engels te procederen. Dit heeft als doel
om Brussel aantrekkelijker te maken op vlak van justitie, in de hoop meer buitenlandse investeerders naar ons land
te brengen.
Een volgend punt, dat door minister van Werk Kris Peeters werd toegelicht, heeft betrekking op de burgerlijke
aansprakelijkheid in de bouwsector. Om consumenten voldoende te beschermen, wordt voor bepaalde beroepen
die betrokken zijn bij de bouw van onroerende goederen een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering
verplicht.
In het kader van de onderhandelingen met de non-profitsector wijdde minister van Volksgezondheid en Sociale
Zaken Maggie De Block uit over de invoering van de functieclassificatie IF-IC. Nieuwe werknemers zullen sowieso
onderworpen worden aan deze nieuwe functieclassificatie, terwijl de huidige werknemers kunnen kiezen tussen
IF-IC en de huidige uitdovende functieclassificatie.
Minister van Energie Marie Christine Marghem becommentarieerde hierna het steunmechanisme voor de productie
van elektriciteit door offshorewindmolenparken in het kader van de federale energiestrategie.
In het kader van de hervorming van het Burgerlijk Wetboek, en meer bepaald van het bewijsrecht, lichtte minister
van Justitie Koen Geens toe dat onder de drempel van 3500 euro het bewijs van de rechtshandelingen vrij is.
Ten slotte gaf minister van Begroting Sophie Wilmès meer informatie over het stabiliteitsprogramma, dat de
begrotingsdoelstellingen moet bevatten voor de jaren 2018 tot 2021. Er werd een akkoord bereikt over het
programma en het traject ervan in het kader van het samenwerkingsakkoord met de regio’s. Het programma zal
worden overgemaakt aan de Europese Commissie.
De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Wijziging van de belastingmaatregelen ten voordele van het zeevervoer
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveld een voorontwerp van wet
goed dat de belastingmaatregelen ten voordele van het zeevervoer wijzigt.
Huur van een gebouw in Brussel voor de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met het
huren van een gebouw voor de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie
(Belgoeurop), gelegen Belliardstraat 65 te Brussel.
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.
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Burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk en Economie Kris Peeters en minister van
Middenstand en Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed over de verplichte verzekering
van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en
gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat.
Oprichting van het Brussels International Business Court - Tweede lezing
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van
wet goed houdende oprichting van het Brussels International Business Court. Het voorontwerp werd
aangepast aan het advies van de Hoge Raad voor de Justitie en de Raad van State.
Wijziging van bepalingen van het Consulair Wetboek
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van
wet goed dat enkele bepalingen van het Consulair Wetboek wijzigt.
Regie der Gebouwen: herhuisvesting van de douane van FOD Financiën in Gent
De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de
herhuisvesting van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van FOD Financiën in Gent naar
de nieuw op te richten grensinspectiepost in de haven.
Oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een
voorontwerp van wet goed tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme
en terrorisme.
Hernieuwing van de beveiligingsinfrastructuur in de productiesite en het back-upcentrum van het Rijksregister
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord
met de lancering van een overheidsopdracht voor de hernieuwing van de beveiligingsinfrastructuur in de
productiesite en het back-upcentrum van het Rijksregister.
Hervorming van het bewijsrecht: invoeging van een Boek 8 'Bewijs'
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat
een Boek 8 'Bewijs' invoegt in het nieuw Burgerlijk Wetboek.
Financiering van preventieprojecten of projecten van academisch onderzoek die verband houden met de
asbestproblematiek
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk
besluit goed dat een schijf van het forfaitaire bedrag vaststelt voor preventieprojecten en projecten van
academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek voor het jaar 2018.
Federale gezondheidssector: vaststelling en uitkering van de vergoeding voor de invoering van de
functieclassificatie IF-IC
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat de bedragen van de vergoeding voor de invoering van de functieclassificatie
IF-IC vaststelt en uitkeert.
Vereenvoudiging van het Burgerlijk en het Gerechtelijk Wetboek
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat
enkele bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op
onbekwaamheid vereenvoudigt en informatiseert.
Steunmechanisme voor de productie van elektriciteit door offshorewindmolenparken
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van
koninklijk besluit goed over de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit geproduceerd
door offshorewindmolenparken.
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Wijziging van de belastingmaatregelen ten voordele van het
zeevervoer
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 27/04/2018
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveld een voorontwerp van
wet goed dat de belastingmaatregelen ten voordele van het zeevervoer wijzigt.
Op 6 november 2017 publiceerde de Europese Commissie haar beslissing tot het verlengen met tien jaar van de
belastingmaatregelen ten voordele van het zeevervoer van 1 januari 2013 tot 31 december 2022, met als
voorwaarde dat België binnen de zes maanden een wijzigingsontwerp aanneemt dat beantwoord aan de eisen van
de Europese Commissie. Het voorontwerp bevat de wijzigende bepalingen van deze belastingmaatregelen.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Huur van een gebouw in Brussel voor de Permanente
Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 27/04/2018
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met het
huren van een gebouw voor de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie
(Belgoeurop), gelegen Belliardstraat 65 te Brussel.
Belgoeurop is momenteel gevestigd in twee gebouwen, gelegen Wetstraat 61-63-65 te Brussel. Er werd een vast
huurcontract van 15 jaar ondertekend dat eindigt op 30 maart 2021. Deze huur is zeer duur is en het gebouw
voldoet niet meer aan de noden van de Vertegenwoordiging. De Permanente Vertegenwoordiging van Duitsland,
de naaste buur van Belgoeurop, wenst haar kantoorruimte echter uit te breiden met het oog op het toekomstige
Duitse voorzitterschap van de EU. De eigenaar is dezelfde voor beide gebouwen en staat open voor een mogelijke
overname van het gebouw van de Belgische vertegenwoordiging door de Duitse vertegenwoordiging voor het
einde van het huurcontract.
Het nieuwe gebouw, gelegen Belliardstraat 65, is volledig vernieuwd en beschikt over de meest recente
technologieën op het vlak van energie. Bovendien ligt het in de onmiddellijke nabijheid van de Europese
instellingen.
De ministerraad stemt dan ook in met het huren voor een periode van 9 jaar van dit gebouw evenals 35
parkeerplaatsen en een archiefruimte. Hij gaat ook akkoord met de uitvoering van de inrichtingswerken die door de
eigenaar voorgefinancierd werden en terug moeten betaald worden over een periode van 9 jaar. De realisatie van
deze operatie is afhankelijk van het akkoord van de Duitse overheid en van de eigenaar wat betreft de overname
van de lopende huurovereenkomst en de uitdoving van alle contractuele verplichtingen met betrekking tot deze
huurovereenkomst in hoofde van de Belgische staat.
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Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor
bewakingsopdrachten
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 27/04/2018
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 17 april 2018 een nieuwe dreigingsanalyse uit.
Het dreigingsniveau werd behouden op niveau 2. Daarnaast blijft dreigingsniveau 3 van kracht voor een aantal
potentiële doelwitten.
De ondersteuning door Defensie wordt herleid tot 550 militairen voor een periode van een maand, van 3 mei tot 2
juni 2018. In dat aantal is ook rekening gehouden met een reservecapaciteit die onmiddellijk inzetbaar is. De
ondersteuning door Defensie zal in periodieke stappen verder afgebouwd worden in samenspraak met de politie en
in functie van de dreigingsanalyse en de terreinnoden.
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Burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 27/04/2018
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk en Economie Kris Peeters en minister van
Middenstand en Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed over de verplichte
verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheidsen gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat.
Het voorontwerp strekt ertoe om een verplichte verzekering in te voeren voor de burgerlijke
beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en
andere dienstverleners in de bouwsector die hoofdzakelijk prestaties van immateriële aard verrichten.
Met het oog op bescherming van de bouwheer, beoogt het ontwerp de verplichte verzekering van de burgerlijke
aansprakelijkheid te veralgemenen om een gelijkheid te scheppen tussen alle betrokkenen bij het bouwen. De
verleners van diensten van intellectuele aard die optreden bij het bouwen zijn namelijk divers: ingenieurs,
studiebureaus, project managers, quantity surveyors, auditeurs en energiecertificateurs, interieurarchitecten,
landmeters, enzovoort. Een aantal verrichters heeft een wettelijke verzekeringsplicht, terwijl anderen die niet
hebben. De gelijke behandeling van deze actoren dient te worden nagestreefd. Dit voorontwerp heeft dus een
tweezijdig doel:

een billijke en niet discriminerende regeling uitwerken voor alle verleners van diensten van intellectuele aard
in de bouwsector door veralgemening van de verplichte verzekering van de burgerlijke
beroepsaansprakelijkheid
de bouwheer beter te beschermen
Tot slot brengt dit voorontwerp wijzigingen aan de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van
de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners, zoals de creatie
van een register van verzekeringsattesten van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van
architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de
bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de
verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector
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Oprichting van het Brussels International Business Court - Tweede
lezing
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 27/04/2018
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp
van wet goed houdende oprichting van het Brussels International Business Court. Het voorontwerp werd
aangepast aan het advies van de Hoge Raad voor de Justitie en de Raad van State.
De nationale en internationale economische en politieke ontwikkelingen van de jongste maanden wijzen op de
aanzienlijke noodzaak om te beschikken over een Belgische, gespecialiseerde overheidsrechtbank van topniveau
die grensoverschrijdende handelsgeschillen kan beslechten en dat in de taal van het internationaal zakenverkeer,
namelijk het Engels. Het ontwerp beoogt dan ook de oprichting van een in het Engels functionerende
overheidsrechtbank die de rechtsgeschillen van de in België aanwezige, internationale zakenwereld beslecht. Die
rechtbank, 'Brussels International Business Court' geheten (BIBC), zal binnen de rechterlijke macht meer bepaald
een beroep doen op professionele rechters, maar ook op consulaire of lekenrechters, waardoor ook in kwantitatief
opzicht soepel kan worden ingespeeld op een niet noodzakelijk constante vraag.
Een collegiale rechtspraak in het internationaal handelsrecht maakt het overigens mogelijk dat het BIBC in eerste
en laatste aanleg uitspraak doet, wat zal bijdragen tot de efficiëntie van de procedure en het gezag van die
uitspraken. Daardoor zullen de betrokken partijen ook een weloverwogen keuze kunnen maken tussen een unieke
aanleg in België of een dubbele aanleg in het buitenland. Het ligt overigens voor de hand dat de in het Belgische
model georganiseerde bijzondere deskundigheid en collegialiteit van het BIBC in de eerste plaats tot gevolg zullen
hebben dat aan hoger beroep minder behoefte zal bestaan, zoals ook door het vrijwel volledig afwezige hoger
beroep bij arbitrage duidelijk wordt gemaakt.
Wat de rechtspleging betreft, wordt ervoor geopteerd een overeenkomstige toepassing te maken, althans in
beginsel, van de modelwet inzake de internationale handelsarbitrage van de Commissie van de Verenigde Naties
voor het internationaal handelsrecht.
Het voorontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd, met het oog op neerlegging bij de
Kamer van volksvertegenwoordigers.
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Wijziging van bepalingen van het Consulair Wetboek
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 27/04/2018
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp
van wet goed dat enkele bepalingen van het Consulair Wetboek wijzigt.
Het voorontwerp beoogt het Consulair Wetboek te actualiseren op vlak van de volgende twee punten:

De bepalingen inzake paspoorten, de afgifte en de intrekking ervan worden geactualiseerd om ze zo goed
mogelijk af te stemmen op de veiligheidscontext die de laatste tijd sterk is geëvolueerd.
Het hoofdstuk over de legalisatie en het onderzoek van vreemde documenten van het Consulair
Wetboek moet evenens gewijzigd worden, omdat de problematiek van de 'echte valse' documenten die voor
legalisatie aangeboden worden steeds groter wordt. De mogelijkheid moet dus bestaan om een legalisatie te
weigeren als er twijfels zijn over de inhoud van een document dat vormelijk wel volledig voldoet aan de
vereisten voor legalisatie.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Regie der Gebouwen: herhuisvesting van de douane van FOD
Financiën in Gent
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 27/04/2018
De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de
herhuisvesting van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van FOD Financiën in Gent
naar de nieuw op te richten grensinspectiepost in de haven.
Het Havenbedrijf Gent wil in het kader van de uitbreiding van haar activiteiten een grensinspectiepost oprichten in
de haven. Door de aanwezigheid van de verificatiediensten van de Algemene Administratie van de Douane en
Accijnzen in de grensinspectiepost kunnen economische operatoren hun goederen op slechts één plaats
aanbieden voor controle en verificatie door de verschillende overheidsdiensten, wat voor efficiëntiewinst en
tijdsbesparing zorgt. Het voorstel is dus om de douane, die nu elders in de haven in een huurgebouw is gehuisvest,
naar de nieuw op te richten grensinspectiepost te herhuisvesten.
De ministerraad verleent dan ook toestemming om een huurovereenkomst af te sluiten voor het toekomstige
gebouw gelegen te Skaldenstraat 56 in Gent, en om een bijakte voor een flexibele opzeg af te sluiten voor het
gebouw gelegen te Mai Zetterlingstraat 70 in Gent (de huidige douane).
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Oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake
radicalisme, extremisme en terrorisme
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 27/04/2018
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een
voorontwerp van wet goed tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme,
extremisme en terrorisme.
Radicalisering is geen louter plaatsgebonden fenomeen. Foreign Terrorist Fighters (FTF) of radicaliserende
personen kunnen zich overal op het Belgisch grondgebied vestigen. Om een coherent en integraal nationaal
veiligheidsbeleid te kunnen voeren, dient het grondgebied op gelijke wijze gedekt te zijn en wordt elke
gemeente gecoverd door een lokale taskforce en een lokale integrale veiligheidscel (LIVC).
Het voorontwerp, dat tegemoet komt aan de aanbevelingen van de parlementaire ondervragingscommissie van 22
maart, zorgt dan ook voor de oprichting van de LIVC's voor elke gemeente en voor het minimale kader voor hun
werking.
De LIVC is het platform waar op lokaal niveau professionelen uit de sociale preventiediensten, de administratie en
maatschappelijke actoren casusoverleg organiseren over radicalisering. De organisatie van de LIVC valt onder de
bevoegdheid van de burgemeester. Voor de goede werking is echter ook de deelname van vertegenwoordigers
van diensten die onder de bevoegdheid van de deelstaten vallen wenselijk. Het komt de deelstaten toe om – indien
dit noodzakelijk geacht wordt – initiatieven te nemen om aan de werking van de LIVC bij te dragen.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Hernieuwing van de beveiligingsinfrastructuur in de productiesite
en het back-upcentrum van het Rijksregister
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 27/04/2018
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord
met de lancering van een overheidsopdracht voor de hernieuwing van de beveiligingsinfrastructuur in de
productiesite en het back-upcentrum van het Rijksregister.
Het betreft een opdracht die 13 percelen omvat met een looptijd van vijf jaar via een openbare procedure met
Europese bekendmaking.
Het gaat om de installatie van een nieuwe beveiligingsinfrastructuur die voldoende krachtig is om tegemoet te
komen aan de behoeften van 350 ambtenaren en de externe klanten van het Rijksregister. Daarnaast dienen
externe gebruikers tegelijkertijd via het internet en private netwerken toegang te hebben tot de bronnen van het
Rijksregister. Het betreft hier externe gebruikers die toegang moeten krijgen tot het interne netwerk van het
Rijksregister.
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Hervorming van het bewijsrecht: invoeging van een Boek 8
'Bewijs'
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 27/04/2018
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat
een Boek 8 'Bewijs' invoegt in het nieuw Burgerlijk Wetboek.
Dit voorontwerp is het resultaat van de werkzaamheden van de Commissie voor de hervorming van
het bewijsrecht, overeenkomstig het regeerakkoord. Het beoogt de invoeging van een boek, gewijd
aan het bewijs, in het nieuw Burgerlijk Wetboek, waarvan de invoering door de ministerraad van 30 maart 2018
werd goedgekeurd.
Boek 8 'Bewijs' vormt bovenal een codificatie van het huidige recht als uitkomst van de wetgeving, zoals
geïnterpreteerd door de rechtspraak. Het opzet ervan is dus vooral dat recht bevattelijker en duidelijker te maken,
al omvat het ook bepaalde vernieuwingen ten aanzien van het huidige recht. Zo wordt het plafond van 375 euro
waaronder het bewijs van de rechtshandelingen vrij is aanzienlijk verhoogd tot 3500 euro, zodat voor veel courante
verrichtingen gebruik kan worden gemaakt van het vrije bewijsstelsel. Het boek heeft ook een nieuwe structuur; het
is onderverdeeld in drie hoofdstukken gewijd aan:

de definities en de algemene regels van het bewijsrecht
de fundamentele vraag van de toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen
de bijzondere regels voor de verschillende bewijsmiddelen
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Financiering van preventieprojecten of projecten van academisch
onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 27/04/2018
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat een schijf van het forfaitaire bedrag vaststelt voor preventieprojecten en
projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek voor het jaar 2018.
De wet van 25 mei 2017 inzake de financiering van het Asbestfonds kent een nieuwe opdracht toe voor het
Asbestfonds. Het kan immers eveneens preventieprojecten of projecten van academisch onderzoek financieren die
verband houden met de asbestproblematiek. Het ontwerp stelt een eerste schijf vast van 150.000 euro voor het
jaar 2018 en verduidelijkt bovendien het bedrag dat moet worden ingehouden van de reserves van het
Asbestfonds samengesteld door het globaal financieel beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen,
namelijk 7.500 euro.
Het ontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd.
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Federale gezondheidssector: vaststelling en uitkering van de
vergoeding voor de invoering van de functieclassificatie IF-IC
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 27/04/2018
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat de bedragen van de vergoeding voor de invoering van de functieclassificatie
IF-IC vaststelt en uitkeert.
Het ontwerp regelt de financiering van de functieclassificatie IF-IC, overeenkomstig het sociaal akkoord van 25
oktober 2017 tussen de federale regering en de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en
werknemers van de private en van de publieke sector. Het akkoord is van toepassing op de federale
gezondheidssector.
IF-IC en het bijhorende onderhandeld loonmodel zijn vernieuwend, aangezien werknemers verloond worden op
basis van hun functie-inhoud en -zwaarte, en niet langer uitsluitend op basis van hun diploma. De evolutie van het
loon doorheen de loop van de carrière wordt bovendien niet meer zo sterk beïnvloed door anciënniteit en de
startlonen zijn hoger dan in de bestaande systemen het geval is.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de financiering van deze functieclassificatie voor 2017 en voor 2018:

Voor 2017 beperkt de financiering van het IF-IC zich tot de werkgevers die behoren tot de private sector. Het
gaat om:
de ondersteuning van HR-diensten, om tegemoet te komen aan de bijkomende werklast die de
implementatie van de functieclassificatie alsook de koppeling ervan aan de nieuwe barema’s met zich
zal brengen
de tegemoetkoming onder de vorm van een eenmalige premie voor de werknemers
een buffer die kan worden aangewend indien de structurele financiering die in dit besluit wordt voorzien
ontoereikend zou zijn
Vanaf 2018 wordt een onderscheid gemaakt tussen ziekenhuizen en niet-ziekenhuizen
Het ontwerp mag ter ondertekening worden voorgelegd aan de Koning.
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering
van de functieclassificatie die is voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale
gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werden gesloten met de betrokken
representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers
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Vereenvoudiging van het Burgerlijk en het Gerechtelijk Wetboek
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 27/04/2018
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat
enkele bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op
onbekwaamheid vereenvoudigt en informatiseert.
Daarenboven beoogt het voorontwerp enkele reparaties aan te brengen in het Burgerlijk Wetboek en het
Gerechtelijk Wetboek en in uitvoering van het regeerakkoord, bepaalde materies van het burgerlijk recht te
vereenvoudigen en te informatiseren, het afstammingsrecht te repareren in het licht van de arresten van het
Grondwettelijk Hof en maatregelen te nemen met het oog op een meer objectieve en transparante berekening van
de onderhoudsuitkeringen voor kinderen.
Het gaat onder meer om:

bepalingen die de stelsels van de buitengerechtelijke of rechterlijke bescherming van personen of de
gerechtelijke procedures in het kader van die stelsels wijzigen
wijzigingen van de bepalingen inzake de afstamming, met name het startpunt van de verjaring van de
vorderingen tot betwisting van het vermoeden van vaderschap en van de erkenning, de opheffing van het
absolute verbod om een afstammingsband vast te stellen ten aanzien van een kind dat geboren is uit een
incestueuze relatie en, in het kader van de erkenningen waarbij de toestemming ontbreekt, de schrapping van
de scharniertermijn van een jaar tijdens welke de familierechtbank het belang van het kind kon toetsen
bepalingen betreffende de naam, die het voortaan voor een meerderjarige mogelijk maken – zoals dat reeds
het geval is voor minderjarigen – om voor de familierechtbank van naam te veranderen in geval van
gelijktijdige vorderingen tot betwisting van een van de bestaande afstammingsbanden en tot vaststelling van
een nieuwe afstammingsband ten aanzien van een andere persoon
technische bepalingen met betrekking tot transgenders
bepalingen betreffende de huwelijksbeletselen, die de bevoegdheden van Koning inzake opheffing van het
verbod om te huwen overhevelen naar de familierechtbank
de omzetting van de aanbevelingen van de Commissie voor onderhoudsbijdragen in de wetgeving die deze
aangelegenheid regelt, om de manier waarop de onderhoudsbijdragen van de ouders worden vastgesteld
nader te verduidelijken
het schrappen de vereiste vermelding van het beroep in de akten van rechtspleging, wegens de
onbetrouwbaarheid van dat gegeven
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en tot vereenvoudiging van de
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek betreffende de onbekwaamheid en van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid
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Steunmechanisme voor de productie van elektriciteit door
offshorewindmolenparken
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 27/04/2018
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van
koninklijk besluit goed over de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit
geproduceerd door offshorewindmolenparken.
Het ontwerp heeft als doel om, in het kader van de goedkeuring van de federale energiestrategie door de
regering op 20 april 2018, de wijziging van het steunmechanisme voor de productie van
elektriciteit geproduceerd door offshorewindmolenparken door te voeren, zoals voorzien door de ministerraad
van 27 oktober 2017 . Het ontwerp zorgt voor de volgende elementen:

subsidieperiode voor een maximum van 63.000 ondersteunde FLH, over een periode van maximaal 17 jaar
een LCOE (Levelized Cost of Energy) van 70 euro/MWh
de ingebruikname van de parken vóór 1 januari 2021, en, daarmee samenhangend, het verstrijken van de
ondersteuningsperiode op 31 december 2037 (deze laatste datum kan worden uitgesteld met het aantal
maanden dat overeenstemt met de periode die zal zijn verstreken tussen 30 juni 2018 en de datum waarop
het geplande koninklijk besluit effectief in werking zal treden)
Deze elementen werden in het bijzonder gemotiveerd door de aanzienlijke vermindering van de kosten voor de
bouw van de offshorewindmolenparken, tegen 2020-2030 en daarna, de noodzaak om elke oversubsidiëring te
vermijden en het belang van de consument.
Dit steunmechanisme heeft in het bijzonder betrekking op de domeinconcessies, waarvan de financial close vanaf
1 juli 2018 zal worden uitgevoerd (dit wil zeggen de laatste concessies, namelijk de 3 parken: Northwester 2,
Mermaid et Seastar). Het zorgt voor de toekenning van een forfaitaire steun de eerste vijf exploitatiejaren op basis
van een vermoedelijke productie van 4100 uren op vol vermogen. Het ontwerp voorziet tevens een incentive om
parken aan te moedigen een deel van de te veel betaalde bedragen terug te betalen tijdens de
ondersteuningsperiode.
De parken verbinden zich er vast toe om minstens een elektriciteitsvolume te produceren dat overeenstemt met
een productie gedurende 63.000 uren op vol vermogen. In de verrekening van het elektriciteitsvolume dat steun
geniet, wordt de productie waarvoor groenestroomcertificaten van 0 euro zijn verstrekt uitgesloten.
De minister van Energie is ermee belast om de Europese Commissie formeel te notifieren van het ontwerp, dat
tevens voorgelegd zal worden aan het volgende Overlegcomité, evenals aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van
mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen
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