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Ons land is een land in de kering. Ingrijpende ontwikkelingen zijn aan de gang of 

kondigen zich aan. 

 

Voor het eerst sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog daalt de beroepsbevol-

king. De vicieuze cirkel van economische groei en ecologische achteruitgang moet 

worden doorbroken. De Europese Unie krijgt, een halve eeuw na de Verdragen van 

Rome, een nieuwe vorm. De verkleuring van de samenleving wacht op verzilvering. 

 

Elk van de kantelmomenten vergt krachtige leiding en een vaste hand. De regering 

wil die krachtige leiding geven en die vaste hand zijn. 

 

Het is de opdracht en de finaliteit van de politiek leiding en richting te geven. Maar 

de politiek moet ook bescheiden zijn: ze heeft grenzen en beperkingen, ze kan niet 

alles en kan het zeker niet alleen. Vanuit het geloof in de kracht van mensen, doet 

de regering een appèl op burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemingen 

om samen te werken aan groei en ontwikkeling, aan voorspoed en vooruitgang, aan 

vertrouwen en respect. 

 

Samen moeten wij een nieuw evenwicht vinden tussen welvaart en welzijn, tussen 

dynamiek en zekerheid, tussen openheid op de wereld en menselijke maat. Samen 

moeten wij een duurzame ontwikkeling van mens, leefomgeving en economie tot 

stand brengen. 

 

Deze regering heeft grote ambities en de vaste wil om die waar te maken. Ze ge-

looft in de mogelijkheden van ons land en in de kracht van zijn mensen. Samen 

kunnen wij ons land op het spoor zetten dat economische groei en sociale recht-

vaardigheid verbindt met menselijke zekerheid en ecologische duurzaamheid. Sa-

men kunnen wij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien, en van België een 

land maken dat uitdagingen ombuigt tot kansen. 

 

 

*** 
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Ons land is een van de welvarendste ter wereld. Dat is te danken aan de werk-

kracht en de ondernemingszin van vele generaties. 

 

Wij hebben gemiddeld een hoge levensstandaard. Een fijnmazig netwerk van collec-

tieve voorzieningen in welzijn, onderwijs, cultuur, media en mobiliteit biedt elkeen 

grote ontplooiingskansen. De technologische ontwikkeling maakt ons leven aange-

namer en biedt meer comfort. Onze sociale zekerheid en onze zorgvoorzieningen 

bieden een sterke bescherming. 

 

Wij leven in een tijd van versnelde verandering. Wat vandaag is, is niet automa-

tisch verworven voor morgen. 

 

Elke tijd kent zijn uitdagingen. De uitdagingen van onze tijd zijn bekend. 

 

De globalisering verhoogt de concurrentie en grijpt sterk in op onze sociale samen-

hang en onze vertrouwde leefpatronen.  

De gestegen levensverwachting zet ons systeem van sociale bescherming onder 

druk.  

De economische groei vreet aan de natuurlijke rijkdommen en onze leefomgeving. 

De prestatie-economie drukt op de levenskwaliteit en de menselijke verhoudingen. 

De dienstverlening van de overheid heeft moeite om de snelle ontwikkelingen bij te 

benen.  

Bovendien veroorzaken die ontwikkelingen nieuwe ongelijkheden. 

 

Het beleid van de federale regering zal erop gericht zijn om met gepaste maatrege-

len die uitdagingen en problemen aan te pakken. De regering gelooft in de kracht 

van mensen. Ze is ervan overtuigd dat wij allen samen, alle actieve krachten in dit 

land samen die uitdagingen kunnen omzetten in even zoveel kansen op vooruit-

gang. De regering heeft de vaste wil de toekomst voor te bereiden, te investeren in 

morgen en mensen zekerheid, houvast en vertrouwen te geven, als ankerpunten 

voor een leven waarin ze geluk kunnen vinden – want wat anders is de hoogste be-

trachting van een mens, dan gelukkig te zijn? 

 

Daarvoor zijn in de komende regeerperiode maatregelen nodig die de Belgische 

samenleving in staat stellen vooruitgang te boeken in negen essentiële domeinen. 
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De globalisering en de toegenomen internationale concurrentie zetten de concur-

rentiekracht van onze ondernemingen onder druk en knagen aan ons marktaan-

deel. Een sterke economie is nochtans de basis voor de creatie van werkgelegen-

heid en de verhoging van onze welvaart en ons welzijn. Om onze concurrentieposi-

tie te versterken, moeten wij werk maken van meer ondernemerschap, innovatie, 

een gunstig investeringsklimaat, een voorspelbare en stabiele overheid, een ver-

antwoorde ontwikkeling van de loon- en andere bedrijfskosten, en een competitieve 

vennootschapsbelasting. 

 

De bestuursperiode 2007-2011 is de laatste voor de zogenaamde babyboomgene-

ratie de arbeidsmarkt begint te verlaten. Wij moeten ons verder wapenen om de 

kosten van de vergrijzing op te vangen, door een structureel begrotingsoverschot 

op te bouwen en door vooral de werkgelegenheidsgraad te verhogen en zo de fi-

nanciering van ons sociaalzekerheidsstelsel te vrijwaren. Wij moeten ons arbeids-

aanbod verhogen door werkzoekenden via opleiding, vorming en activering naar de 

arbeidsmarkt te leiden, door wie werkt via een verlaging van de personenbelasting 

beter te belonen, en door te voorkomen dat oudere werknemers vroegtijdig de ar-

beidsmarkt verlaten. 

 

Hoewel het leefloon werd opgetrokken, is de armoede in ons land niet gedaald. Van 

de bevolking leeft 15% onder de Europese armoededrempel. Vooral bij de gepensi-

oneerden en de alleenstaande ouders is het armoederisico groot. Wij moeten de 

welvaartsgroei beter verdelen door de uitkeringen welvaartsvast te maken en door 

armoede integraal aan te pakken. Wij moeten bouwen aan een voor iedereen toe-

gankelijke en betaalbare gezondheidszorg. 

 

Een mens leeft niet van brood alleen. Wij moeten de levenskwaliteit verhogen door 

de voorwaarden te scheppen waarin mensen een nieuw evenwicht kunnen vinden 

tussen arbeid, gezin, zorg, opleiding, engagement en andere activiteiten. Wij moe-

ten ons sociaal weefsel verstevigen en werken aan een open en tolerante samenle-

ving, die diversiteit als een verrijking beschouwt, gelijke kansen schept en alle 

vormen van onverdraagzaamheid, discriminatie en blind geweld bestrijdt. 

 

 

 

Supprimé : ¶
¶
¶

Supprimé : De wereld die 
wij van de vorige genera-
ties gekregen hebben, 
moeten wij in ten minste 
dezelfde en zo mogelijk een 
betere toestand doorgeven 
aan de volgende genera-
ties. Wij moeten zuiniger 
omgaan met de rijkdom-
men van de aarde, in het 
bijzonder de energie. Naast 
de bevoorradingszekerheid 
en de betaalbaarheid, moe-
ten wij vooral de duur-
zaamheid van de opwek-
king en het verbruik van 
energie versterken. ¶
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De wereld die wij van de vorige generaties gekregen hebben, moeten wij in ten 

minste dezelfde en zo mogelijk een betere toestand doorgeven aan de volgende 

generaties. De regering zal de doelstellingen van een duurzame ontwikkeling na-

streven, conform de recente invoering van het concept in de grondwet, in haar 

economische, sociale en leefmilieu aspecten. Wij moeten zuiniger omgaan met de 

rijkdommen van de aarde, in het bijzonder de energie. Naast de bevoorradingsze-

kerheid en de betaalbaarheid, moeten wij vooral de duurzaamheid van de opwek-

king en de duurzaamheid van het energieverbruik verhogen. 

 

 

Alle inspanningen ten spijt, blijft de integratie van nieuwkomers en allochtonen en 

hun participatie aan onze samenleving een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. 

Nochtans houden migratie en het samenleven van mensen met een verschillende 

culturele achtergrond ook kansen in. Door in te zetten op integratie, taalkennis, on-

derwijs, werk, rechten en plichten kunnen wij de verkleuring van onze samenleving 

verzilveren.  

 

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een gelukkig bestaan en van steeds grotere 

betekenis in een open samenleving. Het is een kerntaak van de overheid om veilig-

heid, rechtszekerheid en rechtsbescherming te waarborgen. Wij moeten verder 

werk maken van de preventie en de bestrijding van criminaliteit en geweld, van een 

snelle en correcte rechtsbedeling, en van een daadwerkelijke strafuitvoering. 

 

Het is de plicht van de overheid haar kerntaken op een behoorlijke en doeltreffende 

wijze uit te oefenen. Dienstbaarheid, betrouwbaarheid, rechtvaardigheid en goed 

bestuur zijn daarbij sleutelwoorden. Goed bestuur begint bij een heldere afbakening 

van de bevoegdheden tussen de verschillende overheden, volgens het beginsel van 

de subsidiariteit en van de eigen verantwoordelijkheid van elk beleidsniveau. Een 

goede bevoegdheidsverdeling en samenwerking en overleg dragen ertoe bij de 

werking van de federale staat te verbeteren en te moderniseren. 

 

Als klein land geniet België een hoog aanzien en een grote waardering in het bui-

tenland en op het diplomatieke toneel. Wij moeten onze voortrekkersrol in de een-

making en verdieping van Europa blijven vervullen. Alleen al om historische rede-

nen hebben wij de opdracht bij te dragen aan de ontwikkeling en de vooruitgang 

van en aan de vrede in Afrika.  

 

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Orange

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Orange

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Orange

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Orange

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Orange

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Orange

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Orange
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Ernstig beleid gaat uit van een correcte inschatting van de beschikbare middelen en 

hun evolutie. Economische voorspellingen op middellange termijn zijn nochtans al-

tijd onzeker. 

 

Volgens de jongste economische vooruitzichten zou de conjunctuuropleving die zich 

in 2006 aftekende, in 2007 en 2008 bestendigd worden. De internationale omge-

ving blijft gunstig. De wereldgroei wordt verder ondersteund door de opkomende 

economieën. De groeivooruitzichten in Europa vallen hoger uit dan verwacht. Ze 

leiden tot een sterkere euro en een stijging van de langetermijnrente. Tegelijk blijft 

de prijsinflatie in de meeste economische zones onder controle. 

 

In die context verwacht de Nationale Bank voor 2007 en 2008 een economische 

groei van 2,5 resp. 2,2%, cijfers die iets boven het gemiddelde liggen. De netto 

uitvoer zou opnieuw een positieve bijdrage tot de groei leveren en de binnenlandse 

bestedingen zouden, ondanks een zekere vertraging, telkens met circa 2% toene-

men. Een en ander zou leiden tot een aanvullende netto banencreatie van 60.000 

in 2007 en 55.000 in 2008. Daardoor zou de werkloosheidsgraad, volgens Europees 

geharmoniseerde gegevens, dalen van 8,2% van de beroepsbevolking in 2006 tot 

7,2% in 2008. 

 

Volgens de jongste (midden juni 2007) vooruitzichten van de Nationale Bank van 

België zou het begrotingstekort in 2007, op basis van de effectief tot uitvoering ge-

brachte actuele begrotingsbeslissingen, 0,2% van het bbp bedragen, namelijk een 

verschil van niet minder dan 0,5% van het bbp ten opzichte van de beoogde doel-

stelling. In dit stadium en overeenkomstig de methodologieën van de internationale 

of Europese instellingen houdt dit vooruitzicht echter geen rekening met de weer-

slag van de gebudgetteerde maar niet tot uitvoering gebrachte eenmalige maatre-

gelen. Tegen het einde van de legislatuur zou, steeds bij ongewijzigd beleid, een 

evenwicht worden bereikt. Rekening houdend met de doelstellingen van het Stabili-

teitsprogramma voor de periode 2007-2010, alsook met de jongste ramingen van 

de vergrijzingskosten van de Studiecommissie voor de Vergrijzing en van de Hoge 

Raad van Financiën, zal de regering alles in het werk stellen om de gezamenlijke 

overheidsrekening tegen het einde van de legislatuur te sluiten met een structureel 

overschot van 1,3% van het bbp. 

 

Economische en budgettaire vooruitzichten 

Supprimé : Zonder nieuwe 
maatregelen, zouden de 
overheidsfinanciën in 2007 
sluiten met een tekort van 
0,2% van het bbp (Hoge 
Raad van Financiën), als 
gevolg van de evolutie van 
het structurele primaire 
saldo en het verdwijnen 
van de weerslag van een 
aantal niet-recurrente 
maatregelen. 
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Daartoe zal de regering vanaf het begrotingsjaar 2008 structurele maatregelen ne-

men die, na compensatie van de impact van de maatregelen die volgens dit regeer-

akkoord de mobilisatie van nieuwe middelen vereisen en na aftrek van de terug-

koppelingseffecten, een netto weerslag op het overheidssaldo hebben van 0,5% 

van het bbp. De regering zal vervolgens aanvullende inspanningen doen om het 

beoogde overschot te realiseren, in het bijzonder door voor de geconsolideerde 

primaire uitgaven van de federale overheid en de sociale zekerheid een groeitraject 

uit te tekenen dat onder de economische groei blijft. De regering zal instaan voor 

een systematische beheersing en normering van de uitgaven, en voor een bewa-

king en normering van de inkomsten van de federale overheid in al haar compo-

nenten, door zowel aan de uitgaven- als aan de inkomstenzijde een actief beleid te 

voeren om de realisatie van haar begrotingsdoelstellingen mogelijk te maken. 

 

De regering zal in overleg met de Gemeenschappen en Gewesten de bijdrage van 

elke overheid, met inbegrip van de lokale en provinciale besturen, bij de realisatie 

van deze gezamenlijke doelstelling bepalen. 

 

Bij de verdere bespreking van deze nota en het opstellen van het regeerakkoord zal 

de globale kostprijs van de erin vervatte maatregelen mee worden opgevolgd. 
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1 Kansen voor werken en ondernemen  

 

Mensen zijn ondernemend en creatief. Ze willen vooruit en zijn bereid 

risico te nemen. Ondernemers zorgen voor nieuwe jobs en bouwen mee 

aan de welvaart. Deze regering schenkt voluit kansen voor wie de stap 

naar het ondernemerschap heeft gezet of wil zetten. 

Mensen zijn actief en willen aan de slag. Arbeid betrekt hen bij de samen-

leving en geeft hen eigenwaarde. Arbeid biedt de mogelijkheid om ‘bij te 

blijven’ in een veranderende samenleving, om nieuwe kennis en vaardig-

heden op te doen. Meer nog dan inkomen is werk een middel tot ontplooi-

ing, zingeving en integratie. Deze regering schenkt voluit kansen aan wie 

wil werken; wie werkt, beloont ze beter, en ze is streng voor wie niet wil 

werken. Met fiscale en sociale maatregelen ondersteunt ze de koopkracht. 

 

België is een welvarend land met een grote sociale cohesie. Zoals andere Europese 

landen, staat het voor de uitdaging de welvaartsgroei en de sociale vooruitgang 

verder te waarborgen tegen de achtergrond van twee ingrijpende ontwikkelingen: 

de globalisering van de economie en de vergrijzing van de bevolking. 

Vanuit de bekommernis de welvaart, het welzijn en de werkgelegenheid te bevor-

deren, zal de regering deze dubbele uitdaging beantwoorden met een coherent so-

ciaaleconomisch beleid, in overleg met de sociale partners. Met het oog op de we-

derzijdse samenwerking zal met de Gemeenschappen en de Gewesten overlegd 

worden over de realisatie van deze doelstellingen.  De regering zal de gunstige 

economische conjunctuur aangrijpen om in diverse domeinen belangrijke structure-

le vooruitgang te maken. Meer bepaald zal ze: 

- de concurrentiekracht van de ondernemingen versterken; 

- investeren in ondernemerschap en menselijk kapitaal; 

- de koopkracht en de bestaanszekerheid vrijwaren. 

 

Mise en forme : Puces et
numéros

Supprimé : De regering zal 
deze dubbele uitdaging be-
antwoorden 

Supprimé : en ter onder-
steuning van het beleid dat 
de Gewesten en de Ge-
meenschappen voeren op 
grond van hun belangrijke 
bevoegdheden in de brede 
economische sfeer

Supprimé : . Ze

Supprimé : <#>onderzoek 
en innovatie aanmoedigen;¶
<#>de werking van de in-
formatiemaatschappij ver-
beteren;¶
<#>de loon- en andere 
kosten beheersen;¶
<#>België nog aantrekke-
lijker maken als investe-
ringsland;¶
<#>de binnenlandse koop-
kracht versterken.¶
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1.1 Concurrentiekracht van de ondernemingen 

1.1.1 Een verantwoorde loonontwikkeling en lastenvermindering 

 

De regering stelt vast dat er in de huidige stand van zaken nog steeds een loonkos-

tenhandicap van 1,5% bestaat tegenover onze belangrijkste handelspartners. Ze 

roept de sociale partners op om een verantwoorde loonontwikkeling te blijven na-

streven, die verder omkaderd wordt door een interprofessionele loonnorm om de 

loonkostenontwikkeling in België in lijn te houden met die van onze belangrijkste 

handelspartners. De regering beveelt de sociale partners aan om in de loononder-

handelingen de grootst mogelijke voorrang te verlenen aan de werkgelegenheid, de 

vorming in de ondernemingen en de mobiliteit, en om voldoende differentiatie mo-

gelijk te maken volgens de specifieke situatie van sectoren en ondernemingen. De 

regering zal in overleg treden met de sociale partners om na te gaan op welke wijze 

kan worden bijgestuurd in geval van overschrijding van de norm. 

 

De regering verbindt er zich van haar kant toe om, binnen de grenzen van een 

duurzaam begrotingsbeleid, de sociale lasten op arbeid verder te verlichten. Gelet 

op de beperkte begrotingsruimte, worden lastenverminderingen bij voorrang toege-

past hetzij daar waar zij het grootste tewerkstellingseffect hebben (lager gekwalifi-

ceerde arbeid), hetzij voor beroepen die een sleutelrol spelen in de ontwikkeling 

van de kenniseconomie of voor ploegenarbeid en overuren. Met de sociale partners 

maakt de regering afspraken opdat de lastenverlaging niet wordt vertaald in een 

grotere onderhandelingsmarge voor loonsverhogingen. 

 

De regering evalueert en vereenvoudigt het hele pakket van federale maatregelen 

voor lastenverlaging in het kader van het doelgroepenbeleid. 

 

De regering vereenvoudigt het complexe systeem van de RSZ-vrijstelling voor stu-

dentenarbeid, alsook de toepassing van de contingentering van de vrijstelling in de 

horeca en de land- en tuinbouw.  

 

Supprimé : ¶
¶
¶
¶
¶

Supprimé :  en
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1.1.2 Beheersing van de bedrijfskosten 

 

De regering volgt niet alleen de ontwikkeling op van de loonkosten, maar ook van 

andere kosten die de concurrentiepositie van onze bedrijven kunnen bedreigen. Het 

gaat om onder meer de energiekosten, de administratieve kosten en de kosten die 

het gevolg zijn van verplichtingen die de overheid in al haar geledingen oplegt. 

Daarnaast zal de regering actief de bedrijven aanmoedigen die alleen of in consor-

tium een centrale wensen te bouwen. 

 

1.1.3 Een competitieve vennootschapsbelasting met ruimte voor regionale kor-

ting 

 

Om competitief te blijven, moeten de tarieven van de vennootschapsbelasting ver-

der dalen. Daartoe schaft de regering de 3 opcentiemen af. (OK cf WG Fiscaliteit) 

Daarnaast geeft ze de Gewesten de mogelijkheid een korting van maximum 3 pro-

centpunten toe te staan op het nominale tarief. Op die manier kunnen de Gewesten 

middelen inzetten voor een verlaging van de vennootschapsbelasting in plaats van 

het geven van subsidies.  

 

In afwachting van de invoering van de maatregel over de regionale korting op de 

vennootschapsbelasting, honoreert de regering het engagement om gewestelijke 

bedrijfssteun niet te belasten. (OK cf WG Fiscaliteit) 

 

De regering onderzoekt of conjunctuurgevoelige bedrijven de mogelijkheid kunnen 

krijgen het tijdens een belastbaar tijdperk geleden verlies ook te verrekenen met 

de winst uit vorige belastingjaren (‘carry-back’). (OK cf WG Fiscaliteit) 

1.1.4 Onderzoek en innovatie 

Een concurrentiekrachtige economie veronderstelt meer dan ooit vermogen tot in-

novatie. De regering staat voluit achter de Lissabon-doelstelling om de onderzoeks- 

en ontwikkelingsuitgaven tegen 2010 tot 3% van het bbp te verhogen. Zij zet de 

inspanningen tot vermindering van de fiscale en parafiscale lasten voor onderzoek 

voort.  

Voor de afstemming van het onderzoeks- en innovatiebeleid organiseert de rege-

ring om de zes maanden een overlegforum tussen de federale overheid, de Gewes-

ten en het bedrijfsleven. 

 

Mis en forme : Justifié,
Tabulations : 0,75 cm,Gauche
+  1,5 cm,Gauche +  2,25
cm,Gauche +  3 cm,Gauche

Mis en forme :
Police :Verdana, Non Gras

Mis en forme :
Police :Verdana, Non Gras

Mis en forme :
Police :Verdana, Non Gras

Mis en forme : Police :(Par
défaut) Verdana, Non Gras
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1.1.4.1.[De bevoegdheid van de federale overheid inzake wetenschapsbeleid wordt 

beperkt tot de uitoefening van de eigen exclusieve bevoegdheden.][Voor de af-

stemming van het onderzoek- en innovatiebeleid organiseert de regering om de zes 

maanden een overlegforum tussen de federale overheid, de Gemeenschappen, de 

Gewesten en het bedrijfsleven.] 

 

1.1.4.2. Naar het model van de Europese onderzoeksruimte nodigt de regering de 

Gewesten en Gemeenschappen uit om een echt gemeenschappelijk plan voor On-

derzoek en Ontwikkeling uit te werken. Het zal steunen op de respectieve bevoegd-

heden en zal middelen trachten te bundelen om voldoende kritische massa te be-

reiken zodat onze onderzoeksgroepen zich nog beter kunnen integreren in Europese 

initiatieven. 

 

1.1.4.3.[De regering][Dit plan] zal ondersteuning bieden aan de initiatieven inzake 

interuniversitaire samenwerking, en zal de kennistransfer en de toegang van de 

KMO’s tot de onderzoeksresultaten bevorderen.  

 

1.1.4.4. De lastenvermindering voor de onderzoekers in de overheids- en private 

sectoren, moet worden doorgezet door de versterking en harmonisering van het 

regime van vrijstelling van bedrijfsvoorheffing, met (versie 1) een streefcijfer van 

75% geharmoniseerd [begrotingsimpact 73 miljoen euro] (versie 2) een streefcijfer 

van 65% voor de onderzoekers in de ondernemingen en van 75% voor de onder-

zoekers in de overheidssector [begrotingsimpact 56 miljoen euro] 

 

1.1.4.5. [De regering ondersteunt verder de federale luchtvaartprogramma’s (A350 

en volgende), meer bepaald met het vroeger gehanteerde instrument van terug-

vorderbare voorschotten.] [Ze hanteert daarbij een vooraf vastgelegde verdeelsleu-

tel.] [Bovendien moet het mogelijk zijn om de non-recurring cost (NRC) voor de 

bedrijven in het A-400M-programma te financieren uit het overschot van de A-380-

gelden.] 

(versie 1: helemaal schrappen; versie 2: enkel eerste zin; versie 3: eerste en 

tweede zin) 

 

1.1.4.6. De regering wil drempels voor het neerleggen van octrooien wegwerken 

voor KMO’s maar ook voor in België gevestigde filialen van internationale groepen.  

 

Mis en forme : Police :10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Supprimé : s

Supprimé : zal

Supprimé : nodigen

Supprimé : Dit plan

Supprimé : [

Supprimé : ] [verder te be-
handelen in de werkgroep 
staatshervorming]

Supprimé : invoering van 

Supprimé : een

Supprimé : .

Supprimé : Raming begro-
tingsimpact: € 160 mio¶

Supprimé : [

Supprimé : brevetten

Supprimé : Ze zal daarom 
via het Participatiefonds 
een mechanisme om met 
recupereerbare voorschot-
ten de kosten te dragen 
van het neerleggen van 
brevetten voor alle innova-
ties die een goedkeuring 
kregen van een gespeciali-
seerde onafhankelijke in-
stantie.

Supprimé : ¶

Supprimé : ¶
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1.1.4.7. De  regering besteedt blijvend grote aandacht aan  Europese ruimtevaart-

programma’s. Zij steunt meer bepaald de ontwikkeling van technologie die essenti-

eel is voor de toekomst van de Europese ruimtevaartsector en voor de toepassing 

ervan in programma’s zoals Galileo, GMES, veiligheids- en defensieprogrammas’, …  

De regering erkent het belang van een dynamisch internationaal ruimtevaartbeleid 

en beoogt daartoe [ versie 1: de hergroepering in een “Belgisch Ruimtevaartbu-

reau” (Belspace)] [versie 2: een optimale coördinatie met de Gewesten en de Ge-

meenschappen door een samenwerking in een “Belgisch Internationaal Ruimte-

vaartbureau”]  met rechtspersoonlijkheid.  

Om het Belnet in staat te stellen zijn opdracht uit te oefenen en zich verder te ont-

wikkelen, en zo beter in te gaan op de noden van de onderzoekswereld, geeft de 

regering het netwerk een gepast juridisch statuut. Dat moet de nodige flexibiliteit 

en doeltreffendheid waarborgen bij het beheer van zijn personeel en financiën.  

 

1.1.4.8. De regering onderzoekt of de transfer van technologie en kennis van de 

universiteiten en KMO’s naar het bedrijfsleven georganiseerd kan worden door bij-

voorbeeld een tax shelter voor nieuwe spin-offs/spin-outs. Daarbij zouden vennoot-

schappen in België een kaderovereenkomst kunnen sluiten om te investeren in on-

derzoeksactiviteiten; zij zouden een vrijstelling genieten van hun belastbaar inko-

men ten bedrage van 150% van de in dit kader ingezette bedragen. 

De regering onderzoekt ook de verhoging van de aftrekbaarheid van bedrijfsinves-

teringen voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en geavanceerde 

technologie zonder gevolgen op het milieu of ter beperking van negatieve milieuge-

volgen. 

[Begrotingskost van een verhoging van 10 naar 20 %, geraamd op € 50 mio] 

 

1.1.4.9. De regering bewaakt de goede werking van NBN en zet zich op Europees 

niveau in voor de harmonisering van het octrooienbeleid, om zo de toegankelijkheid 

te verzekeren en de kosten van de procedures te beperken. Hiertoe is de gelijke 

behandeling van de drie landstalen essentieel. 

Ze maakt daarenboven de innovatiepremie structureel en onderzoekt de mogelijk-

heid om de procedures voor het verkrijgen van de premie te vereenvoudigen. 

 

1.1.4.10 De regering zal een betekenisvolle rol spelen met het oog op een grotere 

transparantie inzake de inning en verdeling van auteursrechten. 

 

Mis en forme : Police :10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme : Police :10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Supprimé : kritisch

Supprimé : de hergroepe-
ring in ee

Supprimé : (Belspace)

Supprimé : ,

Supprimé : De Gewesten en 
Gemeenschappen betrok-
ken bij het bepalen van de 
strategische keuzes over 
het Belgische ruimtevaart-
beleid.¶

Supprimé : {

Supprimé : (te behandelen 
door werkgroep fiscaliteit)¶

Supprimé : brevetten

Supprimé : Daartoe waakt 
ze over
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De regering ondersteunt de activiteiten verbonden aan het Studiecentrum voor 

kernenergie dat aan de kop staat van het wereldwijd onderzoek naar kerncentrales 

van de vierde generaties en het IRE dat een wereldleider is inzake medische isoto-

pen. Verder ondersteunt ze onderzoek naar alternatieve energieën. 

 

1.1.5 Een aantrekkelijk investeringsland  

 

Dankzij zijn gunstige geografische ligging, met Brussel als zetel van de Europese en 

van vele internationale instellingen, beschikt ons land over interessante locaties 

voor buitenlandse bedrijven en investeerders. De toenemende globalisering en de 

opkomst van nieuwe economieën bieden nieuwe kansen voor economische ontwik-

keling, maar vormen tegelijk een bijkomende uitdaging. 

In volle respect voor de bevoegdheidsverdeling en in het licht van de toenemende 

internationale concurrentie, moet ons land alle zeilen bijzetten. 

 

Een nieuw samenwerkingsakkoord tussen de Gewesten en de federale overheid is 

nodig voor de bevordering van de buitenlandse handel en investeringen. Dit sa-

menwerkingsakkoord heeft tot doel, met respect voor de bestaande bevoegdheden, 

om een betere interne en externe samenwerking tot stand te brengen teneinde on-

ze kansen te maximaliseren. 

 

Wat betreft de bevordering van de buitenlandse handel, het aantrekken van buiten-

landse investeringen naar België en het bevorderen van de Belgische investeringen 

in het buitenland, vervullen onze ambassades ook een ondersteunende rol voor de 

Gewesten. 

 

In de fase van concretisering van een dossier in België, tot en met de effectieve 

vestiging, plegen de diverse betrokken diensten overleg teneinde hun optreden in 

een dossier optimaal te coördineren. De nodige afspraken worden gemaakt om de 

goede samenwerking tussen de diensten te garanderen. 

 

De regering richt een high level-adviesraad “business diplomacy” op over de geza-

menlijke doelstellingen en prioritaire acties ter bevordering van onze economische 

aanwezigheid in het buitenland en het aantrekken van buitenlandse investeringen. 

Hij is samengesteld uit experts van de betrokken federale en gewestelijke overhe-

den en uit ervaringsdeskundigen uit de bedrijfswereld, en heeft een beleidsonder-

steunende rol. Zijn werking en effectiviteit worden regelmatig geëvalueerd. 

Mis en forme :
Police :Verdana, Non Gras

Mis en forme :
Police :Verdana, Non Gras

Mis en forme :
Police :Verdana, Non Gras
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In overleg met de Gewesten neemt de regering eveneens initiatieven om de aan-

trekkingskracht van ons land voor buitenlandse investeerders nog te verhogen door 

administratieve processen en procedures te vereenvoudigen. 

 

Op basis van uit te werken actieplannen maakt de regering in het bijzonder werk 

van de promotie en de versterking van o.m.: 

- de notionele interest; 

- de rulingstelsels; 

- het systeem van de tax shelter; 

- het statuut van buitenlandse kaderleden gevestigd in België, en in het bijzonder 

de bestendiging ervan; 

- de uitbouw van België als centre of excellence inzake activabeheer in het alge-

meen en van België en Brussel als vestigingsplaats van pan-Europese pensioen-

fondsen in het bijzonder; 

- [de totstandbrenging van gekruiste investeringsfondsen met de opkomende 

landen]; 

- het afsluiten van verdragen ter voorkoming van dubbele belasting en inzake so-

ciale zekerheid; 

- het overleg dat de betrokken actoren (de havens met inbegrip van de binnen-

havens; de luchthavens; de NMBS-groep; de FOD Financiën met inbegrip in het 

bijzonder van de douane; de gerechtelijke en politiediensten; de fytosanitaire 

diensten; enz.) toelaat de passende oplossingen te identificeren voor de logis-

tieke problemen die verband houden met uitvoer, invoer en transport. 

 

Dankzij zijn gunstige ligging, is ons land een interessante locatie voor buitenlandse 

bedrijven en investeerders. In samenwerking en overleg met de Gewesten, ver-

sterkt de regering de inspanningen om de aantrekkelijkheid van België als investe-

ringsland uit te bouwen en doeltreffend te promoten. In het kader van haar welom-

schreven bevoegdheden, zorgt ze voor een individuele en tijdige prospectie en op-

volging van belangrijke investeringsdossiers. Ze zet de buitenlandse promotie van 

de aftrek voor risicokapitaal (‘notionele interest’) voort en ze onderhoudt goede re-

laties met de beslissingscentra van internationale bedrijven die een vestiging heb-

ben in België. 
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1.1.6 Een goed werkende informatiemaatschappij  

 

Een goed functionerende informatiemaatschappij is een voorwaarde en een middel 

om meer economische groei, meer investeringen en meer werkgelegenheid te creë-

ren. Ons land heeft nood aan een geïntegreerd strategisch plan voor de verdere 

uitbouw van die informatiemaatschappij. Met het oog daarop en conform de doel-

stellingen van het Europees actieplan i2010, neemt de regering het initiatief voor 

het opstellen van een concreet, geïntegreerd en gericht beleidsplan, met betrok-

kenheid van alle actoren. 

Ze creëert een kader om ten volle in te zetten op de ontwikkeling van nuttige en at-

tractieve diensten en toepassingen. In haar dienstverlening geeft de overheid het 

goede voorbeeld. 

De regering zorgt voor een evenwichtige, transparante, stabiele en voorspelbare 

regelgeving, [inclusief met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke le-

venssfeer,] met het oog op evenredigheid van kosten en baten, en op het stimule-

ren van investeringen.[ en waarbij erover wordt gewaakt dat de mogelijkheden van 

informatie-uitwisselingen op harmonieuze wijze samen gaan met de vrijwaring van 

de privacybescherming van de burger. CD&V]   

 

[De regering zal voor iedereen de toegang bevorderen tot de informatiemaatschap-

pij en de kenniseconomie. 

 

Ze zal gerichte acties voeren om de internetuitrusting en breedbandverbinding te 

promoton onder de gezinnen maar ook onder de jongeren. 

 

Ze zal de maatregelen uitbreiden en vereenvoudigen ter bevordering van de aan-

koop door de werkgever van pc’s voor zijn werknemers. Als werkgever zal de over-

heid gelijkaardige uitrustingsplannen opstellen voor de ambtenaren, meerbepaald 

om telewerken te vergemakkelijken. 

 

Ze waakt in het bijzonder over de toegankelijkheid en de uitrusting voor gezinnen, 

studenten, werkzoekenden en ouderen. 

 

Mis en forme : Néerlandais
(Belgique), Surlignage

Mis en forme : Néerlandais
(Belgique), Surlignage

Mis en forme : Néerlandais
(Belgique)
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Ze zal de voorwaarden waarborgen van de juridische en economische ontwikkeling 

van een harmonieuze informatiemaatschappij door een juridisch kader in te voeren 

van het elektronisch aangetekend schrijven of voor de elektronische factuur ; door 

het verzekeren van het evenwicht tussen de bescherming van stukken, het au-

teursrecht en het recht op de privé-kopie. 

 

Ze zal de “contactpunten” die vandaag versnipperd zijn (Federal Computer Crime 

Unit, virusalarm van het BIPT, veiligheid op internet, enz.) bundelen in een uniek 

contactpunt, belast met het verzekeren van een coherente interface, voor het pu-

bliek, met de overheidsdiensten betrokken bij de internetveiligheid en de veiligheid 

op het internet. MR] 

 

1.1.7 Een voorspelbare en stabiele overheid  

 

De kwaliteit van het overheidsbestuur en -beleid is een belangrijke concurrentiefac-

tor. Terecht verwachten bedrijven van de overheid dat ze dienstbaar en betrouw-

baar is, en dat de regelgeving voorspelbaar en stabiel is. Snelle en frequente wijzi-

gingen in de regelgeving, lange procedures, overlappende of tegenstrijdige voor-

schriften zijn hinderlijk voor onze ondernemingen. 

 

De regering waakt over de kwaliteit van de regelgeving. Ze verlaagt verder de ad-

ministratieve lasten en doet bijzondere inspanningen voor een goede en efficiënte 

werking van de overheidsdiensten. 

 

De regering legt een grote terughoudendheid aan de dag bij de introductie van 

nieuwe regelgeving. Zij leeft Europese en internationale afspraken tijdig en correct 

na. Bij de omzetting van Europese richtlijnen legt zij de nadruk op de correcte om-

zetting binnen de opgelegde termijnen. Indien bij de omzetting verder wordt ge-

gaan dan de Europese verplichtingen, zal dat gebeuren op grond van een brede 

maatschappelijke consensus en zonder de naleving van de omzettingstermijnen in 

het gedrang te brengen. [+ tekstvoorstel Karel De Gucht voor tweede lezing met 

betrekking tot omzetting van Europese regelgeving]. 

 

1.2 Investeren in menselijk kapitaal en ondernemerschap 

 

Onze werkgelegenheidsgraad is te laag om onze sociale voorzieningen te financie-

ren. Met 61% haalt België niet het gemiddelde van de EU-27 (64,3%). Bovendien 

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Supprimé : Tenzij er een 
brede maatschappelijke 
consensus of een duidelijk 
toegevoegde waarde is, 
gaat ze bij de omzetting 
van Europese richtlijnen 
niet verder dan de richtlijn 
verplicht

Supprimé :  en menselijk 
kapitaal
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zijn er grote verschillen tussen de Gewesten, tussen de geslachten, tussen autoch-

tonen en allochtonen, en tussen de hoog- en laaggeschoolden. Om mensen aan te 

zetten te werken en te blijven werken, moet arbeid lonend zijn. Leven van een 

werkloosheidsuitkering mag niet voordeliger zijn dan werken. En we moeten, ge-

zien de lage werkgelegenheidsgraad bij 55-plussers, vermijden dat oudere werk-

nemers uit de arbeidsmarkt gestoten worden of de arbeidsmarkt vroegtijdig verla-

ten.  

Het is van belang de werkloosheidsuitkering te richten op haar oorspronkelijke 

doelstelling: een vervangingsinkomen zijn voor de periode tot het vinden van een 

nieuwe baan. Dat veronderstelt een gerichte en individuele opvolging van de werk-

zoekenden – en dus een nauwer toezicht op de werkwilligheid en het actief zoekge-

drag – en inspanningen om door opleiding en vorming de weerbaarheid van werk-

zoekenden verhoogd kan worden. 

De overheid moet haar verantwoordelijkheid blijven opnemen tegenover de mensen 

die weinig of geen kansen krijgen op de reguliere arbeidsmarkt, en blijven inspelen 

op behoeften die de markt niet volledig invult. 

Niet alleen onze werkgelegenheidsgraad, ook het ondernemerschap in ons land is te 

laag. Omdat het ondernemers zijn die door hun zin voor initiatief, hun durf en hun 

risicobereidheid arbeidsplaatsen scheppen, moet het ondernemerschap aangemoe-

digd, ondersteund en meer gewaardeerd worden. 

 

1.2.1 Werken beter belonen 

 

Om werken beter te belonen, verlaagt de regering binnen de budgettaire mogelijk-

heden de personenbelasting en dit vooral voor de laagste en middeninkomens, met 

de bedoeling het verschil tussen de belasting op een vervangingsinkomen en een 

activiteitsinkomen structureel weg te werken.  

 

Door een aanpassing van artikel 154 van het WIB 1992 maakt de regering een ein-

de aan de zogenaamde belastingsprong, de situatie waarbij de combinatie van een 

activiteitsinkomen met een pensioen of vervangingsinkomen aanleiding kan geven 

tot een aanzienlijke belastingverhoging. 

 

De regering zorgt ervoor dat de sociale voordelen die eigen zijn aan inactiviteit 

[niet meteen na het beëindigen van de inactiviteit worden stopgezet], of [stapsge-

wijs na het beëindigen van de activiteit worden stopgezet] zodat mensen sneller 

geneigd zijn weer aan de slag te gaan. Daarnaast onderzoekt ze een versterking 

Mis en forme : Barré



 

De kracht van mensen – nota van de formateur – geamendeerde versie– pagina 18 

 

van de werkbonus [en de toekenning van een werkhervattingspremie aan laagge-

schoolde, volledig werklozen met gezinslast die ten minste drie maanden een uitke-

ring hebben ontvangen en die het werk hervatten.] Zij gaat er van uit dat het na 

werkhervatting voor de betrokkenen steeds interessanter moet zijn om te werken 

dan om niet te werken.  

 

[Er wordt onderzocht hoe, zonder dat dit tot een verhoging van de loonkost mag 

leiden, de fiscale en parafiscale voordelen verbonden aan de verschillende vormen 

van alternatieve verloning gericht zullen worden op het stimuleren van resultaats-

gebonden verloningen en de tweede pijler van de loopbaanrekening.] 

 

[Om overuren uit het grijze of zwarte circuit te halen zal het aantal overuren dat 

niet verplicht moet worden ingehaald en het fiscaal voordeel verbonden aan het 

presteren van overuren uitgebreid worden] [In het kader van de economische 

noodwendigheid, is de regering bereid na evaluatie van het huidig systeem en in-

dien passend binnen het budgettair kader, te onderzoeken of  het huidige fiscaal 

voordeel verbonden aan het presteren van overuren moet worden uitgebreid] 

 

[De regering creëert een wettelijk kader dat toelaat om resultaatsgebonden verlo-

ning binnen de loonnorm te stimuleren] 

 

[De regering verleent [werklozen die een volledige uitkering genieten, sociale uitke-

ringsgerechtigden en jongeren in wachttijd] die een zelfstandige activiteit uitoefe-

nen gedurende twaalf maanden een uitkering, die gecumuleerd kan worden met in-

komsten uit die zelfstandige activiteit voor zover die een bepaalde maximumgrens 

niet overschrijden.] (voorstel cdH 1) 

 

[De regering zal de mogelijkheid onderzoeken om een systeem van financiële voor-

delen op te starten in de vorm van een bijdrageverlaging ten voordele van perso-

nen met een laag inkomen die een zelfstandige activiteit wensen op te starten.] 

(voorstel MR/VLD2) 

 

[De regering onderzoekt welke barrières er bestaan in het kader van de overstap 

vanuit werkloosheid of tewerkstelling naar een zelfstandige activiteit. Ze maakt 

werk van het wegwerken van deze barrières.] (voorstel 3- cd&v). 

 

Supprimé : ¶
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[Om te strijden tegen de werkloosheidsvallen nodigt de regering de sociale partners 

binnen de CRB uit na te denken over een systeem voor de koppeling van het GMMI 

aan de welvaartsevolutie.] 

 

1.2.2 Werken aanmoedigen 

1.2.2.1 Zoekgedrag 

 

Om de werkgelegenheidsgraad te verhogen, is het nodig meer mensen naar de ar-

beidsmarkt te leiden. Dat betekent in de eerste plaats dat de inspanningen voor de 

inschakeling van werkzoekenden worden opgevoerd. De regering volgt het actief 

zoekgedrag in een vroeger stadium van de werkloosheid en op een striktere manier 

op. 

 

Om het activeringsbeleid te versterken zal de regering de sluitende aanpak uitbrei-

den [tot de leeftijd van 58 jaar]. Ook aan wie een leefloon werd toegekend moet 

voor activering in aanmerking komen. Voor wie een bepaalde tijd werkloos is, zul-

len begeleiding en controle worden opgevoerd [gekoppeld aan het activeren van 

onvrijwillig deeltijds werklozen.]  

 

[Samenwonende werklozen die langer dan normaal werkloos zijn, zullen worden 

uitgesloten indien zij niet kunnen aantonen dat zij actief werk hebben gezocht. Zij 

kunnen tegen dergelijke beslissing in beroep gaan, waardoor hun recht op uitkering 

met zes maand verlengd wordt. Deze termijn wordt verdubbeld indien zij … jaar 

gewerkt hebben.] 

 

OF 

 

[Voor de werklozen die langer dan normaal werkloos zijn, zal een specifiek traject 

van strikte opvolging worden voorzien. Daarbij wordt met alle betrokkenen: de 

werklozen zelf, de overheid en de sociale partners gestreefd worden naar een des-

gevallend meer dringende aanpak die toelaat om de inschakelbaarheid en de com-

petenties van de betrokken te vergroten.] 

 

Mise en forme : Puces et
numéros

Mis en forme : Surlignage

Mis en forme : Surlignage

Supprimé : [Aan werkzoe-
kenden die een zelfstandige 
activiteit beginnen, kent de 
regering gedurende twaalf 
maanden een uitkering toe, 
die gecumuleerd kan wor-
den met inkomsten uit die 
zelfstandige activiteit.]¶
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1.2.2.2 Activering 

 

Doeltreffend werkgelegenheidsbeleid vereist grotere activerende stimulansen. 

 

Daarom zal de regelgeving inzake werkloosheid worden herzien, waarbij de werk-

loosheidsuitkering in een eerste fase kan worden opgetrokken om daarna onder be-

paalde voorwaarden in een sneller tempo dan onder de huidige regelgeving te da-

len. 

 

Conform de besluiten van de Werkgelegenheidsconferentie (2003) onderzoekt de 

regering hoe voortaan rekening kan worden gehouden met het terugverdieneffect 

ten voordele van de federale overheid van activeringsmaatregelen genomen door 

de Gewesten. Een nieuw activerend en responsabiliserend financieel afsprakenka-

der tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten is dan ook 

wenselijk. 

De Gewesten krijgen trekkingsrechten op de werkloosheidsuitkeringen van langdu-

rig werklozen. Een mogelijkheid kan erin bestaan het percentage van de trekkings-

rechten vast te stellen in functie van het aantal langdurig werklozen in de betrok-

ken regio. Het Gewest kan dan de nationaal gemiddelde werkloosheidsuitkering aan 

langdurig werklozen in de betrokken regio gedurende een bepaalde tijd aanwenden 

als loonsubsidie of ter vermindering of vrijstelling van de werkgeversbijdragen aan 

de sociale zekerheid, en dit bij de tewerkstelling van langdurig werklozen door een 

werkgever onder de voorwaarden door het Gewest bepaald. Er moet daarbij dus 

een duidelijk verband zijn tussen de activering van de werkloosheidsuitkering en de 

tewerkstelling van een langdurig werkloze. 

 

De samenwerkingsakkoorden [van 30 aprill ] 2004 [met betrekking tot de actieve 

begeleiding en opvolging van werkzoekenden] en [van 24 feburari 2005] [over de 

interregionale mobiliteit van werkzoekenden] worden aangepast met het oog op 

een versterking van de mobiliteit (met inbegrip van de regionale mobiliteit), de be-

geleiding en de responsabilisering. 

 

Mis en forme : Néerlandais

Supprimé :  van 24 februari 

Supprimé : over de interre-
gionale mobiliteit van werk-
zoekenden

Supprimé : [Les accords de 
coopération [du 30 avril] 
[de] 2004 [relatif à 
l’accompagnement actif et 
au suivi des demandeurs 
d’emploi] et [du 24 février] 
2005 [sur la mobilité inter-
régionale des demandeurs 
d’emploi] relatifs au contrô-
le de la disponibilité des 
demandeurs d'emploi sont 
adaptés en vue de renfor-
cer la mobilité (en ce com-
pris la mobilité régionale), 
la guidance et la responsa-
bilisation.]
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1.2.2.3. Doelgroepen en maatwerk 

 

Een grotere participatie van ondervertegenwoordigde groepen op de arbeidsmarkt 

(vrouwen, jongeren, ouderen en niet-Europese allochtonen, personen met een ar-

beidshandicap) is van essentieel belang. De regering zet de strijd tegen iedere 

vorm van discriminatie van deze groepen voort.  

 

[amendement reformulé cdH] 

 

De regering maakt werk van streefcijfers voor kansengroepen zoals niet-Europese 

allochtonen. Streefcijfers zijn concrete doelstellingen die uitgaan van een startme-

ting en deze veronderstellen constante monitoring. De overheid legt zichzelf deze 

streefcijfers op en deze worden ook opgenomen in beheersovereenkomsten met 

overheidsbedrijven. De particuliere sector wordt aangemoedigd om eveneens 

streefcijfers voorop te stellen. Er wordt ingezet op het sensibiliseren en informeren 

van werkgevers en werknemers. (cd&v) 

 

Met betrekking tot de verschillende dimensies van diversiteit zal er, zonder dat er 

een registratie op individueel niveau plaats vindt, een systeem van monitoring op 

basis van gecodeerde statistische gegevens opgezet waarmee het diversiteitsbeleid 

van de Gewesten, de sociale partners en de ondernemingen zal ondersteund wor-

den. (open vld) 

 

 (deel verschuift naar inschakelbaarheid) 

 

De regering werkt verder aan een sekseneutrale arbeidsmarkt. Ze nodigt de sociale 

partners uit bij de loononderhandelingen oog te hebben voor het dichten van de 

loonkloof tussen mannen en vrouwen. Over de loonkloof rapporteert het Instituut 

voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en de Nationale Arbeidsraad jaarlijks 

aan de regering. In haar maatregelen voor een betere combinatie van arbeid, gezin 

en zorg, houdt de regering rekening met een gelijke verdeling in zorgtaken tussen 

mannen en vrouwen, en voorziet ze in een gemakkelijke overgang tussen periodes 

van zorg en arbeid. 

 

Met het oog op de afstemming van de federale en regionale maatregelen voor de 

vermindering van de loonkosten is het nodig de Gewesten te betrekken bij de defi-

niëring van de doelgroepen. In een samenwerkingsakkoord met de RSZ worden af-

Mis en forme : Français
(France)

Supprimé : ¶

Supprimé : 5.3.

Supprimé : Tekort aan kwa-
lificatie is een kenmerk van 
heel wat groepen die op de 
arbeidsmarkt onderverte-
genwoordigd zijn. Daarom 
moeten de inspanningen 
voor levenslang leren 
krachtig worden verhoogd. 
De regering vraagt de soci-
ale partners ambitieuze 
doelstellingen voor de op-
leidingsinspanningen vast 
te leggen en te realiseren, 
met de bedoeling zoveel 
mogelijk mensen – in het 
bijzonder mensen met een 
beperkte initiële opleiding, 
ouderen en allochtonen – te 
laten deelnemen. Ze moe-
digt het alternerend leren 
aan via een aangepast sta-
tuut.

Supprimé : 1.2.6.1.)

Supprimé : ¶
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spraken gemaakt over de inschakeling van het RSZ-instrumentarium in de uitvoe-

ring van het regionaal beleid. De federale overheid geeft aan de Gewesten een fi-

nanciële enveloppe, samen met een catalogus van maatregelen waartussen de Ge-

westen op grond van hun voorkeur kunnen kiezen. 

 

1.2.2.4.Vereenvoudiging 

 
Na een toetsing van de doelmatigheid, vereenvoudigt de regering het stelsel van de 

banenplannen door het aantal te beperken en de toegangsregels eenvormig te ma-

ken, waardoor ook de attestering eenvoudiger en doorzichtiger wordt. Daarbij zal 

de regering bijzonder aandachtig zijn voor de neveneffecten verbonden aan speci-

fieke verkiesbaarheidsvoorwaarden. 

 

De middelen van de bestaande banenplannen [(verminderingen van de werkge-

versbijdragen)] [ in de marktsector] zullen gehergroepeerd worden om de lage lo-

nen component van de structurele lastenverlaging te versterken. [Tegelijkertijd zal 

de structurele lastenverlaging omgezet worden in een daling van het tarief van de 

werkgeversbijdrages]. [Le gouvernement soutient les PME en maintenant la réduc-

tion de charges patronales premiers emplois afin de les stimuler à créer de l’emploi.  

 

(Remarque :différents scénarios seront simulés par l’ ONSS, on attend les résul-

tats.)  

 

Het Carrière Planning Systeem zal het mogelijk maken (toekomstige) 

werkenden inzicht te geven in de rechten die zij hebben of opleveren op 

bijdrageverminderingen en tewerkstellingsmaatregelen, waarvoor zij op basis 

van hun individuele situatie in aanmerking komen. Dit gebeurt onder 

coördinatie van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, zodat alle bij 

de Sociale Zekerheid aanwezige gegevens gebruikt kunnen worden en de 

simulatie van de rechten automatisch kan gebeuren. 

 

De regering gaat na hoe ze het statuut van de kunstenaars administratief kan ver-

eenvoudigen. 

 

 

De regering vereenvoudigt eveneens de wetgeving op de deeltijdse arbeid, de 

overuren en de uitzendarbeid. 

 

Mis en forme : Police :10 pt,
Français (France)

Mise en forme : Puces et
numéros

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme : Interligne : 1,5
ligne

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme : Police :10 pt,
Français (France)

Mis en forme : Police :10 pt,
Français (France)

Mis en forme : Police :10 pt,
Français (France)

Mis en forme : Police :10 pt,
Italique

Mis en forme : Police :10 pt,
Italique

Mis en forme : Police :10 pt,
Italique

Mis en forme : Police :10 pt,
Italique

Mis en forme : Police :10 pt,
Italique

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt, Italique,
Français (France)

Supprimé : Een grotere par-
ticipatie van onderverte-
genwoordigde groepen op 
de arbeidsmarkt (vrouwen, 
jongeren, ouderen en niet-
Europese allochtonen) is 
van essentieel belang. De 
regering zet de strijd tegen 
iedere vorm van discrimina-
tie van deze groepen voort. ¶
¶
Tekort aan kwalificatie is 
een kenmerk van heel wat 
groepen die op de arbeids-
markt ondervertegenwoor-
digd zijn. Daarom moeten 
de inspanningen voor le-
venslang leren krachtig 
worden verhoogd. De rege-
ring vraagt de sociale part-
ners ambitieuze doelstellin-

... [1]
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1.2.2.5.Zelfstandige activiteit 

 

De regering promoot en valoriseert zelfstandige activiteit, vooral met het oog op de 

verhoging van de slaagkansen voor jongeren.  

 

Wanneer een jongere start als voltijds zelfstandige, telt zijn activiteitsperiode als 

zelfstandige voor zijn wachttijd. Daarnaast behoudt de werknemer die ontslag 

neemt en zijn arbeidsovereenkomst eenzijdig stopzet om zich te vestigen als vol-

tijds zelfstandige zijn recht op werkloosheidsuitkeringen onder gelijkaardige voor-

waarden als die welke gelden voor een werknemer die ontslag neemt om door een 

andere werkgever te worden aangeworven. (Wat de financiering betreft moeten de 

gevolgen worden onderzocht van de overdracht van middelen tussen de stelsels.) 

 

1.2.2.6.Tewerkstellingscellen 

 

De regering vereenvoudigt de regelgeving voor de tewerkstellingscellen, in geval 

van herstructurering, en biedt zo meer rechtszekerheid aan de werkgevers en 

werknemers. 

 

Nieuw:  

1.2.2.7. Verbetering van de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap of 

met een capaciteitsvermindering  

 

De regering zal initiatieven nemen ter verbetering van de tewerkstellingsgraad van per-

sonen met een handicap of met een verminderde capaciteit. [Voor de berekening van de 

inkomensvervangende tegemoetkoming en van de integratietegemoetkoming zal ze de 

vrijstelling op de beroepsinkomens versterken. Hetzelfde zal gebeuren voor de uitkerin-

gen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering wanneer een werkhervatting wordt toege-

staan. De regering zal ook maatregelen treffen om te vermijden dat personen met een 

handicap en chronische zieken na een arbeidsperiode hun sociale rechten verminderd 

zien. Ze zal ook de doeltreffendheid verbeteren van de beroepsrevalidatie bestemd voor 

invaliden.] 

 

[De regering zal specifieke lastenverlagingen toekennen aan de werkgevers die perso-

nen met een handicap tewerkstellen of die de reclassering binnen de onderneming aan-

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mis en forme : Police :Gras

Supprimé : ¶
-------¶

Supprimé : begeleidt en 
promoot het opstarten van 
een

Supprimé : 6

Supprimé :  du taux d’emploi 
des personnes handicapées ou 
souffrant d’une réduction de capa-
cité 

Supprimé : Le gouvernement 
prendra des initiatives destinées à 
améliorer le taux d’emploi des per-
sonnes handicapées ou souffrant 
d’une réduction de leur capacité

Supprimé :  

Supprimé : Il renforcera, pour le 
calcul de l’allocation de rempla-
cement de revenus et de 
l’allocation d’intégration, 
l’immunisation sur les revenus 
professionnels

Supprimé :  Il en ira de même 
en ce qui concerne les indemnités 
de l’assurance maladie invalidité 
lorsque une reprise du travail a été 
autorisée.

Supprimé :  Le Gouvernement 
prendra également des mesures 
afin d’éviter aux personnes handi-
capées et aux malades chroniques 
une réduction de leurs droits soci-
aux après une période de travail

Supprimé : Il améliorera aussi 
les performances de la rééducation 
professionnelle destinée aux inva-
lides. 
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vaarden van werknemers getrokken door een definitieve ongeschiktheid om het aanvan-

kelijk overeengekomen werk te presteren.] Concrete jaardoelstellingen zullen worden 

ingeschreven in de “diversiteitsplannen” die met de sociale partners zullen worden on-

derhandeld. 

 

In overleg met de gemeenschappen en gewesten zal de regering maatregelen overwegen 

die de aanwerving door ondernemingen van personen met een handicap kunnen aan-

moedigen, ondermeer door het verzekeren van gecoördineerde informatie aan werkge-

vers. 

 

De regering verbindt er tevens toe het recent verhoogde quotum voor personen met een 

handicap na te leven en moedigt de particuliere sector aan om streefcijfers voor deze 

doelgroep op te stellen 

 

1.2.3 Van jobzekerheid naar werkzekerheid 

 

Een job voor het leven wordt een uitzondering. Jobzekerheid moet plaats maken 

voor werkzekerheid. Mensen moeten voldoende gewapend zijn om met succes van 

job te wisselen. Ze moeten zoveel als mogelijk inzetbaar zijn waar zich een ar-

beidsvraag ontwikkelt. 

 

1.2.3.1 Verhogen van de Inschakelbaarheid 

 

De regering zet de sociale partners ertoe aan om, [in het bijzonder voor vormings-

inspanningen], maatregelen voor te stellen die de weerbaarheid en algemene in-

schakelbaarheid van werknemers op de arbeidsmarkt verhogen. 

 

De regering verzoekt de regering de sociale partners de akkoorden na te leven die 

inzake opleiding werden afgesloten door de ondernemingen en streven naar het 

toekennen van 1,9% van de loonmassa aan de opleiding van werknemers De rege-

ring wil investeren in alle werknemers en streeft daarom naar een individueel leer-

recht voor alle werknemers. De modaliteiten worden ingevuld in overleg met de so-

ciale partners.  

[De regering zal de sociale partners vragen in elk paritair comité vast te leggen, 

aan werkzoekenden en jongeren uit de twee laatste jaren van het technisch en be-

Mis en forme : Justifié,
Interligne : 1,5 ligne

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme : Gauche,
Tabulations :Pas à  0,75 cm + 
1,5 cm +  2,25 cm +  3 cm

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt

Supprimé : Le Gouvernement 
accordera des réductions de charge 
spécifiques aux employeurs qui 
occupent des personnes handica-
pées ou qui acceptent le reclasse-
ment au sein de l’entreprise de tra-
vailleurs atteints d’une incapacité 
définitive de prester le travail con-
venu au départ. 

Supprimé : Des objectifs annu-
els concrets seront inscrits dans 
des plans « diversité » qui seront 
négociés avec les partenaires soci-
aux

Supprimé : Le gouvernement, 
en concertation avec les Commu-
nautés et Régions, envisagera des 
mesures susceptibles de favoriser 
l’engagement de personnes handi-
capées par les entreprises, notam-
ment par la mise en place d’une in-
formation coordonée destinée aux 
employeurs.  

Supprimé : Le gouverne-
ment demandera aux par-
tenaires sociaux de respec-
ter les accords pris en ma-
tière de formation par les 
entreprises et visant à con-
sacrer 1, 9 % de la masse 
salariale à la formation des 
travailleurs. 

Supprimé : Le 
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roepsonderwijs en in het deeltijds beroepsonderwijs. Ook het aantal stageplaatsen 

in ondernemingen tijdens het verplicht onderwijs of tijdens de wachttijd moet 

voortaan deel uitmaken van het sociaal overleg.]. 

 

Tekort aan kwalificatie is een kenmerk van heel wat groepen die op de arbeids-

markt ondervertegenwoordigd zijn. Daarom moeten de inspanningen voor levens-

lang leren krachtig worden verhoogd. De regering vraagt de sociale partners ambi-

tieuze doelstellingen voor de opleidingsinspanningen vast te leggen en te realise-

ren, met de bedoeling zoveel mogelijk mensen – in het bijzonder mensen met een 

beperkte initiële opleiding, ouderen en allochtonen – te laten deelnemen.  

 

De regering wenst het stimuleren van alternerend leren verder te zetten door een 

doorgedreven administratieve vereenvoudiging van het statuut.  [en breidt de 

start- en tutoraatsbonus uit tot al wie geniet van alternerend leren] 

 

1.2.3.2 Mobiliteit 

 

1.2.3.2.1 Geografische mobiliteit 

 

[De regering waakt erover dat de gewestelijke organismen voor arbeidsbemiddeling 

vacatures bekendmaken en uitwisselen en dat werkzoekenden, rekening houdende 

met de bepalingen inzake passende dienstbetrekking, erop ingaan. De gewestgren-

zen mogen geen grenzen blijven voor de arbeidsmarkt.] (nva) 

 

De regering vraagt de gewesten om de samenwerkingsakkoorden inzake mobiliteit 

te versterken. Deze akkoorden zouden ook een betere uitwisseling moeten voorzien 

van de vacatures en van de andere mechanismen die de intergewestelijke mobiliteit 

vergemakkelijken, meerbepaald inzake openbaar vervoer. 

 

Verder voorziet de regering de toepassing van het begrip passende betrekking ter 

bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden tussen de gewesten, hoofdzake-

lijk inzake taalkundige aspecten.  

 

De regering verzoekt de gewesten en gemeenschappen ook de taalcursussen aan 

werkzoekenden te versterken opdat taal niet langer de intergewestelijke mobiliteit 

zou belemmeren, [meerbepaald de IBO (individ beroepsopleiding in de onderne-

ming)]  

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt

Supprimé : consacrée aux 
demandeurs d’emploi et 
aux jeunes des deux derni-
ères années de 
l’enseignement technique 
et professionel et dans 
l’enseignement en alter-
nance. 

Supprimé : De même, le 
nombre de place de stages 
en entreprise durant 
l’enseignement obligatoire 
ou durant le stage d’attente 
doit désormais faire partie 
de la concertation sociale

Supprimé : et étend le bo-
nus de démarrage et de tu-
torat à l’ensemble des bé-
néficiaires de 
l’enseignement en alter-
nance

Supprimé : les services de 
médiation

Supprimé : es organismes 
régionaux compétents en 
matière de placement de 
demandeurs d’emploi

Supprimé : à l’emploi 

Supprimé : Les accords de 
coopération de 2004 et 
2005 relatifs au contrôle de 
la disponibilité des deman-
deurs d'emploi sont adap-
tés en vue de renforcer la 
mobilité (en ce compris la 
mobilité régionale), la gui-
dance et la responsabilisa-
tion.

Supprimé : Le 

Supprimé : gouvernement 
demande aux régions de 
renforcer les accords de co-
opération relatifs à la mobi-
lité

Supprimé : Ces accords de-
vraient notamment prévoir 
un échange plus important 
d’offres d’emplois vacants 
ainsi que d’autres méca-
Supprimé : Le

Supprimé : gouvernement 
revoit par ailleurs 
l’application de la notion 
emploi convenable de façon 
Supprimé : Le

Supprimé :  gouvernement 
demande également aux 
Régions et Communautés 
de renforcer les cours de 
Supprimé : notamment

Supprimé :  le FPI

... [4]

... [3]

... [2]
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[De federale mobiliteitstoeslag zal omgevormd worden tot een mobiliteitspremie in 

de vorm van een versterking van de werkbonus voor werknemers die over de gren-

zen van de regio heen een nieuwe job opnemen.] 

 

Om het stelsel te verhelderen van de Franse grensarbeiders (die dus fiscaal gedo-

micilieerd zijn in Frankrijk maar in België werken) en van de Belgische grensarbei-

ders (die dus fiscaal gedomicilieerd zijn in België, maar in Frankrijk werken) ,moet 

het in maart 2007 ondertekende protocolakkoord formeel geratificeerd worden door 

beide landen. De regering doet hierbij al het nodige om de bestaande discriminaties 

inzake grensarbeid weg te werken en vermijdt het ontstaan van nieuwe discrimina-

ties.  

 

1.2.3.2.2. Functionele mobiliteit 

 

De regering moedigt de functionele mobiliteit (horizontale of verticale doorstroming 

binnen eenzelfde bedrijf) aan, in combinatie met een vormingsaanbod. Ze stimu-

leert de verlenging van de carrière van oudere werknemers door de overgang naar 

functies die beter aangepast zijn aan hun capaciteiten te vergemakkelijken 

 

De regering ondersteunt initiatieven om de kennisoverdracht senior-junior te be-

vorderen. meerbepaald door de het invoeren van een statuut van opleidingsmentor.  

 

1.2.3.2.3. Professionele mobiliteit 

 

De regering moedigt de overstap aan van het ene bedrijf naar een ander, van de 

ene sector naar een andere en van het ene statuut naar het andere, onder meer als 

alternatief voor vervroegde uittreding van de arbeidsmarkt. Ze nodigt de sociale 

partners uit -om binnen het kader van de Europese regelgeving terzake- in het so-

ciaal overleg aandacht te hebben voor systemen waarbij de verworven anciënniteit 

en sociale voordelen uit een vorige tewerkstelling behouden blijven of gecompen-

seerd worden. Ze ziet erop toe dat de regelgeving de professionele mobiliteit niet 

belemmert.  

 

De regering vraagt aan de sociale partners voorstellen uit te werken om de flexibiliteit 

op de arbeidsmarkt te verhogen. 

Mis en forme : Police :10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme : Police :10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme : Police :10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme : Police :10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme : Néerlandais
(Belgique)

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros

Supprimé : En vue 
d’encourager la mobilité 
des travailleurs entre les 
régions, les employeurs 
pourront embaucher des 
travailleurs qui ne parlent 
ni ne comprennent la lan-
gue de la région, sous le 
statut de formation profes-
sionnelle individuelle au 
sein de l’entreprise. La pé-
riode de FPI dont question 
doit être utilisée pour dis-
penser une formation lingu-
istique élémentaire au tra-
vailleur concerné, lui per-
mettant de s’adapter et de 
bien fonctionner dans son 
environnement de travail.¶

Supprimé : Afin

Supprimé :  de clarifier le 
régime des travailleurs 
frontaliers français (donc 
domiciliés fiscalement en 
France, mais travaillant en 
Belgique) et des travailleurs 
frontaliers belges

Supprimé :  (donc domici-
liés fiscalement en Belgi-
que, mais travaillant en 
France),

Supprimé :  il convient au 
plus vite que le protocole 
d’accord, signé en mars 
2007, soit formellement ra-
tifié par les deux pays.

Supprimé : onstaan

Supprimé : notamment 

Supprimé : par 
l’instauration d’un statut de 
maître de formation

Supprimé : .

Supprimé : ,
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1.2.4 Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen 

1.2.4.1 Gesubsidieerde tewerkstelling en sociale economie 

 

Teneinde nog beter te beantwoorden aan de vraag naar buurtdiensten, onderzoekt 

de regering de uitbreiding van het stelsel van de dienstencheques naar zowel de 

aard van het werk als naar de gebruikersgroep, rekening houdend met de financiële 

leefbaarheid van het systeem. [De financierbaarheid zal gegarandeerd worden door 

een verdere verlaging van de overheidstussenkomst in combinatie met een vrijma-

king van de prijzen] 

[De regering integreert maximaal de PWA-mogelijkheden voor werkzoekenden met 

een beperkte arbeidsgeschiktheid, ouderen en zeer langdurig werklozen in het stel-

sel van de dienstencheques.]  

 

of 

 

[De regering bestudeert de haalbaarheid van een integratie van de PWA’s in het 

stelsel van de dienstencheques. De regering bepaalt op korte terijn, na overleg met 

de sociale partners of en welke rol het PWA-stelsel kan vervullen in de tewerkstel-

ling van kansengroepen en lokale diensteneconomie. ] 

 

Om een passende controle mogelijk te maken en oneigenlijk gebruik te vermijden, 

zullen de erkende ondernemingen de dienstencheque-activiteiten registreren, op 

een manier die de relatie duidelijk maakt tussen de maandelijkse prestaties van el-

ke individuele werknemer, de gebruiker en de corresponderende dienstencheques. 

 

De regering geeft de werkgevers de mogelijkheid om hun werknemers gezinsvrien-

delijke extralegale voordelen toe te kennen (bijvoorbeeld dienstencheques cdH) toe 

te kennen in het verloningspakket.  

 

[Met het oog op de tewerkstelling van mensen die niet meteen op de reguliere ar-

beidsmarkt terechtkunnen, bestudeert de regering na evaluatie van de maatregel 

rond sociale economie de budgettaire haalbaarheid van een uitbreiding van het 

aantal banen in de sociale economie. [Ze versterkt door de activering van de uitke-

ringen de inspanningen van de Gewesten ter zake. Ze vereenvoudigt en versterkt 

de bestaande maatregelen, maakt een structurele inschakeling of eventuele sa-

menwerking van het PWA-stelsel en het OCMW-instrumentarium in de lokale dien-
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Mis en forme : Police :10 pt,
Néerlandais (Belgique)
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Néerlandais (Belgique)
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steneconomie mogelijk], en ontwerpt een statuut voor de werknemers in de activi-

teitencoöperaties.]  

of 

[De aanzienlijke middelen die door de federale overheid besteed worden aan aller-

hande vormen van gesubsidieerde tewerkstelling zullen geheroriënteerd worden 

naar een meer actief arbeidsmarktbeleid met de focus op jobmatching, stage en 

opleiding op de werkvloer]  

 

De regering evalueert de werking van het kringloopfonds; de toekomstige financie-

ring, de effecten ervan, de samenwerking en afstemming met andere bestaande 

fondsen [en de eventuele overheveling cdH/MR] van de middelen naar de gewesten 

met het oog op de uitbreiding van duurzaam investeren.  

  

[Daarnaast verhoogt ze de incentives bij het aanwerven van langdurig werklozen 

om de sociale economie te ondersteunen en te ontwikkelen. Ze verhoogt het aantal 

plaatsen art 60, par. 7, die het voorwerp uitmaken van een partnerschap OCMW-

Sociale economie]. 

 

of 

 

[ Voor mensen die een leefloon ontvangen moet het financieel interessanter worden 

om een baan te zoeken in de privé-sector. De focus wordt verlegd van het bestaan-

de systeem van gesubsidieerde overheidstewerkstelling waarmee net voldoende ar-

beidsdagen opgebouwd worden om een werkloosheidsuitkering te bekomen en dat 

slechts voor een geringe doorstroom naar de arbeidsmarkt zorgt naar een systeem 

waarin het leefloon bij werkhervatting slechts verminderd wordt met een deel van 

het nieuwe inkomen uit arbeid. Leefloners krijgen, net zoals de overige kansen-

groepen, een duw in de rug op de arbeidsmarkt door de beschikbare middelen voor 

het doelgroepenbeleid structureel te focussen op de lage inkomens.] (vld) 

 

Zij versterkt de leefbaarheid van vennootschappen met sociaal oogmerk. [met na-

leving van de mededingingsregels] 

 

[Zij voorziet de toekomstige Federale raad voor de sociale economie van middelen 

en een concreet actieplan.] (vld tegen) 

 

[Tot slot stimuleert ze de non-profit door een verbetering van de sociale maribel 

(meerbepaald vereenvoudiging van het nagaan van de controle van het arbeidsvo-
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lume), door de indexering van de dotaties en door het herinvoeren van het principe 

van de begrotingsgroei van de sociale maribel die overeenstemt met de groei van 

de begroting voor de sociale bijdrageverminderingen in de profitsector.] 

 

1.2.4.2 Seizoenarbeid en horeca 

 

De regering past de seizoenarbeidregeling in de land- en tuinbouw aan, zowel wat 

de duurtijd van de verschillende periodes betreft als de administratieve verplichtin-

gen die ermee gepaard gaan.  

 

De regering houdt in de regelgeving over de tewerkstelling bij piekmomenten in de 

horeca en bij de toepassing ervan rekening met de specifieke kenmerken van de 

sector. 

 

1.2.4.3 Economische migratie 

 

De verruiming van de economische migratie zal in de toekomst een belangrijke rol 

spelen bij het opvangen van spanningen op de arbeidsmarkt.  

 

[Legale arbeidsmigratie is nodig om spanningen op de arbeidsmarkt op te vangen, 

om te vermijden dat jobs elders gecreëerd worden wegens een gebrek aan geschik-

te arbeidskrachten in ons land, om te vermijden dat buitenlandse werknemers in 

grote getalen in illegale circuits terechtkomen, om oneerlijke concurrentie door ma-

lafide ondernemingen die gebruik maken van de illegale circuits te vermijden. Tege-

lijkertijd zet de regering in op de activering van een nog steeds grote arbeidsreser-

ve] [Vooraleer nieuwe arbeidskrachten aan te trekken, zet de regering in op de ac-

tivering van een nog steeds grote arbeidsreserve, in het bijzonder van mensen met 

een migratieachtergrond.] 

 

[Tevens kiest ze voor het volledig vrijmaken van de werknemersmarkt in de EU-27 

en doet ze verdere stappen om de mobiliteit binnen de Unie te stimuleren. Ze 

schaft bijgevolg de  beperkende overgangsbepalingen af.] of [Tevens kiest ze, na-

dat is voldaan aan de voorwaarden zoals vastgelegd in het KB van 24 april 2006, 

voor de opheffing van de beperkende overgangsbepalingen] Ze voert de strijd op 

tegen misbruiken en bouwt daarmee voort op de door de vorige regering ingesla-

gen weg. 
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Néerlandais (Belgique)
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Néerlandais (Belgique)
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Néerlandais (Belgique)
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Ze wacht ook de effecten af van richtlijn 2003/109/EG, waardoor langdurig ingeze-

ten onderdanen van derde landen in de EU na vijf jaar legaal en ononderbroken 

verblijf  vrije toegang hebben tot de arbeidsmarkt in andere lidstaten. 

 

Er dringt zich een evaluatie op van de Belgische wetgeving die economische migra-

tie ten aanzien van derdelanders mogelijk maakt, met name de wet van 30 april 

1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en onder meer 

het uitvoerend KB van 9 juni 1999 (dat nadien meermaals is aangepast). Er kunnen 

stappen gedaan worden om de administratieve procedures te verlichten en om tot 

een zeer goede afstemming te komen tussen het  toekennen van een arbeidsver-

gunning en het verlenen van verblijfsrecht. Hiertoe moeten samenwerkingsakkoor-

den gesloten worden tussen de Gewesten en de federale overheid. 

 

[De mogelijkheden voor economische migratie vanuit niet-EU lidstaten worden ver-

ruimd. Hooggeschoolden van buiten de EU zullen makkelijker aan de slag kunnen in 

België. Enerzijds door middel van convenanten met potentiële werkgevers, die een 

aantal waarborgen bieden in ruil voor een vereenvoudigde en versnelde immigra-

tieprocedure  naar het voorbeeld van de wetenschappelijke onderzoekers. Ander-

zijds door een Green card systeem gebaseerd op een quotering op punten. Voor 

laaggeschoolden van buiten de EU blijft een concreet jobaanbod een vereiste. ] 

voorstel tot consensustekst door open VLD geschreven 

 

Er komt een portaalsite met alle informatie over leven en werken in België en waar-

langs alle immigratieformaliteiten elektronisch worden vervuld.  

 

De wet op de arbeidskaarten en de daarbij horende middelen zullen aangepast 

worden om een betere opvolging van de buitenlandse zelfstandigen die op ons 

grondgebied actief zijn mogelijk te maken. 

 

1.2.5 Loopbaanbeleid 

 

[Opmerking : amendement Open VLD heeft een alomvattend concept ont-

wikkeld, zij wensen dit voor te stellen en toe te lichten.]  

 

De regering ontwikkelt een loopbaanbeleid dat gericht is op een langere beroepsac-

tiviteit. Om werk en privé-leven beter met elkaar in overeenstemming te brengen, 

maakt ze de transitie tussen opleiding, werk, gezin en andere zorgtaken gemakke-
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lijker, zodat mensen langer actief kunnen blijven, op een meer ontspannen wijze en 

met minder stress. 

 

Als onderdeel van een eigentijds loopbaanbeleid stelt de regering een plan op voor 

een gefaseerde hervorming van het pensioenstelsel, op basis van loopbaanduur – 

met inachtneming van de gelijkgestelde periodes – in plaats van leeftijd. . [In deze 

hervorming wil de regering ook voor alle statuten de effectieve loopbaanverlenging 

promoten, meerbepaald via een systeem van pensioenbonus]. Bij de gelijkgestelde 

periodes leggen we de nadruk op « maatschappelijke meerwaarde » (vorming en 

zorg) en onvrijwillig karakter.  [De vereiste loopbaan is tevens afhankelijk van de 

zwaarte van de beroepsactiviteit]. De overgang van het leeftijdgebonden naar het 

loopbaangebonden pensioen gebeurt geleidelijk. 

 

Om mensen voldoende informatie te geven om zelf hun loopbaan beter en bewust 

uit te bouwen, ontwikkelt de regering een ‘Carrière Planning Systeem’, dat het mo-

gelijk maakt de impact van diverse keuzen tijdens de loopbaan correct in te schat-

ten en de opgebouwde pensioenrechten (zowel wettelijk als aanvullend pensioen) 

te consulteren. Binnen de pensioenadministratie wordt het principe van één pensi-

oenaanvraag, één gezamenlijke beslissing van de pensioeninstellingen en één beta-

ling voor alle pensioenstelsels ingevoerd. De uitbetaling gebeurt door de RVP. Hier-

toe wordt ook voor de overheidsambtenaren een individuele pensioenrekening uit-

gebouwd. 

  

[In afwachting van een wetgevend initiatief voor de defederalisering, krijgen de 

Gemeenschappen medebeslissingsrecht in de toewijzing van de middelen van het 

Fonds voor de Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD) volgens per Gemeen-

schap bepaalde parameters.] (groupe institutionnel). 

 

cdH: vervangen door: 
 
[De regering verbindt zich ertoe bij te dragen tot het afsluiten van een samenwer-

kingsakkoord met betrekking tot het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten 

(FCUD) date en gelijke behandeling waarborgt tussen de drie gemeenschappen. 

Daartoe zal dit akkoord de toegangscriteria vastleggen voor de opvangstructuren 

tot de FCUD-financiering om te vermijden dat het beleid dat binnen een gemeen-

schap wordt gevoerd invloed heeft op de middelen van de andere gemeenschap-

pen. In ieder geval kan het forfaitaire bedrag van toepassing op de vier types op-

vang niet lager liggen dan de gemiddelde huidige kostprijs van de opvang. De rege-

ring verbindt zich ertoe de financiering voorzien op de top van Oostende uit te voe-
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(Belgique)
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(Belgique)
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ren (met name 20 miljoen euro, geïndexeerd, vanaf 2008, reserve van 48 miljoen 

euro, eind 2007, bestemd voor het verzekeren van de overgang van het oude naar 

het nieuwe systeem van forfaits).] 

 

1.2.6 Arbeiders en bedienden 

 

[Le gouvernement invite les interlocuteurs sociaux à poursuivre avec lui l'examen 

d'une harmonisation progressive du statut relatif au droit du travail des ouvriers et 

des employés.] MR 

 

ou 

 

[De overheid spreekt met de sociale partners een duidelijk tijdsschema af waarbin-

nen het lopende onderzoek kan worden voortgezet en er dient te worden gekomen 

tot een stapsgewijze harmonisering van het arbeidsrechtelijke statuut van arbeiders 

en bedienden] CD&V 

 

ou 

 

[Via arbeidsmarkthervormingen inzake paritaire comités, ontslagrecht en collectieve 

arbeidsovereenkomsten zal het onderscheid tussen arbeiders en bedienden afge-

schaft worden. Via de tweede pijler van de transitie loopbaanrekening wordt het so-

ciaal passief gekapitaliseerd, voor alle werknemers op dezelfde manier.  

Een actief arbeidsmarktbeleid vergt een professionele omzetting van dat beleid in 

het sectoraal overleg. Daarom zal de structuur van de paritaire comités grondig 

gemoderniseerd worden. De 181 bestaande comités en subcomités worden in over-

leg met de sociale partners gehergroepeerd in 10 nieuwe paritaire comités.  

Sectorale CAO’s zullen enkel nog algemeen verbindend worden verklaard indien ze 

leeftijds-en genderneutraal zijn. Barema’s op basis van kunnen enkel indien de er-

uit voortvloeiende loonsverhogingen parallel lopen met de leer-en productiviteits-

curve. ]VLD 

 
Voorstel tot nieuwe tekst: 

 

1.2.7. Strijd tegen tekort aan arbeidskrachten 

 

[De tekorten aan arbeidskrachten vloeien hoofdzakelijk voort uit een onaangepaste 

arbeidsvraag en –aanbod, op het niveau van de opleiding. In het kader van een 
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samenwerknigsakkoord zullen de federale overheid, de gewesten en de gemeen-

schappen een actieplan vastleggen tegen tekort aan arbeidskrachten waarvan het 

toepassingsveld geregeld zal worden geüpdatet. De gewesten en gemeenschappen 

zullen uitgenodigd worden hun opleidingsaanbod gericht op deze beroepen te ont-

wikkelen, terwijl de federale overheid zal zorgen voor de ondersteuning via het so-

ciale en/of fiscale luik van de oriëntatie van de werkzoekenden naar deze beroepen-

]. (vld/cd&v) 

 

1.2.8. nieuw: Andere kwesties inzake tewerkstelling 

 

Aan het begin van de legislatuur organiseert de regering een nationale conferentie 

voor de tewerkstelling, met specifieke doelstellingen,(meerbepaald voor de knel-

puntberoepen) waarbij de sociale partners en de deelstaten betrokken worden, voor 

overleg over de oriëntaties en maatregelen die gemeenschappelijk moeten worden 

genomen voor de periode 2007-2011.  

 

[Interimarbeid zal na akkoord van sociale partners versoepeld worden door werving 

en selectie via interimarbeid mogelijk te maken en een kader voor interimarbeid in 

de overheid te voorzien. Tevens zal de sociale bescherming van uitzendkrachten 

verhoogd worden door interimcontracten van onbepaalde duur toe te staan] 

 

[De regering verbetert de wet Renault (herstructureringen) om de uitzendarbeid en 

de onderaannemers te betrekken bij het onderhandelingsproces.] 

 

De regering geeft uitvoering aan het dispositief voorzien voor de strijd tegen schijn-

zelfstandigen en zal dat overeenkomstig de wet evalueren. 

 

De regering vereenvoudigt, in overleg met de sociale partners de wetgeving inzake 

studentenarbeid, zodat deze vorm van tewerkstelling toegankelijker wordt voor 

werkgevers en werknemers. [Studenten zullen ipv 2x23 dagen 400 uur per jaar 

kunnen werken tegen één laag RSZ-tarief.]  

 

De regering neemt in overleg met de sociale partners de maatregelen die zich op-

dringen om onverwijld Richtlijn 2002/14/EG om te zetten. [Deze omzetting betreft 

de ondernemingen van 50 tot 100 werknemers waarvoor het noodzakelijk is de so-

ciale wetgeving aan te passen aan de Europese regels en tegelijk te steunen op de 

bestaande overlegorganen.] 
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[De regering neemt de maatregelen die onontbeerlijk zijn voor de goede inrichting 

van sociale verkiezingen van 5 tot 18 mei 2008, overeenkomstig het unaniem ad-

vies 1577 van de NAR. Inzake drempels en overeenkomstig het unaniem advies 

1576 van de NAR, worden sociale verkiezingen ingericht op basis van respectieve-

lijk 50 werknemers voor de CVBW en van 100 werknemers voor de OR. De regering 

neemt de wettelijke en regelgevende bepalingen die noodzakelijk zijn om het goed 

verloop van de sociale verkiezingen in dit kader te waarborgen.] 

 

[In het sociaal strafwetboek zullen uitzendarbeid in het kader van werving en selec-

tie, uitzendarbeid bij de overheid, zaterdagwerk in de bouw en het uitvoeren van 

bouwwerken voor 7 uur en nà 18 uur niet langer gesanctioneerd worden.] 

 

1.3 Meer ondernemerschap, sterke KMO’s en een bloeiende industrie 

 
De regering neemt, steeds binnen haar bevoegdheden, de hierna behandelde initia-

tieven en maatregelen om de ondernemingszin aan te wakkeren, het onderne-

merschap te stimuleren en het ondernemen hoger te waarderen. Ook de doorgroei 

van ondernemingen zal ze aanmoedigen. 

 

Aangezien België een land is van kleine en middelgrote ondernemingen, voert de 

regering een specifiek KMO-beleid. Ze moedigt starters aan, geeft KMO’s maximale 

groeikansen en ondersteunt de eigenheid van het zelfstandige ondernemerschap. 

Ze ondersteunt in het bijzonder de kmo’s door de verbetering van hun toegang tot 

overheidsopdrachten.  
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De regering rondt de vereenvoudiging en modernisering van de wetgeving op de 

toegang tot beroepen af.  

 

[De regering geeft steun aan startende ondernemers, onder meer via een verster-

king van de financieringsmogelijkheden] [, en door de uitbreiding van het aanbod 

van het Participatiefonds. Daartoe zal de regering de middelen van het Participatie-

fonds versterken, meer bepaald door een tweede operatie Startersfonds. 

 

Vermits een versterking van de samenwerking tussen de verschillende overheden 

van dit land aan de agenda staat, meer bepaald inzake Economie en Werk, moet 

het Kenniscentrum voor Financiering van KMO’s (KEFIK) zijn opdracht zien evolue-

ren naar een permanente structuur van prospectie, dialoog en samenwerking tus-

sen de overheden, inzake de financiële steunverlening aan de ontwikkeling van 

KMO’s]. (wordt doorverwezen naar werkgroep Staatshervorming).  

  

Teneinde de oprichting van ondernemingen aan te moedigen door het risico voor de 

ondernemer te beperken, zal de regering een nieuwe vorm van BVBA in het leven 

roepen voorbehouden aan de starters, met een elektronische procedure voor de op-

richting van de vennootschap.  

 

1.4 Sociaal statuut zelfstandigen  

 

De regering verbetert het sociaal statuut van de zelfstandigen. Zij stelt hierbij als 

basisprincipe dat aan de zelfstandigen een zelfde minimale sociale bescherming 

wordt gegarandeerd als aan de werknemers. 

 

Dit impliceert dat de kinderbijslag voor het eerste kind en de leeftijdsbijslag voor 

het jongste kind wordt gelijkgeschakeld met deze van de werknemersregeling. 

 

In de sector gezondheidszorgen wordt de integratie van de kleine risico’s doorge-

voerd conform de consensus met de zelfstandigenorganisaties.  

 

De minima in de sector pensioenen en de sector arbeidsongeschiktheid worden op-

getrokken tot het niveau van de werknemersregeling. Er wordt nagegaan in welke 

mate invalide zelfstandigen die hun activiteit niet stopzetten hun uitkering kunnen 

cumuleren met inkomen uit arbeid.  
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Daarnaast [moet onderzocht op welke wijze] [geldt als basisprincipe dat ]  een aan-

tal verschillen tussen de zelfstandigenregeling en de werknemersregeling inzake 

pensioenen[ kunnen] [moeten] weggewerkt worden, inzonderheid de vermindering 

van de uitkering bij vervroegd pensioen en de aanvullende pensioenvorming [die 

eenzelfde spaarmogelijkheid moet geven aan zelfstandigen als aan werknemers] 

 

Zoals in de werknemersregeling worden de grenzen van de toegelaten arbeid na de 

pensioenleeftijd of na een volledige loopbaan [substantieel verhoogd of afgeschaft.] 

 

[De kosten die verband houden met de realisatie van de minimumbescherming op 

basis van voormelde maatregelen wordt exclusief gefinancierd met bijkomende al-

gemene staatsmiddelen.] [,bekomen via een structurele verhoging van de alternatieve 

rijksfinanciering]. 

 

In overleg met zelfstandigenorganisaties wordt de bestaande bijdrageregeling als-

mede het aandeel van de financiering vanuit de algemene middelen geëvalueerd, 

met bijzondere aandacht voor de problematiek van starters. 

 

De regering streeft de versterking van de ouderschapsbescherming na. Ze neemt 

de nodige initiatieven om de armoedeproblematiek bij zelfstandigen aan te pakken, 

inzonderheid voor zij die ongewild inactief worden.  

 

De regering laat de zelfstandigen toe zelf te bepalen welke van hun persoonlijke 

goederen eerst in aanmerking komen voor inbeslagname.  

In overleg met de betrokken sectoren maakt de regering werk van de verdere mo-

dernisering en vervolmaking van het statuut  en de werking van de vrije beroepen, 

zodat hun sleutelrol in het maatschappelijk verkeer in het belang van de burgers en 

ondernemingen gevaloriseerd kan worden. Hun risico’s inzake persoonlijke aan-

sprakelijkheid zullen worden beperkt door de vennootschapsvorm te bevorderen, 

zoals dat gebeurde voor de architecten en de boekhouders.  

De regering vervangt de wet van 17 juli 1997 op het gerechtelijk akkoord door een 

wet op de continuïteit van de ondernemingen, waardoor de procedure van het ge-

rechtelijk akkoord eenvoudiger, goedkoper en soepeler wordt, en gericht wordt op 

het herstel van een bedrijf in moeilijkheden. Daarnaast voert de regering in het 

wetsontwerp de mogelijkheid in voor de handelsrechtbanken om een actievere rol 
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te spelen in samenwerking met de door de Gewesten erkende begeleidingsstructu-

ren voor ondernemingen in moeilijkheden.  

 

In het licht van de vrijwaring van de beperkte aansprakelijkheid, evalueert de 

regering de bepalingen in de programmawet van 20 juli 2006 over de hoofdelijke 

aansprakelijkheid van bestuurders van een vennootschap of een grote vereniging, 

voor de niet-betaling van btw, bedrijfsvoorheffing en schulden aan de sociale ze-

kerheid. 

 

De regering verzorgt de codificatie van het bestaande economisch en bouwrecht . 

 

De regering belast de Commissie Corporate Gouvernance met de evaluatie en de 

opvolging van de aanbevelingen van de Code Lippens, alsook met zijn eventuele 

update. Verder start ze met de sociale partners een denkproces over de verbre-

kingsvergoedingen [voor topmanagers]. 

 

[Wegens de samenhang met gewestbevoegdheden, in het bijzonder voor het eco-

nomisch beleid en buitenlandse handel, draagt de regering volgende aangelegenhe-

den over aan de Gewesten: de wetgeving op de handelsvestigingen, het beheer en 

de middelen van het Participatiefonds, de Nationale Delcrederedienst en Finexpo, 

het beleid inzake normering en normalisatie, het prijsbeleid, en de toepassing van 

het mededingingsbeleid m.b.t. de eigen beleidsdomeinen,]  

 

Omdat de vrijwaring van een gezonde mededinging van groot belang is voor het al-

gemene economische klimaat, ziet de regering toe op de goede werking van de Me-

dedingingsautoriteit.  

 

In haar economisch beleid heeft de regering bijzondere aandacht voor de industrie 

die, ondanks de groeiende betekenis van de dienstverlenende sector, van groot be-

lang is voor de werkgelegenheid en de welvaartscreatie in ons land. 

 

[De regering erkent eveneens het belang van het sociaal ondernemerschap, dat de 

kwaliteit en de duurzaamheid van de sociale economie wil bevorderen, zodat de so-

ciale economie een echte aanvulling kan zijn op de reguliere economie.] [Deze ali-

nea dient behandeld te worden door de communautaire werkgroep.] 

 

De regering moedigt de ontwikkeling aan van het maatschappelijk verantwoord on-

dernemen en van de eerlijke handel.  
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De regering zal de hinderpalen, bij het overlaten van familiebedrijven reduceren 

door de Europese richtlijn terzake (2006/68/EG) om te zetten in de Belgische wet-

geving 

 

1.5 Vrijwaring van de koopkracht en de bestaanszekerheid 

 

De regering wenst dat de ontwikkeling van de economie mee kan blijven steunen 

op een dynamische binnenlandse vraag, dit wil zeggen een verdere behoorlijke 

groei van het gezinsverbruik en van de bedrijfsinvesteringen. Ze ondersteunt de 

koopkracht door een betere ontwikkeling van de werkgelegenheid en door de ver-

hoging van het netto arbeidsinkomen met fiscale maatregelen. 

 

Ons stelsel van sociale uitkeringen is een van de belangrijkste instrumenten in de 

strijd tegen de armoede.  

 

1.5.1 Fiscaliteit 

 

Om werken beter te belonen, verlaagt de regering binnen de budgettaire mogelijk-

heden de personenbelasting en dit vooral voor de laagste en middeninkomens, met 

de bedoeling het verschil tussen de belasting op een vervangingsinkomen en een 

activiteitsinkomen structureel weg te werken.  

 

Door een aanpassing van artikel 154 van het WIB 1992 maakt de regering een ein-

de aan de zogenaamde belastingsprong, de situatie waarbij de combinatie van een 

activiteitsinkomen met een pensioen of vervangingsinkomen aanleiding kan geven 

tot een aanzienlijke belastingverhoging. 

 

De regering zorgt ervoor dat de sociale voordelen die eigen zijn aan inactiviteit niet 

meteen na het beëindigen van de inactiviteit worden stopgezet, zodat mensen snel-

ler geneigd zijn weer aan de slag te gaan. Daarnaast onderzoekt ze een versterking 

van de werkbonus en de toekenning van een werkhervattingspremie aan laagge-

schoolde, volledig werklozen met gezinslast die ten minste drie maanden een uitke-

ring hebben ontvangen en die het werk hervatten.  
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1.5.2  Rechtvaardige verdeling van de welvaartsgroei 

 

Om de kloof tussen arm en rijk te bestrijden, verzekert de regering – binnen haar 

budgettaire mogelijkheden – de koopkracht van alle gezinnen. Ze heeft daarbij bij-

zondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties zoals eenoudergezinnen, ge-

pensioneerden, zieken en personen met een handicap. Op de sociale uitkeringen 

zouden twee principes van toepassing moeten zijn:  

1. De regering neemt het algemene principe aan van de welvaartsvastheid 

van uitkeringen. 

2. [De minimumuitkeringen zouden niet onder de armoededrempel mogen 

liggen.] 

 

1.5.2.1.Kinderbijslag 

 

Bovenop de indexering, past de regering de kinderbijslag [fasegewijs]  aan de evo-

lutie van de welvaart aan. De regering zal bijzonder aandachtig zijn voor de her-

waardering van de bijslag voor het eerste kind . Daarbij tekent de regering een 

tijdspad uit om de bijslag voor kinderen van zelfstandigen gelijk te schakelen met 

die van kinderen van werknemers. [De regering blijft de uitkering van de school-

premie verzekeren.]  

 

De regering zet de versoepeling verder van de regel in het zelfstandigenstelsel in-

zake de opschorting van de uitkering van kinderbijslag in geval van wanbetaling 

van sociale bijdragen. 

 

Verder zal ze het nieuwe stelsel van verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een 

handicap geleidelijk uitbreiden tot de kinderen geboren vóór 1.1. 1993.  

 

1.5.2.2.Pensioenen 

 

Een sterke eerste pensioenpijler is de garantie voor een kwaliteitsvol leven op late-

re leeftijd. [De regering wendt de overheidsmiddelen prioritair aan om een sterke 

eerste pijler te verzekeren.]  
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(De regering moedigt de sociale partners aan om de tweede pensioenpijler voor 

meer werknemers toegankelijk te maken door het gebruik van sectorale regelin-

gen.) 

 

Daarnaast doet de regering inspanningen om de pensioenopbouw van het tweede- 

pijlertype aan te moedigen en voor meer werknemers en zelfstandigen toegankelijk 

te maken, om zo stapsgewijs te komen tot een veralgemeend systeem. Dat kan 

door de beschikbare loonmarge in het kader van interprofessioneel overleg ten dele 

aan te wenden en door andere incentives uit te werken voor de verschillende secto-

ren. [De regering moedigt de uitbetaling aan van aanvullende pensioenuitkeringen 

in de vorm van een rente, onder meer door fiscale stimuli.]  

 

Om de gepensioneerden een behoorlijke levensstandaard te garanderen, maakt de 

regering werk van volgende maatregelen: 

 

- [de pensioenen worden fasegewijs welvaartsvast gemaakt door een 

automatische koppeling aan de evolutie van de gemiddelde lonen en de 

herinvoering van de herwaardering van de loonplafonds waarop de pen-

sioenen berekend worden;] [de pensioenen worden fasegewijs wel-

vaartsvast gemaakt door een periodieke koppeling  aan de evolutie van 

de algemene welvaart. Hiertoe neemt de regering om de twee jaar een 

beslissing over de verdeling van de toegekende beschikbare financiële 

enveloppe voor een aanpassing van de pensioenen aan de evolutie van 

de algemene welvaart;] 

- [voor de oudste en laagste pensioenen, waarvoor de welvaartskloof al te 

groot geworden is, wordt een inhaalbeweging ingezet;] 

- het minimumpensioen voor zelfstandigen en werknemers wordt ver-

hoogd   tot [ 110%] van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). 

 

De grenzen van de toegelaten arbeid na de pensioenleeftijd of na een volledige 

loopbaan worden [substantieel verhoogd of afgeschaft. ] Een adequaat fiscaal re-

gime wordt bestudeerd. 

 

De regering schaft de solidariteitsbijdrage op de pensioenen geleidelijk af. 
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De regering wil de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen verder dichten. [Wan-

neer één van de partners zorgtaken opneemt en hierdoor zijn/haar loopbaan redu-

ceert, worden de opgebouwde pensioenrechten voor die periodes gelijkmatig ver-

deeld.] Voor de andere pensioenstelsels wordt een vergelijkbare oplossing uitge-

werkt.  

De regering pakt de verschillen inzake pensioenrechten tussen gehuwden en wette-

lijk samenwonenden aan.  

 

Tijdens deze legislatuur zal een fundamenteel debat gevoerd worden over de ma-

nier waarop de cumulatie tussen een inkomen uit arbeid en een overlevingspensi-

oen voldoende aanmoediging kan bieden om de professionele loopbaan verder uit 

te bouwen. De regering trekt de grensbedragen voor toegelaten arbeid die gelden 

bij het overlevingspensioen substantieel op. Een adequaat fiscaal regime wordt be-

studeerd. 

 

In het kader van de toekomstige ontwikkeling van de pensioenen, zal de regering 

een reflectie initiëren over de harmonisering van de verschillende pensioenstelsels. 

 

 

Bij het concretiseren van haar pensioenbeleid hecht de regering groot belang aan 

een constructief overleg met de sociale partners en de betrokken organisaties uit 

het middenveld.  

 

1.5.2.3. Arbeidsongeschiktheid 

 

De regering koppelt de invaliditeitsuitkeringen [fasegewijs]  aan de welvaart, met 

bijzondere aandacht voor langdurig zieken. Ze trekt het toegelaten inkomen op van 

personen ten laste in gezinnen met een invalide gezinshoofd. [, evenals de mini-

mumuitkeringen voor alleenstaande invaliden en invalide gezinshoofden.] .  

 

[De regering zal inspanningen leveren ter verbetering van de situatie van gezinnen 

met twee invaliditeitsuitkeringgerechtigden. Cd&V] of [In gezinnen met twee invali-

de personen wordt aan één van de gerechtigden het statuut van gezinshoofd toe-

gekend.]  

 

[Voor invaliden wordt vakantiegeld ingevoerd] (vld/MR tegen). 

 

Mise en forme : Puces et
numéros

Supprimé : zal

Supprimé : pakken

Supprimé : Ze 

Supprimé : toekomstige 

Supprimé : en

Supprimé : zal

Supprimé : hechten 

Supprimé : gespreks
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De regering zal het RIZIV verzoeken een vereenvoudigde procedure voor arbeids-

ongeschiktheid vast te leggen die bepaalde werknemers toelaat tijdelijk afwezig te 

zijn op het werk om een recurrente en voorzienbare medische behandeling te vol-

gen.  

 

De regering zal bijzondere aandacht schenken aan de situatie van chronische zie-

ken. 

 

1.5.2.4. Integratietegemoetkoming 

 

De regering engageert er zich toe om voor de berekening van de integratietege-

moetkoming voor personen met een handicap, de inkomens van de echtgeno(o)t(e) 

geleidelijk vrij te stellen. In een eerste fase kent ze dezelfde vrijstelling toe op het 

inkomen van de persoon die samenleeft met een persoon met een handicap die be-

hoort tot de categorieën 1 en 2 als deze die geldt op het inkomen van de persoon 

die samenleeft met een persoon met een handicap van de categorie 3, 4 en 5. 

 
 

[De regering zet de welvaartsvastheid van de uitkeringen aan personen met een 

handicap verder.]  

 

[In het kader van een brainstorming met de gemeenschappen en gewesten over 

afhankelijkheid, overweegt de regering een herwaardering van de uitkering voor 

ouderenhulp aan de meest afhankelijke gerechtigden.]  

 

Ze schaft geleidelijk de afhouding af op de integratietegemoetkoming wanneer de 

gerechtigde zich in een instelling bevindt. 

 

Nieuw:  

1.5.2.5. Een maatschappij met aandacht voor personen met een handicap en af-

hankelijkheid 

 

De regering zet de inkorting verder van de termijnen voor de behandeling van uit-

keringsaanvragen voor personen met een handicap en streeft naar een termijn van 

zes maand op 1/1/09, ondermeer via een versnelde modernisering van het bestuur. 

De regering zal er ook op toezien dat de aflevering van parkeerkaarten wordt ver-

sneld. 

 

Mise en forme : Puces et
numéros

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme : Interligne : 1,5
ligne

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt
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Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt
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Police :Verdana, 10 pt

Supprimé : oplossing te 
vinden 

Supprimé : via een vereen-
voudigde procedure 

Supprimé : toekenning 

Supprimé : te geven 
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In overleg met de gewesten en gemeenschappen zal ze een actieplan opstellen om 

alle openbare ruimten, gebouwen en diensten toegankelijk te maken voor personen 

met een handicap. 

 

[Een hervorming zal ondernomen worden voor de bevordering van het specifiek 

mecenaat in de sector van de personen met een handicap]. (cd&v/Vld) 

 

In het kader van een interministeriële conferentie zal de regering in overleg met de 

gewesten en de /gemeenschappen een plan uitwerken ter versterking van de zelf-

redzaamheid van personen en ter verbetering en rationalisering van de hulpmecha-

nismen en de opvang van de kosten verbonden aan een verlies van zelfredzaam-

heid. 

 

[Een sociaal en fiscaal statuut zal worden vastgelegd voor de mantelzorger die zijn 

tijd besteedt aan de zorg en de begeleiding van een afhankelijke naaste.] of [De 

regering waakt erover dat een persoon die verantwoordelijkheid opneemt als man-

telzorger hiervoor, minstens gedurende een bepaalde periode, geen directe noch 

indirecte schade ondervindt in het kader van zijn/haar beroepsloopbaan] (cd&v). 

 

[De aftrekbaarheid van dienstencheques zal worden verhoogd wanneer het gezin 

een kind met een handicap heeft.] (cd&v, vld, cdh) 

 

[In het kader van de fiscale aftrekpost voor kinderen ten laste, zal een kind met 

een handicap voor drie tellen in plaats van voor twee zoals nu het geval is.] 

(cd&v/vld/cdh) 

 

De regering wil gebarentaal en [het statuut van doventolk] federaal erkennen. 

 

1.5.3 Armoedebestrijding 

 

Iedereen heeft recht op een menswaardig leven. Uit onderzoek blijkt dat bijna 15% 

van de Belgische bevolking een verhoogd armoederisico loopt. Vrouwen, ouderen, 

alleenstaanden en allochtonen zijn het meest kwetsbaar. Omdat armoede meer is 

dan alleen maar een gebrek aan geld, kiest de regering voor een integrale en hori-

zontale aanpak. De regering zal een interministeriële conferentie opstarten voor so-

ciale integratie, belast met het organiseren van een daadwerkelijke opvolging van 

het algemeen armoedeverslag en met het uitwerken van een ambitieus meerja-

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt
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numéros
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avec tous les partenaires 
dans la lutte contre la pau-
vreté et les associations 
d'expression des démunis, 
il établit un plan d’action 
fédéral pour associer cha-
que domaine politique à la 
lutte contre la pauvreté et à 
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particulière pour de grou-
pes-cibles spécifiques.

Supprimé : Le 
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renplan ter vermindering van de armoede. Het plan zal meerbepaald werk moeten 

maken van het bedrag van het leefloon, van de terugbetaling van het leefloon door 

de federale overheid, moeten coördineren en harmoniseren voor meer doeltref-

fendheid en werken via de socioprofessionele inschakeling in OCMW’s. De regering 

zal een volledig innoverend plan voorstellen inzake socioprofessionele inschakeling 

en persoonlijke opwaardering van de minstbedeelden. Een plan dat een logica van 

verzelfstandiging volgt en daarbij een voldoende niveau van sociale bescherming 

behoudt. 

In dit beleid is de activering van mensen voor de arbeidsmarkt een belangrijk ge-

geven. 

 

Voor mensen met een laag inkomen stelt de regering een automatische toekenning 

van sociale rechten in.  

 

Aanvullend op de verhoging van de sociale uitkeringen, trekt de regering het leef-

loon en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) stapsgewijs op tot de Europese 

armoededrempel. Ze houdt daarbij rekening met de gestegen kosten voor de 

OCMW’s. [De regering bevestigt de welvaartsvastheid van het leefloon en van de 

sociale hulp verstrekt door de OCMW’s vanaf 1 januari 2009.]  

 

Elk OCMW werkt aan de empowerment en begeleiding van armen zowel voor be-

treft de organisatie van hun dagelijks leven als het vinden van tewerkstelling. Het 

OCMW kan hiervoor beroep doen op vrijwilligers die optreden als persoonlijke bege-

leider van de persoon in armoede.  

 

De regering dringt er bij de sociale partners op aan om het probleem van laaggelet-

terdheid op de agenda van het sociale overleg te plaatsen.  

 

De regering onderzoekt of het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schulden-

lasten bijkomende publieke financiering kan krijgen voor de uitvoering van zijn op-

dracht (meerbepaald betreffende de verloning van de bemiddelaars en de financie-

ring van de informatie- en sensibiliseringscampagne gericht op consumenten over 

de problematiek van de overdadige schuldenlast MR) dan wel of het aantal bijdra-

geplichtigen kan worden uitgebreid. 

 

 De regering evalueert de werking van de Dienst voor Alimentatievorderingen 

(DAVO) en neemt maatregelen om de doelstelling ervan te realiseren. 

 

Mis en forme : Police :10 pt,
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Mis en forme : Police :10 pt,
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De regering evalueert de huurbepalingen in de wet van 25 april 2007 houdende di-

verse bepalingen en past die in voorkomend geval aan, in het bijzonder wat de 

huurwaarborg betreft. Ze onderzoekt de mogelijkheid om via de OCMW’s te voor-

zien in een veralgemeende prefinanciering van de huurwaarborg van leefloontrek-

kers en mensen met een beperkt belastbaar inkomen. 

 

Sociale hulp is een recht, maar inschakeling en naleving van de wetgevingen zijn daar-

mee gepaard gaande plichten. Gerechtigden moeten passende informatie krijgen over 

hun plichten en verplichtingen. 

 

Supprimé : ¶
Saut de page

 

Supprimé : Si

Supprimé :  l’aide sociale est un 
droit, la réinsertion et le respect 
des législations en vigueur en sont 
les devoirs corolaires

Supprimé : Une information 
adéquate doit être communiqué 
aux bénéficiaires quant à leurs de-
voirs et obligations. 
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2 Kansen voor een meer zorgzame samenleving 

 

Mensen hebben soms zorg of hulp nodig. Chronisch zieken, personen met 

een handicap, ouderen, jongeren zonder diploma, armen dreigen uit de 

boot te vallen. Deze regering trekt mee al wie het moeilijk heeft. 

 

Ons stelsel van sociale zekerheid werpt al zestig jaar een dam op tegen 

bestaansonzekerheid en armoede. Het moet zijn rol bij de bescherming tegen 

ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval en loonverlies wegens werkloosheid of 

pensionering op een volwaardige wijze kunnen blijven vervullen. [Het stelsel speelt 

ook een belangrijke rol in de kinderbijslag en de jaarlijkse vakanties CDH] Daarom 

is een passend antwoord nodig op de druk op de bijdragefinanciering wegens de 

economische concurrentie enerzijds en de stijgende uitgaven als gevolg van de 

vergrijzing en de vooruitgang in de gezondheidszorg anderzijds. 

In een solidaire samenleving is het nodig de uitkeringen mee te laten groeien met 

de welvaart, zodat ook de zwakke en kwetsbare mensen in de welvaartsgroei 

kunnen delen. 

De kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van onze gezondheidszorg 

moeten gevrijwaard en verder uitgebouwd worden. 

De verdere ontwikkeling van de socialprofitsector, met aandacht voor de 

aantrekkelijkheid van de zorgberoepen, moet het mogelijk maken aan de 

toenemende zorgbehoeften te beantwoorden. 

[Gezondheidszorg omvat preventie, curatie en medische zorg en is derhalve een 

persoonsgebonden aangelegenheid. Daarom vereist een goed gezondheidsbeleid 

een coherent bevoegdheidspakket bij de gemeenschappen. NVA] 

 

2.1. Financiering verzekeren 

 

Door een verhoging van de activiteitsgraad, de beheersing van de uitgaven en een 

realistische groei van de inkomsten zal de regering een duurzaam evenwicht van de 

financiering van het stelsel garanderen.  

 

Mise en forme : Puces et
numéros
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Om historische redenen is het recht op verschillende uitkeringen en tegemoetko-

mingen gekoppeld aan het leveren van arbeidsprestaties en het betalen van bijdra-

gen. Dat is ontegensprekelijk logisch voor de arbeidsgebonden vergoedingen zoals 

werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, ziekte-uitkeringen en vergoedingen voor ar-

beidsongevallen en beroepsziekten. Het recht op gezondheidszorg, [integratietege-

moetkoming voor personen met een handicap (NVA) ]en kinderbijslag moet echter 

voor werknemers en zelfstandigen op een gelijke wijze gegarandeerd worden.  

[Daarom stelt de regering voor om [binnen het globaal beheer van de sociale ze-

kerheid NVA] een onderscheid te maken tussen de arbeidsgebonden sectoren en de 

algemene sectoren. De eerste worden hoofdzakelijk gefinancierd met de loonbijdra-

gen en de alternatieve financiering die de loonkostenvermindering compenseert. 

Voor de algemene sectoren wordt de bijdragefinanciering [stapsgewijze afgebouwd 

en NVA] vervangen door toegewezen algemene middelen.CDH/MR] 

 

Wat het sociaal statuut van de zelfstandigen betreft, voert de regering de integratie 

door van de verplichte verzekering in het wettelijk stelsel op 1 januari 2008 con-

form de consensus onder de zelfstandigenorganisaties. De regering gaat na of de 

sociale bijdragen berekend kunnen worden op het gemiddelde inkomen van een 

bepaalde periode. CDH] 

 

[Er wordt werk gemaakt van de mensualisering van de sociale bijdragen voor zelf-

standigen, waarbij een opschorting van bijdrageplicht wordt toegekend vanaf een 

volledige maand werkonbekwaamheid] 

 

2.2. [Krachten bundelen voor][Samen bouwen aan] de gezondheidszorg 

 

[De regering legt de groeinorm van de uitgaven voor gezondheidszorg vast op het 

gemiddelde stijgingspercentage van de afgelopen jaren. [De regering zal de groei-

norm voor de nieuwe legislatuur vastleggen op het gemiddelde groeipercentage van 

de werkelijke uitgaven, zonder inflatie, voor de voorgaande legislatuur, met een 

maximum van 4,5% op jaarbasis MR] [Een dergelijke groei biedt realistische kan-

sen voor de financiering van nieuwe ontwikkelingen, kan de kosten van de vergrij-

zing opvangen en moet het mogelijk maken het aandeel van de patiënten in de uit-

gaven niet verder te laten toenemen.] 

 

[Rekening houdend met de ongelijkheden vastgesteld inzake gezondheid, meerbe-

paald in functie van het socio-economisch niveau (onderwijs, vorming, huisvesting, 
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enz. (CDH)]De regering onderneemt acties om ongelijkheden in de zorg [transver-

saal] terug te dringen, in het bijzonder ten aanzien van mensen met de grootste 

zorgnood. (MR)] 

Zij stelt zich tot doel een kwaliteitsvolle zorg te verzekeren, de toegankelijkheid te 

garanderen en dit onder meer op financieel vlak net zoals zij de toestand van de 

zorgverstrekkers en de zorgactoren zal verbeteren.   

 

[De nieuwe middelen beschikbaar voor de gezondheidszorg zullen prioritair voorbe-

houden worden voor de chronisch zieken of zieken met een ernstige en langdurige 

aandoening. Bijzondere aandacht zal ook gaan naar personen met een zeldzame of 

weesziekte. De doelstelling bestaat er ondermeer uit de persoonlijke bijdrage (rem-

geld) te moduleren in functie van het inkomen, maar ook rekening houdend met de 

pathologie en met het type zorgverlening.  

Het systeem van de maximumfactuur zal ook worden gecorrigeerd en/of aangepast 

in functie van de resultaten van de studie van het Federaal Kenniscentrum voor de 

Gezondheidszorg naar de effecten van de maximumfactuur. MR] 

 

[Gelet op de bevoegdheid van de Gemeenschappen voor het gezondheidsbeleid, 

zijn de maatregelen die de federale regering neemt erop gericht het beleid van de 

Gemeenschappen te ondersteunen en te versterken.MR] 

of 

[De maatregelen getroffen door de federale regering enerzijds en door de gemeen-

schappen anderzijds zullen erop gericht zijn elkaar te ondersteunen en te verster-

ken voor een coherent beleid voor de gezondheidszorg. MR] 

 

De afgelopen jaren werden belangrijke maatregelen genomen om de sociale be-

scherming van de patiënten te verbeteren (maximumfactuur, uitbreiding voorkeur-

regeling, integratie kleine risico’s zelfstandigen, …). De regering zet die inspannin-

gen voort en optimaliseert ze. Ze vereenvoudigt de administratieve uitvoering van 

de maatregelen en houdt daarbij rekening met de specifieke behoeften van mensen 

met chronische aandoeningen. 

De regering ontwikkelt en versterkt de informatie over de toegankelijkheid van het 

solidariteitsfonds. 
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 De regering voert nieuwe vergoedingsregels en procedures in voor de sector van 

implantaten en medische hulpmiddelen. Om een correcte financiering te waarbor-

gen en de patiënt beter te beschermen, introduceert ze een grotere prijsconcurren-

tie en bevordert ze waar mogelijk hergebruik van medische hulpmiddelen. 

 

[Het niveau van de eventuele terugbetaling van dit type materiaal zal gelinkt zijn 

aan zijn klinische doeltreffendheid en aan de veiligheid van het product. De prijs-

zetting zal het voorwerp uitmaken van meer transparantie (onderscheid tussen het 

ereloon van de zorgverstrekker en de productiekost), het gebruik van de marktme-

chanismen en een internationale prijsvergelijking. MR] 

 

De regering neemt initiatieven om een grotere transparantie in de aanrekenbare 

kosten tot stand te brengen en tariefzekerheid te waarborgen ten aanzien van de 

patiënt. [In dit kader zullen de verzekeringsinstellingen betere informatie aan de 

patiënten verzekeren.] In overleg met de partners van de Commissie Artsen-

Ziekenfondsen en de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen, werkt de regering 

een regeling uit om de supplementen te beperken, [behalve voor de eenpersoons-

kamers.CDH] 

[De regering zal vooreerst de problematiek heronderzoeken van de structurele on-

derfinanciering van de ziekenhuizen en de artsen ruimer betrekken bij het beheer 

van de ziekenhuisinstellingen. Daartoe zal ze trachten een definitieve oplossing te 

vinden voor de problematiek van de relaties tussen de ziekenhuisartsen en de -

beheerders. 

Deze twee kwesties moeten worden opgelost vooraleer een nieuwe maatregel wordt 

genomen inzake supplementen, de supplementen voor éénpersoonskamers blijven 

in alle gevallen toegestaan. 

 

Verder zal de regering erover waken dat aan het Parlement een wetsontwerp wordt 

voorgelegd ter bevestiging van het koninklijk besluit van 19 maart 2007 dat ge-

neesheren toestaat ereloonsupplementen aan te rekenen wanneer een kind wordt 

begeleid, op voorwaarde dat de patiënt uitdrukkelijk gevraagd heeft te worden ver-

zorgd in een éénpersoonskamer. MR] 

 

Samen met de Gemeenschappen wenst de regering op verschillende domeinen en 

inzake langdurige aandoeningen meerjarenplannen te ontwikkelen die [in overleg 

met elke gemeenschap NVA] een totaalpakket van (federale NVA) maatregelen om-

vatten (preventie, behandeling, psychosociale zorg, onderzoek) met prioriteiten en 

meetbare doelstellingen die evaluatie, opvolging en responsabilisering mogelijk 
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maken. Alle partners en ook de patiëntenorganisaties moeten bij de uitwerking 

hiervan worden betrokken. Op die wijze kan ook de performantie van het gezond-

heidssysteem worden gemonitored en een langetermijnvisie worden ontwikkeld. 

 

De regering geeft dringend een antwoord op specifieke vragen in de zorg, onder 

meer een betere pijnbestrijding van de palliatieve zorg (uitvoering van het rapport 

van de evaluatiecel), de psychiatrische hulpverlening, de verslavingsproblematiek, 

een betere terugbetaling van orthodontie en de behandeling van weesziekten, 

alsook de zorg voor een zware handicap. (MR) 

[In dit kader zal ze toezien op de afsluiting van conventies tussen de instellingen en 

het RIZIV met het oog op het scheppen van 200 bijkomende voor de langdurige 

opvang van polygehandicapte kinderen en volwassenen. MR] 

 

Rekening houdend met de evolutie van de gezondheidssector (demografie, medi-

sche technieken, Europese mobiliteit van zorgverstrekkers, enz.) zal de regering 

statistische en boekhoudinstrumenten van zorgprofessionals invoeren en, onder-

meer op basis daarvan, de planning van de behoeften aan verzorgend en medisch 

personeel optimaliseren) CDH] 

 

De regering zal bijzondere aandacht geven aan het probleem van de beperkte fy-

sieke toegankelijkheid van gebouwen voor personen met een  handicap) 

 

2.2.1. Zorg doelmatig organiseren 

 

Een financierbare en performante gezondheidszorg vergt een doelmatige organisa-

tie waarin elk van de actoren zijn plaats en rol heeft. 

[ waarbij de twee hoofdactoren inzake gezondheid de patiënt en zijn arts zijn. 

 

In dit kader zal een daadwerkelijke vertegenwoordiging van alle actoren verzekerd 

zijn binnen ons gezondheidsstelsel. Dat moet gebeuren binnen de verschillende 

instanties van het RIZIV, zoals het Verzekeringscomité of de Nationale commissie 

geneesheren-ziekenfondsen, naar rato van de effectieven voor wat de verzekeraars 

betreft, waarbij voor elk een minimale vertegenwoordiging wordt verzekerd, en op 

basis van verkiezingen voor wat de verstrekkers betreft. 

 

Verder dient de rol van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 

versterkt en zullen daartoe de interne validatieprocedures voor de studieverslagen 

van het KCE opnieuw worden geëvalueerd en gewijzigd om een (openbare) 
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tegensprekelijke fase te voorzien voorafgaand aan de goedkeuring van elke studie. 

Ook zal de rol van de raad van bestuur in de procedure voor goedkeuring van 

conclusies en aanbevelingen van studies worden versterkt. 

De budgettaire middelen van het KCE zullen worden opgetrokken om zo de 

studiemogelijkheden uit te breiden en de rol van “auditoraat” van het KCE te 

waarborgen ten opzichte van het Sectoraal comité sociale zekerheid en gezondheid, 

inzake bescherming van de private levenssfeer. De klemtoon zal worden gelegd op 

de opvolging van de geformuleerde aanbevelingen. Daartoe zal binnen het KCE een 

opvolgingscel opgericht worden. 

Voor de transparantie zal de coherentie worden verzekerd tussen de studies van de 

FOD Volksgezondheid enerzijds en van het KCE anderzijds, alsook van eventuele 

studies ten laste van de administratie van het RIZIV (artikel 56). MR] 

 

2.2.1.1. Artsen 

 
De uitoefening van een kwaliteitsvolle geneeskunde veronderstelt de vrije keuze 

van de patiënt, de vrijheid van diagnose en de therapeutische vrijheid van de arts 

en respect voor het medisch geheim. 

De huisarts vormt de centrale schakel in de gezondheidszorg en moet meer dan 

ooit een regie- en coachingfunctie vervullen. Het beroep moet organisatorisch, fi-

nancieel en inhoudelijk aantrekkelijker worden gemaakt. De regering versterkt ver-

der zijn positie door een billijke honorering en administratieve praktijkondersteu-

ning. [informatisering. Onder deze legislatuur zal een herwaardering worden door-

gevoerd van de erelonen voor verstrekkingen van niet-technische aard. Het betreft 

meerbepaald de avondprestaties voor huisartsen en de prestaties in ziekenhuizen 

voor de categorieën van specialisten waarvoor een tekort aan geneesheren bestaat. 

MR] Ze bouwt het globaal medisch dossier verder uit. Het vormt een basiselement 

in de zorgtrajecten die een meer integrale en multidisciplinaire aanpak voor onder 

meer mensen met chronische aandoeningen mogelijk maken. 

 

De regering moedigt de uitbouw van goed georganiseerde huisartsenwachtdiensten 

verder aan. [rekening houdend met de lokale realiteit en, wanneer haalbaar, met 

inbegrip van de oprichting van een centrum voor de disatching van wachtoproepen, 

geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de staat. CDH] 

[met bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid van de wachtdiensten in de 

minder dichtbevolkte gebieden. MR] 
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[Deze huisartenwachtdiensten dienen op het grondgebied van Brussel-hoofstad te 

voldoen aan de tweetalige medische en administratieve dienstverlening (NVA)] 

 

Een vereenvoudiging en modernisering van de nomenclatuur dringt zich op, om te 

komen tot een gelijkmatigere vergoeding van de geneeskundige zorgverstrekkers 

omdat de zorgverstrekking meer en meer multidisciplinair en geïntegreerd verloopt, 

[en omdat de huidige financieringswijze onvoldoende rekening houdt met de nood-

zaak van een loopbaanbeleid voor zorgverstrekkers.CDH/MR] Dat vergt een meer-

jarentraject dat de regering in overleg met de betrokken partners geleidelijk zal in-

voeren, zonder een goede kwalitatieve zorg in het gedrang te brengen. 

 

[Gezondheidszorg moet georganiseerd worden volgens de principes van de subsidi-

ariteit. Daarom dient de expertise uit het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) meer 

te worden gewaardeerd en benut. (NVA)] 

 

De regering hecht groot belang aan het overleg tussen artsen en ziekenfondsen [en 

aan het logische gevolg ervan, namelijk de vrijheid voor een arts om al dan niet toe 

te treden tot de conventies die uit het overleg komen. Dit overleg (MR)]. moet lei-

den tot een passend evenwicht tussen billijke honoraria, tariefzekerheid en zorg-

vernieuwing (-evolutie). Het sociaal statuut van de arts wordt verder uitgebouwd. 

[Een aanpassing van het huidige planningsysteem van het medisch aanbod blijkt 

onmisbaar te zijn om te beantwoorden aan de reële noden inzake volksgezondheid. 

Rekening houdend, in het bijzonder, met de vervrouwelijking en de veroudering 

van het beroep, maar ook met de specifieke noden van de ziekenhuizen, waar een 

gebrek aan geneesheren wordt vastgesteld voor bepaalde categorieën van 

specialisten, zal de regering er in overleg met de betrokken sectoren en in het 

bijzonder met de faculteitdecanen en de artsenorganisaties op toezien dat de 

huidige jaarlijkse quota’s worden aangepast, om ze te laten overeenstemmen met 

deze behoeften, via een versterking van de selectie voorafgaand aan de studies 

(toegangsexamen) en de afschaffing van de subquota’s per specialisatie. 

Samenlopend met deze herziening van het huidige planningsysteem, zal de 

regering enerzijds een efficiënter beheer invoeren voor de RIZIV-nummers en 

anderzijds de huisartsen ertoe aanzetten zich te vestigen in zones waar een tekort 

wordt vastgesteld (zoals op het platteland), en om specialisten ertoe aan te zetten 

in ziekenhuizen te werken wanneer het specialiteiten betreft waarvoor een tekort 

wordt vastgesteld in de ziekenhuizen. MR] 
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Het comité voor de permanente doorlichting en hervorming van de nomenclatuur 

dient effectief in werking te worden gesteld. Aan hen dient de opdracht toegevoegd 

te worden dat voor de verschillende verstrekkingen het gedeelte zuiver honorarium 

dient te worden bepaald.  

 

Het systeem van contingentering zal worden behouden met een continue toetsing 

aan de behoeften in de diverse specialiteiten en in overleg met de gemeenschap-

pen. 

[Ten einde het huisartencontingent op peil te houden dient de huisarts geherwaar-

deerd te worden. Er wordt evenwel niet geraakt aan het totaal contingent artsen. 

NVA] 

 

2.2.1.2. Geneesmiddelen 

 

De regering zet de ontwikkeling voort van een transparant en wetenschappelijk on-

derbouwd geneesmiddelenbeleid. Een goede beheersing van het geneesmiddelen-

budget vergt gerichte acties met het oog op beheersing van de volumes in functie 

van wetenschappelijke aanbevelingen. 

 

[Ook prioritair zullen zijn de voortzetting en ontwikkeling van een globaal 

overlegmodel tussen de overheden en de farmaceutische sector (meerbepaald bia 

het overlegplatform overheid – farmaceutische industrie), met als doelstelling de 

O&O-activiteiten van de farmaceutische sector in België aan te moedigen en de 

voorkeur te geven aan een integrerende aanpak van de geneesmiddelensector, 

eerder dan een uitsluitend budgettaire. 

De klemtoon zal ook gelegd worden op de noodzakelijke samenwerking tussen de 

biofarmaceutische industrie en de universiteiten om de interesse van jongeren voor 

wetenschappelijke studies aan te wakkeren (meerbepaald via een actieplan met 

concrete initiatieven inzake wetenschappelijke partnerschappen, stages, keuze van 

doctoraatsscripties en financiering van universitaire ziekenhuizen). 

Inzake ontwikkelingssamenwerking zal België zijn activiteiten op het vlak van 

volksgezondheid intensifiëren. MR] 

[Ter autoregulering van de sector zal het deontologisch platform Mdéon de 

initiatieven nemen die nodig zijn voor de toepassing en naleving van eenzelfde 

deontologische code voor de hele sector, inzake marketing, contacten met het 

medisch korps, verspreiding van correcte en gevalideerde informatie over het 

correct gebruik van geneesmiddelen. MR] 
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[In de mate waarin de geneesmiddelenbegroting onder controle is, dient verder 

werk te worden gemaakt van de vermindering van de bijdrage op de omzet van 

terugbetaalbare geneesmiddelen (verlaging van de farmaceutische taksen) met 1% 

per jaar tijdens de komende legislatuur, teneinde de farmaceutische industrie toe te 

laten nog meer te investeren in onderzoek en innovatie. MR] 

 

De komende jaren komen innovatieve geneesmiddelen op de markt, die voor de 

verzekering van de geneeskundige verzorging belangrijke meerkosten zullen ver-

oorzaken. De regering stelt bijkomende procedures in voor de specialiteiten waar-

voor een aanzienlijke therapeutische meerwaarde in het vooruitzicht wordt gesteld. 

Gezien de therapeutische en financiële onzekerheid die gepaard gaat met de intro-

ductie van die geneesmiddelen, maakt ze bindende afspraken over kwaliteit, kosten 

en gegevensregistratie. Daarbij wordt een dossieroverschrijdende aanpak mogelijk 

gemaakt en een sturing geïntroduceerd die beter georiënteerd is op de behoeften. 

[Daartoe zullen verschillende pistes worden onderzocht om via “contractuele ak-

koorden” tussen het RIZIV en de farmaceutische firma’s de toegang tot vernieu-

wende geneesmiddelen te optimaliseren voor de patiënten: o.a. de prijs-volume 

contracten, de compensatiemaatregelen, de ontkoppeling, de spoedprocedure en de 

tijdelijke gebruiksvergunning. MR] Specifieke aandacht gaat naar weesgeneesmid-

delen en geneesmiddelen met weesindicaties. 

De regering versterkt voor de patiënten de toegang tot minder dure geneesmidde-

len: generische geneesmiddelen en goedkope originele geneesmiddelen (het con-

cept goedkope geneesmiddelen zal worden verduidelijkt). 

 

[De regering versterkt in het referentieterugbetalingssyteem de stimulansen voor 

een grotere prijsconcurrentie tussen de geneesmiddelen uit eenzelfde therapeuti-

sche klasse (specialiteiten en magistrale bereidingen) met een gelijkwaardige we-

tenschappelijk aangetoonde therapeutische waarde. [via het stelsel van de referen-

tieterugbetaling of via een vereenvoudigd stelsel van offerteaanvraag uitgebreid tot 

alle therapeutische klassen. CDH]Ze introduceert daartoe elementen van een trans-

parante en een dynamische marktbevraging.MR] 

[In het stelsel van de referentieterugbetaling zal het beleid van “goedkope” 

geneesmiddelen worden voortgezet, niet alleen voor de generische 

geneesmiddelen, maar ook voor de prijsdaling van specialiteiten buiten octrooi. Dit 

zal ook toelaten de begrotingsmarge te scheppen nodig voor de financiering van de 

vernieuwende geneesmiddelen. Daartoe wordt de piste van het “remgeld aan 1 €” 

voor de “goedkoopste” geneesmiddelen onderzocht. MR] 
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De regering zal actief zoeken naar methoden om de prijs van de geneesmiddelen te 

verlagen en het aandeel van de generische geneesmiddelen te verhogen. 

 

[De regering voert de wetgeving inzake de modulering van de heffingen van de 

farmaceutische industrie in functie van de geleverde innovatie-inspanningen uit, re-

kening houdend met de eventuele opmerkingen van de Europese Commissie.MR] 

Het structureel overleg met de farmaceutische sector wordt voortgezet en ver-

sterkt. 

[Omwille van de belangrijke rol van de farmaceutische industrie in O&O en het 

nastreven van de Lissabondoelstellingen, zullen initiatieven worden genomen om 

onderzoek en innovatie aan te moedigen. Dit houdt ondermeer in dat de principes 

van “tax modulation” worden voortgezet om de farmaceutische ondernemingen 

ertoe aan te zetten te investeren in O&O in België, overeenkomstig de regels 

vastgelegd door de Europese Commissie. MR] 

 

De regering versoepelt de prijscontrole voor niet-voorschriftplichtige en niet-

terugbetaalbare specialiteiten (onder meer pijnstillers)  

 

De regering waakt erover dat het persoonlijke aandeel van de patiënt in de uitga-

ven voor “goedkope” (MR) geneesmiddelen niet verder toeneemt. Ze eist van de 

industrie een grotere transparantie op het vlak van de kosten en de kostenstructu-

ren, meerbepaald op Europees niveau. 

 

In het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten neemt 

de regering initiatieven om een objectieve en onafhankelijke informatie aan de pa-

tiënt en aan de voorschrijvers te versterken (bijvoorbeeld onafhankelijke artsenbe-

zoekers). 

[De regering zet haar inspanning voort om te komen tot een rationeler voorschrijf- 

en distributiegedrag van geneesmiddelen. Daartoe neemt ze bijkomende maatrege-

len om abusieve publiciteit voor geneesmiddelen te beperken, zowel voor het brede 

publiek als voor de gezondheidsprofessionals, via fiscale maatregelen, door meer 

inspanningen voor onafhankelijke informatie, maar ook door het sensibiliseren van 

het medisch korps in het kader van de basis- en permanente opleiding.] 

 

De regering waakt erover dat de voorschrijvers regelmatig feedback ontvangen 

over hun voorschrijfprofielen van de zogenaamde goedkope geneesmiddelen en 

moedigt hen aan optimaal voor te schrijven conform de wetenschappelijke kwali-

teitsvereisten.  
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[De onafhankelijke artsenbezoekers spelen hierbij een belangrijke rol. De regering 

waakt over een strikte toepassing van de wet ter bestrijding van de uitwassen inza-

ke geneesmiddelen promotie en moedigt de sector aan om een stringenter systeem 

van autocontrole te ontwikkelen. CD&V] 

 

Ze verduidelijkt de wetgeving inzake de a posteriori-controle en heeft bijzondere 

aandacht voor het gebruik van geneesmiddelen in de verzorgingsinstellingen voor 

bejaarden.  

De regering waakt erover dat de wet met betrekking tot de beperking van de pro-

motie van geneesmiddelen strikt wordt toegepast.  

 

De regering vereenvoudigt de administratieve procedures voor de voorschrijvers. 

 

2.2.1.3.Apothekers 

 

De regering onderstreept het belang van de verantwoordelijkheid van de apotheker 

in de zorgsector. 

[De regering concretiseert het nieuwe vergoedingssysteem (in FR: rénumératon) 

van de apothekers, dat het systeem van marges vervangt door een gemengde fi-

nancieringswijze. Daarbij staat het concept “goede farmaceutische praktijken in 

functie van de patiënt” centraal.MR] [Verder wordt het begrip “farmaceutische 

zorg”, ingevoerd bij KB nr. 78 van 10 november 1967, hierbij het centrale element 

van de rol van de apotheker ten opzichte van de patiënt. MR] 

 

[2.2.1.3.bis De verpleegsters/verplegers, de kinesitherapeuten 

De regering voert een “plan voor de ontwikkeling van verpleegzorgen” in, met prio-

ritair een soepele en aantrekkelijke organisatie van de werkomstandigheden; oplos-

singen zullen worden gezocht om te reageren op de toenemende vraag naar ver-

plegend personeel zowel in ziekenhuizen als thuis. Inzake kinesitherapie zal de re-

gering in het kader van de herziening van de nomenclatuur er na evaluatie op toe-

zien de lijst met zware pathologieën uit te breiden. CDH] 

 

[Nieuw punt: Voorstel van amendement: Tekst te verplaatsen in het hoofdstuk 

“zorgverstrekkers” en te wijzigen zoals daar aangegeven: 
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Tijdens de legislatuur wordt de klemtoon gelegd op de administratieve 

vereenvoudiging en in een eerste fase zal de prioriteit worden gegeven aan de 

vermindering van de overdreven administratieve last voor zorgverstrekkers. 

 

Een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging komt er zo snel mogelijk voor alle 

zorgverstrekkers. Bijzonder belang wordt gehecht aan de administratieve 

vereenvoudiging bij het voorschrijven van geneesmiddelen, via de afschaffing van 

hoofdstukken II en IV, met een versterkte controle op de profielen, door goed het 

onderscheid te maken tussen de evaluatie en de eigenlijke controle. Tegelijk wordt 

de beheersing van het budget verzekert door het aanleggen van een buffer, 

verdeeld over de begroting “medische erelonen” enerzijds en hoofdzakelijk de 

begroting “farmaceutische specialiteiten” anderzijds, om zowel de geneesheren als 

de industrie te responsabiliseren. 

Voor de vervanging van de papieren formulieren en attesten zal het RIZIV, naar het 

voorbeeld van wat in sociale zekerheid is verwezenlijkt onder leiding van de RSZ en 

de KBSZ, in samenwerking met Be-Health, de KBSZ (Smals) en de KBO (ZIV), 

belast worden met een nauwgezet onderzoek van de informatie- en 

gegevensstromen die moeten aangelegd en operationeel gemaakt worden om te 

komen tot een drastische vermindering van de administratieve last gedragen door 

de zorgverstrekkers en door de patiënten. Uiteraard mag een initiatief inzake 

administratieve vereenvoudiging onrechtstreeks niet leiden tot een verhoging van 

de uitgaven in een sector van de begroting van de gezondheidszorg. 

Verder zullen “chinese walls” geplaatst worden voor een verzekerde functionele 

scheiding in de behandeling van de gegevens gebruikt ter administratieve 

vereenvoudiging ten opzichte van de controlebedoelingen (controle kan slechts 

krachtens de wet, met tegensprekelijk debat en peerreview). 

 

De aantrekkelijkheid van gezondheidsberoepen en van de verpleegkunst in het 

bijzonder zal worden verbeterd. 

 

Er komt snel een kadaster voor elk gezondheidsberoep om een goede afstemming 

te kunnen verzekeren tussen vraag en aanbod. 

 

Voor de verpleegkundigen in het bijzonder moet worden gestreden tegen elke 

discriminatie binnen de sector tussen zelfstandige en loontrekkende 

zorgverstrekkers. Ook moet worden overgegaan tot de evaluatie van de 

pilootprojecten “zorghelpers in de thuiszorg”. MR] 
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2.2.1.4.Ziekenhuizen 

 

Parallel met de modernisering van de nomenclatuur past de regering, in overleg 

met de betrokkenen, de ziekenhuisfinanciering aan. Het financieringsmechanisme 

dient in de eerste plaats kwaliteit van zorg te bevorderen. [Daarom garandeert de 

regering ook over het hele land een volledige dekking door Mobiele Urgentieteams 

die gestationeerd zijn in het betrokken taalgebied en opereren in de taal van het 

betrokken taalgebied. (NVA)]Binnen de financiering zal multidisciplinariteit en geïn-

tegreerde werking nadrukkelijk worden aangemoedigd. Hierbij moet ook aandacht 

gaan naar de uitbouw van een goede sociale bescherming voor de betrokken zorg-

verstrekkers. Tevens voert de regering een harmonisering door van de exploitatie-

voorwaarden van private en openbare ziekenhuizen. Ze financiert specifieke univer-

sitaire functie op een adequate wijze.  

 

[Rekening houdend met de medische evoluties en de behoeften van de veroude-

rende bevolking, komt het erop aan het aanbod aan ziekenhuisbedden aan te pas-

sen om de nodige middelen te kunnen vrijmaken voor een zorgbeleid dat meerbe-

paald aangepast is aan bejaarden en aan de revalidatie van herstellende patiënten.  

In dit kader zal de regering een strategie van modernisering en rationnalisering van 

ziekenhuisinfrastructuur voorstellen. Ze zal de definitie van zware medische voor-

zieningen en diensten alsook de programmatie ervan actualiseren. CDH]   

 

Door deze hervorming, die stapsgewijs zal worden doorgevoerd, moet een grotere 

transparantie en rechtszekerheid in de verhoudingen tussen artsen en ziekenhuizen 

worden gerealiseerd en kunnen medische diensten meer coherent en optimaal wor-

den georganiseerd. 

 

[De herfinanciering van de ziekenhuizen moet worden voortgezet. 

Deze herfinanciering moet gepaard gaan met maatregelen voor een nog sterkere 

responsabilisering van de ziekenhuisbeheerders. MR] 

 

De regering [zal haar inspanningen voortzetten om de kloof te verminderen in de 

financiering van dezelfde pathologie en gelijklopend hieraan  CDH]vereenvoudigt 

het stelsel van de referentiebedragen om terugvorderingen te vermijden. [Bij de 

vaststelling van de referentiebedragen zal rekening worden gehouden met de 

meest recente gegevens alsook met de dagziekenhuisactiviteiten. Het systeem 

moet de nodige responsabiliserende impulsen bevatten. Cd&V] 
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[In overleg met alle betrokkenen bereidt de regering de uitvoering voor van de 

wetten van 15 mei 2007 over de vergoeding van schade als gevolg van gezond-

heidszorg. Om een goede toepassing van de wetten te waarborgen, brengt ze zo 

nodig verbeteringen en preciseringen aan. Ze onderzoekt de financiering van de 

maatregel. 

De regering waakt over de creatie en financiering van pediatrische opvanghuizen en 

pediatrische interfaceteams voor de opvang en begeleiding van zwaar zieke kinde-

ren. CDH 

 

[Gelet op de bevoegdheid van de Gemeenschappen inzake het beleid betreffende 

de zorgverstrekking in en buiten de verplegingsinrichtingen, wordt verder werk ge-

maakt van homogene bevoegdheden teneinde een versnipperd ziekenbeleid te 

voorkomen.  

Een homogeen gezondheidsbeleid omvat dan ook het ziekenhuisbeleid en het beleid 

betreffende de zorgverstrekking, met inbegrip van de regelen van de uitoefening 

van de geneeskunde en de paramedische beroepen en de dringende medische 

hulpverlening. (NVA)]  

 

[Binnen de federale bevoegdheden zal bij investeringen in en de financiering van 

ziekenhuizen de nadruk worden gelegd op de ontwikkeling en de uitbouw van de 

dagziekenhuisactiviteit. Daarnaast moet bijkomend aandacht worden geschonken 

aan de toegankelijkheid van de extramurale zorg.  

 

Het rationeel voorschrijfgedrag wordt verder gestimuleerd door de uitbreiding van 

de geneesmiddelenforfaits in de ziekenhuizen. (Open VLD)]   

 

[Er zal een audit komen van het geheel aan ziekenhuiszorgprogramma’s en in het 

bijzonder van hun geografische spreiding, alsook van de programmatie van zware 

medische diagnosetoestellen, om de impact te evalueren van de huidige 

implantering van deze programma’s en toestellen op de zorgtoegankelijkheid. In dit 

kader  zullen alle betrokken actoren worden geraadpleegd en zal, desgevallend, de 

wetgeving worden aangepast. 

 

Ook dient de implementatie van het concept van “zorgbekkens” worden 

geëvalueerd en zal ook de wetgeving desgevallend moeten worden aangepast. In 

dit kader moeten de ziekenhuizen er o.a. financieel (via de verdeelsleutels) toe 

worden aangezet de onderlinge samenwerking te versterken. De oprichting van 
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technische plateaus tussen ziekenhuizen in de grootsteden moet onderzocht 

worden. MR] 

 

2.2.1.5. Ouderenzorg 

 

De regering voert de afspraken van het protocolakkoord van 13 juni 2005 over het 

te voeren ouderenzorgbeleid onverkort uit, alsook de sociale akkoorden die hiermee 

verband houden. 

 

Bovendien ontwikkelt ze verder een gedifferentieerd, betaalbaar en kwaliteitsvol 

zorgaanbod dat niet alleen rekening houdt met de toename in de zorgvraag en de 

wijzigingen in het aanbod van ziekenhuisbedden, maar ook met de verwachte effec-

ten van een thuiszorgbevorderend beleid. [Hierbij moeten de Gemeenschappen een 

centrale rol spelen.MR] 

 

[Mits evaluatie van de eventuele financiële meerkost is de regering van mening dat 

het persoonlijk aandeel van patiënten in thuiszorg niet hoger mag zijn dan bij resi-

dentiële zorg.] 

 

[De onderhoudsplicht in de rusthuizen moet eenvoudig en uniform gemaakt wor-

den. CD&V] 

Op medisch vlak zet de regering de implementatie van het zorgprogramma geria-

trie verder, ondersteunt ze het ontslagmanagement in de ziekenhuizen, een betere 

organisatie van het ontslag van patiënten in de ziekenhuizen (CDH)en versterkt ze 

de rol van de coördinerende en raadgevend arts in de verzorgingsinstellingen voor 

bejaarden.  

 

Bijzondere aandacht gaat uit naar de invoering van een zorgprogramma voor oude-

ren met dementie.   
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2.2.1.6. Geestelijke gezondheidszorg 

 

Op basis van de principes die in 2004 werden vastgesteld door de Interministeriële 

Conferentie Volksgezondheid hertekent de regering verder de organisatie van het 

zorgaanbod in de geestelijke gezondheidszorg, vertrekkend van de noden van de 

patiënt. Hierbij moet de huidige organisatorische rol van de Gemeenschappen wor-

den gevaloriseerd. Voor de verschillende doelgroepen wordt een specifiek zorgcir-

cuit uitgetekend, ondersteund door een netwerk van alle betrokken zorgverleners 

[en een programmageoriënteerde financiering zoals bepaald in de ziekenhuis-

wet.MR] 

 

[De regering verbetert de financiële toegankelijkheid van de zorg voor psychiatri-

sche patiënten en bepaalt kwaliteitscriteria voor de uitoefening van het beroep van 

psychotherapeut.] [ in overleg met alle betrokken actoren, waaronder psychiaters 

en huisartsen. MR] [ Er moet actief gezocht worden naar passende opvangmoge-

lijkheden voor mensen met een mentale handicap en niet aangeboren hersenletsels 

en die nu in de psychiatrische zorgopvang verblijven. CD&V] 

 

[De regering verzekert zich ervan dat het zorgaanbod voor de opvang van drugs-

verslaafden voldoet. CDH] 

De regering verbetert de financiële toegankelijkheid tot de psychiatrische hulpver-

lening en regelt de wettelijke uitoefening van nieuwe geestelijke gezondheidszorg-

beroepen, inzonderheid de uitoefening van de psychotherapie en dit in overleg met 

(de vereniging van) de psychiaters en de huisartsen. 

 

[De regering streeft naar een passende opvangplaats van elke verslaafde door de 

uitbouw van de ambulante en residentiële capaciteit en een goede regionale sprei-

ding. Cd&V] 

 

[Nieuw punt: 

Gezondheidszorgberoepen 

De regering werkt maatregelen uit om de aantrekkingskracht van de zorgberoepen 

te verhogen. Met het oog op de vergrijzing is het noodzakelijk dat er zich in de toe-

komst voldoende mensen blijven inzetten in de zorgsector. Hier is een lange ter-

mijnvisie vereist met onder meer vormingsmogelijkheden en een goed loopbaan-

perspectief. CD&V] 
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2.2.1.7.Onthaalouders 

 

De regering neemt een initiatief om samen met de Gemeenschappen stapsgewijze 

het statuut van de onthaalouders te verbeteren. (behandeld in het hoofdstuk gezin-

nen CDH/MR] 

[Tot slot zal de regering aandacht hebben voor de ontwikkeling van een aanbod aan 

onthaalplaatsen voor kleine kinderen. Daartoe neemt zij het initiatief om met de 

gemeenschappen geleidelijk aan het statuut van de onthaalouders te verbeteren, in 

het bijzonder voor de zelfstandige onthaalouders. Ze zal de mogelijkheid 

bestuderen om fiscale voordelen toe te kennen aan de ondernemingen die 

investeren in kinderopvang. Tot slot zal de regering  het aftrekbaar dagbedrag voor 

onthaalkosten substantieel optrekken, wat overigens een krachtige werkimpuls is. 

MR] 

 

[2.2.1.7.bis een verhoogde responsabilisering 

De financiële verantwoordelijkheid van alle actoren is essentieel voor een zorgsys-

teem dat tegelijk de kwaliteit van de zorg waarborgt en budgettair onder controle 

blijft. 

Uitbreiding, na evaluatie en middels te bepalen modaliteiten, van het systeem van 

forfaitaire financiering voor de pathologieën die een beperkte variabiliteit en een 

redelijke voorspelbaarheid kennen. 

De responsabilisering van de zorgverstrekkers zal meerbepaald worden versterkt 

door de a posteriori-controle inzake geneesmiddelen te verduidelijken. De vooraf-

gaande informatie van zorgverstrekkers zal worden versterkt, meerbepaald over de 

behandelingen die tegelijk beantwoorden aan evidence based medicine en de best 

mogelijke efficiëntie toelaten (verhouding kwaliteit/kost voor de verzekering). De 

informatie zal ook betrekking hebben op de indicatoren en indexen voor duidelijke 

afwijking opgesteld door de Nationale raad voor kwaliteitspromotie. 

Het forfaitariseringsmechanisme in klinische biologie en medische beeldvorming zal 

worden vereenvoudigd. 

De financiële responsabilisering van de farmaceutische industrie wordt behouden 

(waarborgdfonds).  

De ziekenfondsen zullen sterker worden geresponsabiliseerd op het vlak van de 

primaire controle. Binnen deze context zal de rol van de adviesgeneesheer worden 

herzien op het vlak van de inhoud van de functie. 

Incentives zullen worden voorzien. CDH] 
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2.2.1.8. landsbonden 

 

De regering neemt de nodige initiatieven om een regeling uit te werken tot opsplit-

sing van de Wetgeving inzake de landsbonden.  

 

2.2.1.9.Rode Kruis  

 

De regering neemt de nodige initiatieven om een wetgeving uit te werken tot aan-

passing van de regeling het Rode Kruis teneinde de juridische structuur in overeen-

stemming te brengen met de operationele structuur. 

 

2.1.1.10 Tropisch Instituut 

 

De regering neemt de nodige initiatieven tot opsplitsing van het Tropisch instituut 

en de Wetenschappelijke Instelling Volksgezondheid. 

 

2.2.1.11.Orde van Geneesheren 

 

De regering neemt de nodige initiatieven tot aanpassing en opsplitsing van de Orde 

van Geneesheren en zal initiatieven nemen inzake de regeling voor artsensyndica-

ten waarbij aan syndicaten geen verplichtingen worden opgelegd inzake lidmaat-

schap van huisartsen, specialisten, geografische spreiden van leden. NVA] 

 

2.2.2. Betrokkenheid van de Gemeenschappen 

 

[Uitgangspunt bij verdere stappen in de staatshervorming op het vlak van de ge-

zondheidszorg is het tot stand brengen van een correcte balans tussen enerzijds 

het behoud van een solidaire verzekering voor de geneeskundige verzorging en an-

derzijds de versterking van de verantwoordelijkheid van de Gemeenschappen. 

CDH/MR] 

[De maatregelen genomen door de federale overheid enerzijds en door de 

gemeenschappen anderzijds zijn bedoeld om elkaar te ondersteunen en te 

versterken met het oog op een coherent gezondheidszorgbeleid. MR] 

 

[De regering schuift hiervoor volgende oriëntaties naar voren: 
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- een betere vertegenwoordiging van de Gemeenschappen in federale organen 

van de gezondheidszorg. Hierbij kan worden gedacht aan het Federaal Kennis-

centrum voor de Gezondheidszorg, de structuur Be-Health en sommige overleg-

organen in het RIZIV die betrekking hebben op gemeenschapsbevoegdheden; 

- het betrekken van de Gemeenschappen bij het sluiten van overeenkomsten in-

zonderheid inzake ouderenbeleid en geestelijke gezondheidszorg. De regering 

wenst een formule in overweging te nemen waarbij in de schoot van het RIZIV 

de overeenkomstcommissies voor verzorgingsinstellingen van bejaarden en 

geestelijke gezondheidszorg worden hervormd en waarin naast de vertegen-

woordigers van de instellingen of diensten en de verzekeringsinstellingen de 

Gemeenschappen zitting hebben.CDH] In dat kader moeten wel voor de ver-

schillende Gemeenschappen eigen accenten kunnen worden gelegd, die aanslui-

ten bij de zorgbehoeften van de bevolking; 

- het betrekken van de Gemeenschappen bij de uitvoering van zogenaamde reva-

lidatieovereenkomsten, in het bijzonder voor de overeenkomsten – voor verder 

te preciseren domeinen – die werden gesloten met die inrichtingen die hiertoe 

door de Gemeenschappen worden aangeduid; 

- het organiseren van een transparant preventiebeleid, waarbij concreet wordt 

voorgesteld de bepaling van de programmawet van 27 december 2006 met be-

trekking tot “vaccinaties” uit te breiden tot de uitgaven die verband houden met 

screeningsprogramma’s. Voor deze materies zal met andere woorden een sys-

teem van trekkingrechten worden ingevoerd; [in het kader van protocolakkoor-

den of samenwerkingsakkoorden opgesteld binnen de interministeriële confe-

rentie volksgezondheid. CDH] 

- het bevorderen van een coherent beleid inzake eerstelijnsgezondheidszorg. 

Voorgesteld wordt om naast een aantal bestaande middelen bijkomende be-

leidsruimte te creëren voor de uitbouw van een “fonds voor de versterking van 

de eerste lijn” [waarop de Gemeenschappen trekkingsrechten kunnen laten gel-

den.CDH] 

 

[Het eerste streepje wijzigen als volgt: 

- een betere vertegenwoordiging van de gemeenschappen, met adviserende 

stem, binnen het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en B-

Health ; 

en de vier laatste streepjes schrappen.] 
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 Naast deze voorstellen dienen meerbepaald eveneens volgende elementen met het 

oog op een betere afstemming te worden onderzocht: 

- de organisatie van het toelatingsexamen kinesitherapie; 

- de prijscontrole op zorg voor bejaarden; 

- de evaluatie artikel 5 van wet van 27 juni 1978; 

- de overheidreglementering inzake rolstoelgebruik; 

- de numerus clausus. 

 

[Hierbij dienen volgende elementen met het oog op afstemming te worden uitge-

werkt: 

- schrappen van het uitgangsexamen voor kinesitherapeuten 

- het RIZIV-nummer voor artsen wordt na zes jaar studies uitgereikt  

- het toekennes van RIZIV-nummers aan medische en paramedische beroepen 

- overheidsreglementering inzake  rolstoelgebruik en hoorapparaten. NVA] 

 

2.2.3. Kwaliteitszorg en patiëntenveiligheid 

 

Kwaliteit is een sleutelbegrip in de gezondheidszorg. Bestaande initiatieven en 

structuren moeten beter worden gebundeld om dit aspect beter te beklemtonen. De 

regering integreert daartoe correcte impulsen in de financieringsmechanismen. 

 

De regering ontwikkelt een nationaal beleidsplan patiëntenveiligheid waarin het ac-

cent zal worden gelegd op een interne meldingsplicht van (bijna) incidenten, de im-

plementatie van verbeteracties en patiëntveiligheidsindicatoren.   

 

De regering breidt het toepassingsgebied van de wet op de rechten van de patiënt 

uit buiten de strikte relatie patiënt-zorgverstrekker.  

[De regering zal verder toezien op de uitwerking van een daadwerkelijk beleid van 

opvang van patiënten in ziekenhuizen. In het verlengde daarvan verzekert zij een 

daadwerkelijke onafhankelijkheid van de ziekenhuisombudsmannen. MR] 

 

2.2.4. Administratieve vereenvoudiging en ontplooiing E-healthstrategie 

 

De regering start samen met de actoren een traject op en neemt initiatieven die 

een grondige administratieve vereenvoudiging doorvoeren (geneesmiddelen, factu-

ratie, …) 
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Ze ontwikkelt samen met alle betrokkenen en alle beleidsniveaus een strategisch E-

healthprogramma.  Op die manier wordt multidisciplinaire samenwerking geconcre-

tiseerd en kunnen onnodige onderzoeken worden vermeden. Dat programma impli-

ceert de uitbouw van een gemeenschappelijk platform, een aangepast wettelijk ka-

der en de nodige tussenkomst in de investeringen zowel ten behoeve van zorgver-

strekkers als van ziekenfondsen.  

 

[De geleidelijke en overlegde ontwikkeling van de activiteiten en initiatieven 

genomen in het kader van het platform Be-Health zal worden aangemoedigd met 

als doelstelling: 

- synergieën vinden en de coherentie waarborgen van de ontwikkelingen in de 

gezondheidssector; 

- e-government op transparante wijze invoeren; 

- slechts informatie gebruiken die gevalideerd is door authentieke bronnen; 

- het ruimste overleg en de betrokkenheid van alle actoren van de 

gezondheidssector waarborgen, via de beheers- en overlegorganen van Be-

Health ; 

- waarborgen bieden voor de naleving van het medisch geheim, de bescherming 

van de private levenssfeer van patiënten en zorgverstrekkers in de behandeling 

van hun persoonlijke gegevens en voor de wetgeving rond patiëntenrechten. 

Vermits het ook gaat om de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking 

tot gezondheid, zal in de toekomstige ontwikkelingen van Be-Health rekening 

worden gehouden met de adviezen en aanbevelingen die uitgaan van de Orde van 

geneesheren en van de Koninklijke academie voor geneeskunde enerzijds, en van 

de Commissie voor de bescherming van de private levenssfeer en het Sectoraal 

comité sociale zekerheid en gezondheid anderzijds. 

Voor meer patiëntenbescherming zal het document van de (Europese) werkgroep 

“Article 29” over de bescherming van gegevens (opgesteld krachtens artikel 29 van 

de Europese richtlijn 95/46/EG) over “de behandeling van persoonlijke gegevens 

met betrekking tot gezondheid vervat in de elektronische medische dossiers” dienst 

doen als referentienorm voor het vastleggen van de “privacy”-omkadering in de 

toekomstige ontwikkeling van het platform Be-Health. MR] 

 

[De regering ontwikkelt een elektronisch medisch dossier (EMD) in opvolging van 

de SIS-kaart om alle papieren doktersattesten en voorschriften te bannen. De dok-

ter kan zijn verrichte raadplegingen elektronisch indienen bij de elektronische loket-

ten van de ziekenfondsen. De patiënten krijgen het bedrag van de raadpleging 

verminderd met het remgeld, enkele dagen later al door hun ziekenfonds terugbe-
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taald op hun rekening. Ook de voorschriften worden door de geneesheer elektro-

nisch ingevoerd in het EMD van de patiënt  en op het intranet geplaatst dat toegan-

kelijk is voor alle apothekers. Wanneer de patiënt bij de apotheker van zijn keuze 

binnenstapt, haalt die met de nieuwe SIS-kaart van de patiënt het voorschrift van 

het intranet. Dit alles kan gerealiseerd worden met een volledig respect voor de 

privacy van de patiënt. (NVA)] 

 

2.2.5. Europa en de gezondheidszorg 

 

België stelt zich proactief op ten aanzien van de ontwikkelingen in Europa. [België 

zal ook de nodige inspanningen doen om ervoor te zorgen dat de Belgische belan-

gen op Europees niveau worden gevrijwaard. CD&V] De regering is er voorstander 

van de gezondheidsdiensten uitdrukkelijk als diensten van algemeen belang te be-

schouwen en zal pleiten voor een grotere rechtszekerheid in de verhouding tussen 

het EU-recht en de nationale gezondheidszorgsystemen. 

 

De regering onderkent de opportuniteiten van de gezondheidssector in het kader 

van de internationale kenniseconomie en zal deze ondersteunen.  

 

Conform de resolutie van het parlement van 1 juni 2006 inzake de mobiliteit van 

patiënten in de Europese Unie neemt ze initiatieven (patiëntenstromen identifice-

ren, correcte aanrekening van kosten verzekeren). Ze zal evenwel niet toestaan dat 

het vrij verkeer zou leiden tot ongewenste effecten zoals wachtlijsten. 

 

[De regering is gekant tegen initiatieven die via een ver doorgedreven commerciali-

sering de sociale waarden van het gezondheidszorgsysteem ondermijnen. MR] 

[De overheid steunt zich op het bestaand wettelijk kader om steeds de toeganke-

lijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de Belgische bevolking te garanderen. 

CD&V] 

[Daarentegen is de regering wel aan op een doorgedreven samenwerking tussen al-

le actoren waarbij zij worden gestimuleerd om via synergie extra toegevoegde 

waarde te creëren. Dit vormt één van de pistes om de zorg op termijn betaalbaar te 

houden. NVA] 

 

 [De regering zal de interne reorganisatie van het Rode Kruis op gemeenschapsba-

sis faciliteren.] 
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3 Kansen voor een betere levenskwaliteit 

 

Mensen willen een aangenaam leven leiden. Daarvoor zoeken ze een goed 

evenwicht tussen werken en vrije tijd. Kwaliteit vinden ze ook in de 

contacten met elkaar, in het aanvoelen van veilig, gezond en 

gerespecteerd te zijn. Deze regering streeft ernaar de obstakels voor een 

goede levenskwaliteit weg te werken.  

 

Om elke burger de kans te geven zich volledig te ontplooien en te ontwikkelen, zal 

de regering mee vorm geven aan de uitbouw van een kwalitatieve en respectvolle 

leef- en werkomgeving.  Ze zal zich focussen op een betere afstemming van de 

relatie arbeid-gezin, verder werken aan een evenwichtig gelijkekansenbeleid, 

streven naar een versterking van het sociaal weefsel en een coherent 

consumentenbeleid voeren. Zij maakt zich sterk om maatregelen te nemen die het 

aantal verkeersdoden substantieel verminderen.  

 

3.1. Arbeid  en gezin  

 
[Vanuit een loopbaanperspectief wil de regering ervoor zorgen dat mensen langer 

actief kunnen blijven door overgangen tussen opleiding, werk, gezin en andere 

zorgtaken gemakkelijker te laten verlopen. In alle maatregelen hiertoe houdt de 

regering rekening met een gelijke verdeling van zorgtaken tussen mannen en 

vrouwen.] (cd&v). 

[De regering heeft aandacht voor de situatie van wie niet of niet meer werkt tijdens 

en langere of minder lange periode, om te zorgen voor zijn gezin (de opvoeding 

van de kinderen, mantelzorg, …), om eventueel te komen tot een echt sociaal sta-

tuut.] MR 

 

[Om het samengaan van arbeid en gezin te verbeteren, voert de regering een stel-

sel van een individuele loopbaanrekening in. Op de rekening kan, op een fiscaal-

vriendelijke manier, tijd (vakantiedagen en/of overuren) en/of geld (deel van het 

salaris) gespaard worden, waarmee vrijwillig gekozen afwezigheid gefinancierd kan 

worden. ] 

 

cdH: vervangen door:  

[Om het samengaan van arbeid en gezin te verbeteren, voert de regering een tijds-

krediet van 5 jaar in, te moduleren over de hele beroepsloopbaan. Daarnaast ver-

Mise en forme : Puces et
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Mise en forme : Puces et
numéros

Mis en forme : Police :Non
Gras, Néerlandais (Belgique)
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Mis en forme : Néerlandais
(Belgique)

Supprimé : ¶
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hoogt ze de uitkering met 50 % wanneer het tijdskrediet wordt opgenomen om ge-

zinsredenen, voor zorg aan kinderen of ouderen of voor een vorming.] 

 

De regering verlengt het bevallingsverlof van 15 tot 20 weken, waarvan ten minste 

twee weken voor de bevalling opgenomen moeten worden.[Adoptiefouders krijgen 

een ‘hechtingsverlof’ van 6 weken, onafhankelijk van de leeftijd van het adoptiekind 

MR: schrappen]  [Voor zelfstandige moeders wordt voorzien in de verhoging van de 

geboortepremie en en dient er werk te worden gemaakt van een vervangingsrege-

ling voor tijdens de zwangerschap en na de bevalling. Cd&v]. [De regering zal ook 

het zwangerschapsverlof voor zelfstandigen aanpassen aan hun economische reali-

teit, door ondermeer te voorzien in concrete vervangingshulp, in de verhoging van 

de uitkering, het wekelijks opnemen van het verlof en de verhoging van de maxi-

male verlofduur.] (MR). 

 

cdH: deze volledige paragraaf vervangen door volgende paragrafen: 

 

De regering is zich bewust van het feit dat de eerste momenten die ouders en kin-

deren delen cruciaal zijn voor de toekomst en voert dan ook een ambitieus gezins-

beleid. Zo beslist de regering het zwangerschapsverlof te verlengen van 15 tot 20 

weken. De regering beslist ook dat de duur van het adoptieverlof gelijk is aan die 

van het zwangerschapsverlof en brengt het adoptieverlof dus op 20 weken, opdat 

een adoptiekind evenveel recht zou hebben als een pasgeborene om zijn ouders zo 

lang mogelijk bij zich te hebben voor de omkadering en affectie die het nodig heeft 

voor zijn ontluiking. De regering verbindt er zich ook toe de volgende punten te on-

derzoeken: 

 

- de mogelijkheid om het adoptieverlof op 24 weken te brengen en om dit verlof te 

cumuleren met het ouderschapsverlof; 

- de mogelijkheid om zelfstandige vrouwen de mogelijkheid te bieden om zich over 

hun adoptiekind te ontfermen; 

- de problemen rond internationale adoptie en rond de juridische adoptieprocedure 

regelen; 

- de mogelijkheid van eenzelfde duur voor het adoptieverlof, ongeacht de leeftijd 

van het kind.; 

- de mogelijkheid om het adoptieverlof met twee weken te verlengen bij meervou-

dige adoptie; 
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[De regering breidt het rouwverlof uit tot 10 dagen bij overlijden van de partner of 

kind en bij overlijden van een persoon waarmee men samenwoont] [De regering 

neemt maatregelen opdat alle vaders 15 dagen vaderschapsverlof kunnen opne-

men.] (cd&v). 

 

De regering breidt het ouderschapsverlof uit [tot 1 jaar voor beide ouders samen, 

met een regeling waarbij ook vaders worden aangemoedigd hun deel op te nemen 

cd&v]. Voor alleenstaande ouders [en voor de ouders die recht hebben op verhoog-

de kinderbijslag omwille van een kind met een handicap MR], wordt de premie ver-

hoogd, zonder een nieuwe werkloosheidsval te creëren. Vader of moeder uit een 

éénoudergezin hebben bij werkhervatting recht op een degressieve bijpassing op 

hun begrensd [loon] [uitkering MR], zodat hun netto gezinsinkomen bij aanvang tot 

een aantrekkelijk niveau toeneemt. Opname van het ouderschapsverlof is mogelijk 

tot de kinderen [12] [18 cd&v] jaar zijn; deeltijdse opname, met behoud van een 

band met de arbeidsmarkt, krijgt prioriteit. Eenmaal leerplichtig, kan enkel nog 

deeltijds ouderschapsverlof.  

 

[De regering za look het betaald vaderschapsverlof uitbreidnig tot vier weken, te 

verdelen over de zes eerste levensmaanden van het kind.] (cdH). 

 

[De regering vraagt aan de sociale partners om, waar mogelijk, te voorzien in een 

aangepaste werktijdregeling en een soepeler invulling van de 38-urenweek. Op die 

manier moeten oplossingen mogelijk gemaakt worden voor onder meer de proble-

men bij co-ouderschap en tijdens de schoolvakanties. ] vervangen door (cd&v): [De 

regering moedigt de sociale partners aan om flexibele werktijdregelingen, zoals een 

soepeler invulling van de 38-urenweek, het bevorderen van thuiswerk, telewerk en 

schoolbelcontracten en de mogelijkheid voor een flexibele overschakeling naar gro-

te deeltijdbanen. (4/5de tewerkstelling), een plaats te geven in het sociaal overleg. 

Op die manier moeten oplossingen mogelijk gemaakt worden voor onder meer de 

problemen bij co-ouderschap, opvang tijdens de schoolvakanties en om flexibel 

zorg te kunnen opnemen voor een zorgbehoevend of ziek gezinslid of verwante. 

Tevens kan er zo soepeler worden ingespeeld op noodwendigheden van de onder-

neming.] 

 

[In functie van de erkenning van de institutionele realiteit van dit land, zal op korte 

termijn voor elk der gemeenschappen een wettelijke feestdag ingesteld worden. 

CD&V/NVA] 
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[De regering neemt het initiatief om samen met de Gemeenschappen en in overleg 

met de sociale partners stapsgewijs een volwaardig statuut voor onthaalouders te 

realiseren] 

 

[ De regering bereidt voor het eind van de legislatuur de toekenning voor van een 

volledig werknemersstatuut voor de erkende onthaalouders. Dit statuut waarborgt 

de werknemers enerzijds een volledige sociale dekking en het recht op werkloos-

heidsuitkeringen en, anderzjids, een netteloon dat overeenstemt met de momen-

teel geïnde uitkering. 

Ze verbindt zich ertoe de kost te verminderen die de toekenning van dit nieuw sta-

tuut vertegenwoordigt voor de gemeenschappen door geen werkgeversbijdragen te 

voorzien op de lonen en door het toekennen van een forfait voor beroepsonkosten 

die overeenstemt met het huidige forfait voor de autonome onthaalouders, forfait 

waarmee rekening zal worden gehouden bij de berekening van de beroepsvoorhef-

fing. 

Daartoe stelt zij een werkgroep in met de federaties van onthaalouders (Vie Fémi-

nine et Cosege), de besturen, de sociale partners en de gemeenschappen om het 

sociaal en fiscaal statuut van de onthaalouders te analyseren en het nieuwe sociaal 

statuut voor te bereiden opdat dit verwezenlijkt kan worden eind 2011.] cdH 

 

[Tot slot zal de regering aandacht hebben voor de ontwikkeling van een voldoend 

aantal opvangplaatsen voor kleine kinderen. Daartoe neemt zij het initiatief om ge-

leidelijk, met de gemeenschappen, het statuut te verbeteren van de onthaalouders, 

in het bijzonder van de zelfstandige onthaalouders. Zij zal de mogelijkheid bestude-

ren om fiscale voordelen toe te kennen aan de ondernemingen die investeren in 

kinderopvang. Tot slot wil zij de aftrekbare dagprijs voor kinderopvang aanzienlijk 

verhogen (om te komen tot 25€), wat overigens een sterke werkimpuls vormt. Ver-

der onderzoekt de regering of het toepassingsgebied van deze incentive niet kan 

worden uitgebreid.] (MR). 

 

3.2. Gelijke kansen  - diversiteit  - antidiscriminatie  

 

Gelijke kansen versterken de rechtvaardigheid en de inschakeling van eenieders ta-

lenten in de samenleving. De regering werkt verder aan een evenwichtige verte-

genwoordiging in besluitvormingsorganen, zowel binnen als buiten de politiek. Ze 

geeft uitvoering aan de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tus-

sen vrouwen en mannen (‘gendermainstreaming’) en zorgt in het bijzonder voor de 
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goede werking van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Zij zal 

een eventuele integratie van dit instituut in het Centrum voor Gelijkheid van Kan-

sen en Racismebestrijding onderzoeken. 

 

Niettegenstaande het bovenstaande wijzigt de regering in het belang van alle Belgi-

sche consumenten voor 21/12/2007 de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de 

discriminatie tussen mannen en vrouwen ten einde een tarifering in functie van het 

geslacht toe te laten voor de levensverzekering, de ziekteverzekering, de autover-

zekering en de aanvullende regimes van sociale zekerheid. (Open VLD). 

 

De regering neemt initiatieven om [ruime bekendheid te geven aan de nieuwe anti-

discriminatie en -racismewetten die onlangs in werking zijn getreden. CD&V/NVA] 

de anti-discriminatiewetten te evalueren en te heroriënteren waarbij de regering 

zich beperkt tot het correct omzetten van de Europese richtlijnen terzake. 

CD&V/NVA]  

 

[Het federale beleid en het door de Gemeenschappen en Gewesten te ontwikkelen 

beleid worden op elkaar afgestemd, met respect voor de bevoegdheden van de be-

leidsniveaus. Dat impliceert dat de Gemeenschappen en Gewesten medezeggen-

schap krijgen in de benoeming van de leden van het Centrum voor Gelijkheid van 

Kansen en voor Racismebestrijding.CD&V/NVA] 

 

[In functie van een betere afstemming van het federale beleid en het door de Ge-

westen en Gemeenschappen te ontwikkelen beleid, kunnen de Gemeenschappen en 

Gewesten evenwaardige partners van de federale overheid worden in een nieuw in-

terfederaal centrum voor de bestrijding van discriminatie en met de bevoegdheid 

tot de afhandeling van niet-jurisdictionele klachten m.b.t. antidiscriminatiewetten, - 

decreten,  en –ordonnanties. CD&V/NVA] 

 

[Verder neemt de regering initiatieven om de fysieke toegankelijkheid van de infra-

structuur (overheidsgebouwen, NMBS, luchthaven, etc.) waarvoor zij bevoegd is te 

garanderen. CD&V/NVA] 
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 3.3. Sociale samenhang 

 

De regering streeft een versterking van het sociaal weefsel na, onder meer door het 

verenigingsleven en het vrijwilligerswerk te ondersteunen via sensibiliseringscam-

pagnes. In overleg met alle betrokken overheden werkt ze verder aan administra-

tieve vereenvoudiging en de toegankelijkheid van collectieve verzekeringspolissen, 

ook voor structureel vrijwilligerswerk. Ze werkt aan een duidelijk omschreven sta-

tuut, ook op het fiscale vlak Ze onderzoekt de invoering van een betere toeganke-

lijkheid van vrijwilligerswerk voor werkzoekenden en legale vreemdelingen. 

 

[Omdat het onthaal en integratie van inwijkelingen een exclusieve gemeenschaps-

bevoegdheid is en het Federale Impulsfonds voor het Migrantenbeleid  de homoge-

niteit van dit beleid belemmert, zal de regering de middelen van het Impulsfonds 

voor het Migrantenbeleid dat het nu krijgt van de Nationale Loterij, rechtstreeks 

overhevelen naar de gemeenschappen. De regering zal ook een deel van de midde-

len die momenteel daarvoor aan het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en Ra-

cismebestrijding worden gegeven – overhevelen naar de gemeenschappen. Zo kun-

nen de gemeenschappen de projecten adviseren, financieel opvolgen en evalueren 

en afstemmen met lopende integratieprojecten die ze reeds organiseren. 

CD&V/NVA] 

 

In het kader van de uitbouw van een open en verdraagzame samenleving, stelt de 

regering zich weerbaar op tegen elke vorm van onverdraagzaamheid, extremisme, 

negationisme en blind geweld, en bevordert de actieve gehechtheid aan onze ge-

meenschappelijke democratische waarden.  

Gelet op het belang van levensbeschouwing en religie voor onze samenleving, zet 

de regering een platform op voor dialoog met de levensbeschouwelijke en gods-

dienstige stromingen. Aansluitend geeft de regering opvolging aan het Verslag van 

de Commissie van Wijzen (2006) over de federale financiering van bedienaren van 

erediensten wat betreft het wegwerken van leemtes en discriminaties in hun belo-

ning en het statuut. Ook gaat ze na, in overleg met de Moslimraad en zijn Execu-

tieve, hoe de optimale werking van die Executieve kan worden bevorderd.  

 

[De regering zal de nodige stappen ondernemen voor de ondertekening van het 

samenwerkingsakkoord met betrekking tot de gewestoverschrijdende kerkfabrieken 

en instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende 

erediensten en met betrekking tot de begraafplaatsen die de grenzen van een ge-
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west overschrijden of die gelegen zijn in een ander gewest dan de gemeente waar-

toe het behoort. CD&V/NVA] 

 

[De regering erkent het belang van de betrokkenheid van de ideologische en filoso-

fische strekkingen bij de voorbereiding en de deelname aan het beleid in culturele 

aangelegenheden. De organisatie daarvan (cultuurpactwet) wordt best geregeld op 

het geëigende beleidsniveau. Daarom dient de bevoegdheid ten aanzien van de 

Vaste Nationale Cultuurpactcommissie en haar administratieve diensten aan de 

Gemeenschappen overgedragen te worden. CD&V/NVA] 

 

3.4. Versterking van de bescherming van de verbruiker  

 

De regering zal een voluntaristisch en ambitieus concept verdedigen voor de be-

scherming van de consumenten zowel op nationaal als op Europees niveau, door 

het bundelen van preventie via het verspreiden van correcte informatie, een goede 

regelgeving, afdoende controlemiddelen en een belangrijkere rol voor de admini-

stratie. Ze heeft [in coördinatie met de gewesten en gemeenschappen] bijzondere 

aandacht voor doelgroepen, zoals kinderen en schoolgaande jongeren [door speci-

fieke reglementaire bepalingen te voorzien Open  VLD] 

 

De overeenstemming van de wet van 14 juli 1991 over de handelspraktijken en de 

bescherming van de consument met de Europese richtlijn (97/7/EG) over “oneerlij-

ke handelspraktijken en bescherming van de consument” door de wet van 5 juni 

2007 wordt geëvalueerd. De regering grijpt deze evaluatie aan om de leesbaarheid 

en de structuur van de wet te vereenvoudigen, zonder te raken aan de 

consumentenbescherming en de bekommernis voor een eerlijke handelspraktijk. Zij 

waakt er daarbij over dat de regelgeving geen concurrentienadeel inhoudt voor de 

Belgische ondernemingen. 

 

De regering is gevoelig voor het behoud van de bescherming  van de private le-

venssfeer van de consumenten, in het bijzonder gelet op de ontwikkeling van nieu-

we technologieën. 

 

De regering wil de effectiviteit versterken van het centraal meldpunt, waar mensen 

informatie kunnen krijgen over en doorverwezen worden naar de bestaande om-

budsdiensten. [De bestaande ombudsdiensten worden verder uitgebouwd om hun 

werking, daar waar nodig nog verder te verbeteren. In die sectoren waar er nog 
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geen afdoende ombudsdiensten zijn, zal de regering, waar nodig, werk maken van 

een afdoende klachtenbehandeling.Open VLD][ De regering engageert zich om de 

proliferatie van bestaande overheidsombudsdiensten te stroomlijnen. In het belang 

van de consument neemt de regering de nodige initiatieven om het beroep van 

ombudsman te professionaliseren via o.a. het invoeren van interne mobiliteit en het 

uniformiseren van hun statuut. Open VLD]  

 

De regering is aandachtig voor het behoud van performante en betaalbare elektro-

nische betaalmiddelen. 

 

In overleg met de sector zal de regering erop toezien dat de sector aan de consu-

ment reële transparantie en vergelijkbaarheid van bank- en verzekeringsproducten 

(rendement, dekking, berekening van de voeten, vermijden van het risico op een 

dubbele dekking).  

 

[De regering onderzoekt op welke wijze een adequate verzekering tegen beroeps-

fouten in de bouwsector kan ontwikkeld worden. Enkel voorbehoud Open VLD] 

 

[De regering actualiseert de reiscontractenwetgeving.Enkel voorbehoud VLD] 

 

[De regering zal een Federale raad voor de publiciteit oprichten, een orgaan voor 

de behandeling van geschillen inzake publiciteit, paritair samengesteld uit verte-

genwoordigers van de publiciteits- en distributiesector en van de consumenten. De-

ze raad wordt belast met het opstellen van een gedragscode.(uitsluitend gevraagd 

door CHD)] 

 

Versie 1[De regering onderzoekt de invoering van een class-action-procedure, 

waarbij één eiser verhaal kan zoeken en een beslissing kan vragen in naam van een 

groep met dezelfde of gelijkaardige problemen.] 

 

OF  

 

Versie 2 [De regering onderzoekt de opportuniteit van de invoering van een collec-

tief vorderingsrecht. ] 

  OF 

¨ 

Versie 3 [tekst schrappen in zijn geheel] 
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[De regering evalueert de wet betreffende de consumentenakkoorden.] 

 

De vergrijzing van de bevolking rechtvaardigt de wettelijke ontwikkeling en de wet-

telijke omkadering van de ontwikkeling van nieuwe financiële producten die de le-

venskwaliteit van ouderen moeten verhogen en op afdoende wijze hun levensduur- 

en inflatierisico dekken. 

 

De regelgeving op het consumentenkrediet vergt bijsturing, onder meer met het 

oog op afdoende controle, om de overmatige schuldenlast te beperken, maar te-

vens om de private consumptie te bevorderen. 

 

[Omdat de huidige private huurwetgeving belemmerend kan werken in het licht van 

een gewestelijk woonkwaliteitsbeleid en omdat de woonsituatie erg verschilt van 

gewest tot gewest dient, met het oog op een efficiënt woonkwaliteitsbeleid, de re-

gelgeving inzake de private huurmarkt overgedragen te worden naar de gewesten. 

(doorverwezen naar werkgroep staatshervorming)] 

 

3.5. (Sanitaire en) Voedselveiligheid 

 

De regering voert een geïntegreerd (sanitair en) voedselbeleid, gebaseerd op de 

bescherming van de volksgezondheid (voedselveiligheid en voeding en gezond-

heid), de economie van de agro-voedingssector en duurzaamheid. 

[De regering ontwikkelt een nieuwe geïntegreerde veiligheidsfunctie ter verbetering 

van de risico’s verbonden aan het leefmilieu en de voedselketen (SARS, influenza, 

..) CDH] 

 

 [Op bestuurlijk vlak evalueert ze de wenselijkheid van de samenvoeging van het 

directoraat-generaal Plant, Dier en Voeding van de FOD Volksgezondheid met het 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in een geïnte-

greerd Voedselagentschap om te streven naar een doeltreffender bestuur. MR] [Een 

verantwoordelijkheidsverband wordt gelegd met de voogdijminister. CDH] 

 

De regering past de financiering van het FAVV aan. Een verhoogde publieke bijdra-

ge is een eerste stap om de structurele tekorten weg te werken. De doelstelling is 

dat het financieringsaandeel van de operatoren naar het Europees gemiddelde 

streeft. (MR) 
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Inzake voedingsbeleid wordt het concept van autocontrole uit het businessplan van 

het FAVV voortgezet, maar op basis van een aanmoedigend beleid om de sectorgid-

sen te implementeren en dat tot een significante meerderheid van de bedrijven is 

gecertificeerd. [daarbij wordt de uitzondering behouden voor de landbouwbedrijven 

die, volgens de EU-regelgeving, slechts goede landbouwpraktijken moeten toepas-

sen. Ook wordt de marge voorzien in de Europese regelgeving benut om rekening 

te houden met de specificiteit van KMO’s op het vlak van middelen/procedures om 

de doelstellingen inzake voedselveiligheid te halen. MR/CDH] [De advies- en pre-

ventieve informatieopdracht van het FAVV worden ontwikkeld. CDH] 

 

De regering gaat voor de normering van productiemethodes en producten niet ver-

der dan de geldende Europese normen en nivelleert de bestaande normen (MR). In 

het kader van een Europees stappenplan bouwt ze het systematisch testen van 

runderen op BSE af. [In het kader van de preventie van en de strijd tegen de ziek-

ten worden methodes weerhouden die dezelfde doeltreffendheid bieden maar min-

der duur zijn. MR] 

 

[De regering zal de controles vereenvoudigen en de veiligheid van de controles ver-

sterken door het opstellen van checklists en het beklemtonen van het informatief 

karakter. MR] 

 

3.6. Verkeersveiligheid 

 

[De regering wil het aantal verkeersdoden verder substantieel verminderen, in lijn 

[met de Europese doelstelling hieromtrent en (CD&V)]met de aanbevelingen van de 

Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid van maart 2007.MR] 

[De maatregelen genomen voor de vermindering van het aantal verkeersongevallen 

die geleid hebben tot een daling van het aantal slachtoffers moeten worden voort-

gezet. (MR)] 

 

[De regering neemt maatregelen voor de beschikbaarheid van snelle en betrouwba-

re statistieken over de verkeersongevallen. MR] OF [de regering neemt maatrege-

len om snel te beschikken over betrouwbare statistische gegevens over de ver-

keersongevallen. MR]  Daartoe ziet ze toe op een correcte overzending van de ge-

gevens door de politiediensten. [Ze legt databanken aan over de verkeersinbreuken 

en wetenschappelijk verantwoorde inzichten over de ongevaloorzaken. MR] OF [In 

het vooruitzicht van een beter gericht preventiebeleid, onderneemt ze de integratie 

Mis en forme : Néerlandais
(Belgique)
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en coördinatie van verschillende openbare en private (verzekeraars) databanken 

voor een analyse van de ongevaloorzaken. MR] 

 

Met het oog op een efficiënte handhaving van de verkeersregels wordt de zorg voor 

de doorstroming en de veiligheid van het wegverkeer de zevende basisfunctie van 

de lokale functie en, geeft de regering de politiediensten een betere organisatie en 

betere apparatuur en knowhow. [ Het verkeerveilligheidsbeleid geeft specifieke 

aandacht aan risicogroepen zoals het weekendnachtverkeer, motorrijders en 

vrachtwagens.  

Het verkeersveiligheidsfonds wordt in functie daarvan hervormd; het verdeelt bo-

vendien de beschikbare middelen voor de lokale politiezones per gewest, rekening 

houdend met de inbreng van boeteopbrengsten vanuit het grondgebied  van de 

gewesten. NVA/CD&V] [Ze coördineert de Verkeerswet opnieuw (MR)] en vereen-

voudigt het verkeersreglement na een ruime consultatie van het middenveld.] 

[Met het oog op een betere leesbaarheid voor alle gebruikers gaat ze op basis van 

een advies van de betrokken actoren over tot een vereenvoudiging van het alge-

meen reglement op de wegpolitie. MR] 

 

[Om permanente veranderingen in de verkeersregels te voorkomen, voert de rege-

ring de wijzigingen van de verkeers- en voertuigregels gegroepeerd door, met een 

ruime voorbereidingsperiode voor een vlotte implementatie en voor uitgebreide in-

formatie van de bevolking.[in afwachting van de regionalsering van de verkeers-

wetgeving CD&V/NVA] MR] 

[Ze houdt rekening met de bijzondere aandacht die dient te gaan naar bestuurders 

van gemotoriseerde tweewielers. De regering erkend die laatsten als zwakke weg-

gebruikers. MR] 

 

[De regering hervormt de rijopleiding met het oog op het aanleren van een defen-

sieve rijstijl en milieuvriendelijker rijgedrag. MR] [In dit kader richt zij een fonds 

voor de rijopleiding op CD&V/CDH] 

 

[De regering voorziet de hervorming van de rijopleiding in overleg met de rijscho-

len, om te komen tot een opleiding toegespitst op de rijervaring en defensief rijden 

en een milieubewuster gedrag. 

In samenwerking met de verzekeraars onderzoekt ze de mogelijkheid om op elke 

leeftijd en tegen een redelijke kostprijs opfrisstages te volgen. MR] 

 

Supprimé : CD&V/ NVA
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[De regering doet, voor de veiligheidsuitrusting van de motorvoertuigen, verdere 

stappen in de uitbouw van de intelligente snelheidsadaptatie. Voor wat de veilig-

heidsuitrusting van de motorvoertuigen betreft, ondersteunt de regering de initia-

tieven van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals de intelli-

gente snelheidsaanpassing (ISA). Tevens ijvert ze op Europees vlak voor de stan-

daardinvoering van nieuwe veiligheidstechnologie in motorvoertuigen. MR] 

 

[De regering ondersteunt voluit de initiatieven van de Gemeenschappen voor de 

humanisering van het lot van de verkeersslachtoffers.]  

[Zij neemt de nodige maatregelen naar de verzekeringsondernemingen, de politie-

diensten en het gerechtelijk apparaat.] [Om te strijden tegen wegcriminaliteit zal 

de onvrijwillige doodslag bij verkeersongevallen vallen onder de bevoegdheid van 

de correctionele rechtbank. MR]  

 

[De regering zorgt er voor dat de middelen voor het verkeersboetefonds worden 

verdeeld over de verschillende politiezones, in functie van de inspanningen die in 

elke zone worden geleverd en dit volgens criteria die zullen worden vastgelegd.] 

 

3.7. [Dierenwelzijn 

 

De krachtlijnen en prioriteiten voor het beleid zijn op vlak van dierenwelzijn: 

 

Er wordt een minister aangeduid die, naast zijn andere bevoegdheden, dierenwel-

zijn in de titulatuur draagt. 

Een globaal beleidsplan inzake gezelschapsdieren wordt opgemaakt en toegepast. 

De handhaving op het gebied van bestaande dierenwelzijnwetgeving wordt opge-

schroefd om deze wetgeving strikt te doen naleven. Hiervoor worden de nodige 

middelen vrijgemaakt. De regering is er zich van bewust dat de slachtingen van 

dieren zonder verdoving meer bepaald de zogenaamde rituele slachtingen een ern-

stig dierenwelzijnsprobleem vormen. Hiertoe dient een duurzame oplossing te wor-

den uitgewerkt. 

De regering neemt de nodige maatregelen om het aantal dieren dat word gebruikt voor 

dierproeven te verminderen. CD&V/NVA] 

 

Mis en forme :
Police :Verdana, Néerlandais
(Belgique)

Mis en forme : Gauche,
Interligne : simple

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Bleu

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Bleu

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Bleu

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Bleu

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Bleu

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Bleu

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Bleu

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Bleu

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Bleu

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Bleu

Mis en forme : Police :Times
New Roman, 12 pt, Néerlandais

Mise en forme : Puces et
numéros

Mis en forme : Police :Times
New Roman, 12 pt, Néerlandais

Supprimé : 4
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4 Kansen voor duurzame ontwikkeling 

 

Mensen willen een goede leefomgeving voor zichzelf en hun kinderen en 

kleinkinderen. De wijze waarop wij produceren en consumeren, ons 

verplaatsen en energie opwekken en verbruiken heeft daar een grote 

invloed op. De regering wil daarom mensen aansporen zuiniger en 

milieuvriendelijk om te gaan met energie en vervoer. 

 

Ter ondersteuning van een duurzame ontwikkeling richt de regering haar beleid in 

het bijzonder op de domeinen energie, mobiliteit, klimaat en fiscaliteit. 

De opwarming van de aarde dwingt ons de uitstoot van broeikasgassen te beper-

ken, door zuiniger om te gaan met energie, door energie op een rationelere mili-

euvriendelijke manier aan te wenden, door milieuvriendelijker te consumeren 

en door energie op een CO2-neutrale manier op te wekken. Een duurzaam energie-

beleid moet voor de gezinnen en de bedrijven ook de bevoorradingszekerheid en 

de betaalbaarheid garanderen rekening houdend met de geostrategische be-

perkingen. 

Om de uitstoot van broeikasgassen door het verkeer te beperken, moet het open-

baar vervoer treingebruik verder toenemen en het woon-werkverkeer met de auto 

beperkt worden, moet de voorkeur gegeven worden aan zachte mobiliteit en 

de aankoop en de productie van steeds minder vervuilende voertuigen be-

vorderd worden. 

Een groene fiscaliteit moet de gezinnen en de bedrijven aanmoedigen tot duurzame 

productie, consumptie en mobiliteit. 

Gelet op het belang en met het oog op een goede coördinatie en op de sensibilisering 

van de betrokken partijen, aanspreekbaarheid door de sociaaleconomische partners, ziet 

de regering erop toe dat zoveel mogelijk bevoegdheden die betrekking hebben op duur-

zame ontwikkeling, worden toevertrouwd aan één enkele minister. Dat zou kunnen 

slaan op energie, leefmilieu, mobiliteit, en klimaat. vertrouwt de regering de bevoegd-

heidsdomeinen energie, leefmilieu en duurzame ontwikkeling toe aan één minister. 

 

4.1. Duurzame ontwikkeling 

 

De integratie van het concept duurzame ontwikkeling in de Grondwet is 

een feit sinds 6 mei 2007. De regering zal deze institutionele verplichting 

ook in de komende legislatuur concretiseren. In dat kader zal ze haar be-
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slissingen aan een ex-ante duurzame-ontwikkelingseffect-beoordeling 

(DOEB) onderwerpen en evalueren.  

 

De regering zal de efficiëntie en de effectiviteit van de federale strategie duurzame 

ontwikkeling onderzoeken en de uitvoering van de huidige plannen evalueren. Het 

verslag van het Rekenhof terzake zal gebruikt worden in dat kader. In dit kader 

streeft ze naar een integratie van de nationale strategie duurzame ontwikkeling die 

met de Gewesten en de Gemeenschappen zal worden ontwikkeld en een bestendi-

ging van de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling. 

 

4.2. Klimaat, leefmilieu en energie 

 

Het energiebeleid moet een drievoudige doelstelling nastreven: waken 

over de eerbied voor het leefmilieu, over de bevoorradingszekerheid en 

over betaalbare prijzen voor particulieren en ondernemingen via concur-

rentie op de energiemarkt. Om deze drie doelstellingen zo snel mogelijk te 

bereiken, zal de nieuwe regering erop toezien dat er zo snel mogelijk een 

heldere, strategische en doordachte langetermijnvisie wordt geboden van 

wat de energierichtsnoeren van België moeten zijn tegenover de sociale, 

economische en milieu-uitdagingen. 

Het begin van een nieuwe federale legislatuur biedt daartoe een niet te 

missen kans om een ambitieuze en verantwoordelijke visie uit te werken 

inzake energiebeleid voor de komende jaren. 

 

Binnen de Belgische federale context, waar de bevoegdheden inzake energie verdeeld 

zijn tussen de federale staat en de gewesten, verbindt de federale regering zich ertoe een 

onmisbare rol op te nemen voor het coördineren en desgevallend geven van impulsen 

inzake het Belgisch energiebeleid.  

 

4.3. Klimaat en leefmilieu 

 

De regering zal de totnogtoe behaalde reducties evalueren en, indien no-

dig, het federaal klimaatplan actualiseren met kwantitatieve doelstellingen 

en indicatoren om haar aandeel van 4.800.000 ton CO2 reductie per jaar, 

binnen de interne lastenverdeling in de Kyotoperiode, tijdig te realiseren. 

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros
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In uitvoering van het aangepaste federaal Nationaal Klimaatbeleidsplan concre-

tiseert gaat de regering resoluut voor een de verdere vermindering van de broei-

kasgasemissies met gemiddeld 7,5% over de periode 2008-2012 tegen 2012 

ten opzichte van het niveau van 1990, zoals onze Kyotodoelstelling voorschrijft.  

 

De doelstellingen van de Europese Unie om tegen 2020 de CO2-uitstoot verder te 

verminderen met minstens 20%, de energie-efficiëntie te verbeteren met minstens 

20% en een aandeel hernieuwbare energie te bereiken van minstens 20%, zijn 

voor de regering minimumdoelstellingen.  

[De regering zal een leidende rol op zich nemen om de doelstellingen te 

concretiseren van de Europese Unie om tegen 2020 de uitstoot van broei-

kasgassen verder te verminderen met minstens 20%, de energie-

efficiëntie te verbeteren met 20% en een aandeel hernieuwbare energie te 

bereiken van 20%.] 

 

[Om internationaal te komen tot een post 2012 klimaatakkoord dat tegelijk 

overtuigend is en een daadwerkelijke bijdrage kan leveren tot de strijd te-

gen de klimaatswijzigingen, zal de regering pleiten voor de deelname van 

alle geïndustrialiseerde landen en voor een verbintenis vanwege de snel 

groeiende ontwikkelingslanden om substantiële inspanningen te leveren.] 

 

[Bij de voorbereiding van de interne lastenverdeling tussen de lidstaten in 

het kader van de emissiereductiedoelstelling, zal de regering uitgaan van 

het principe van de marginale kosten binnen de Europese Unie.] 

 

De Belgische onderhandelaars die de reductiedoelstellingen op EU-niveau 

moeten onderhandelen, zullen moeten rekening houden met de eigenheid 

van België en zijn regio’s (oa. transitland, dichtbevolkt, energie-intensieve 

bedrijven). Verder dient op Europees niveau de wenselijkheid onderzocht 

te worden van een sectorgerelateerde aanpak. De Belgische regering is 

ook voorstander om de luchtvaartsector op te nemen in de emissiehandel-

richtlijn.  

 

De federale energiebalans zal aangepast worden rekening houdend met de 

gewestelijke energiebalansen, zodat het Belgische aandeel in de internati-

onale energiestatistieken ook de reële consumptie weergeeft. Voor een co-
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herenter binnenlands klimaatbeleid zullen de federale energiestatistieken 

ook een regionale verdeling aangeven, in overleg met de gewesten.  

 

[Overeenkomstig het in het Samenwerkingsakkoord Flexibiliteitsmecha-

nismen voorziene overleg tussen de gewesten en de federale overheid, zal 

de regering het initiatief nemen voor het bepalen van de overdracht van de 

Kyoto-eenheden tussen de entiteiten in 2007, zodat België tijdig zijn re-

ductiedoelstelling realiseert op een financieel efficiënte wijze.]  

 

De toepassing van de Europese norm voor het gebruik van biobrandstoffen voor 

transport, betekent dat de doelstelling van 5,75% inmenging in 20120 wordt opge-

trokken naar minstens 10% in 2020, in zoverre de productie duurzaam is en 

de tweede generatie biobrandstoffen commercieel beschikbaar is. Daarbij 

dient ook de mogelijkheid voor hogere niveaus van bijmenging gereali-

seerd te worden. De regering onderzoekt op welke manier een algemene inmen-

ging van biobrandstoffen in fossiele brandstoffen gegarandeerd kan worden, met 

respect voor de principes van duurzame ontwikkeling en voor reeds aan-

gegane verbintenissen.  De regering werkt de obstakels weg voor het op 

de markt brengen van zuivere biobrandstoffen. De Belgische regering pleit 

ook op Europees niveau voor de goedkeuring van een duurzaamheidcertifi-

caat voor biobrandstoffen en biomassa. 

 

De regering stimuleert onderzoek naar en investeringen in nieuwe en alternatieve 

energiebronnen en -technieken. Hiertoe richt ze een platform op om de aanwezige 

knowhow in alternatieve en milieuvriendelijke energie te verzamelen. 

 

De regering voert de inspanningen op om de burgers te informeren over de CO2-

uitstoot die zij door hun leef- en consumptiegedrag veroorzaken. [In deze optiek 

zullen vernieuwende sensibiliseringsinitiatieven worden bestudeerd, zoals 

een systeem van “koolstofkaart” dat past in de Europese logica “Domestic 

Emission Trading”, of nog de oprichting van een Compensatiefonds voor 

CO2-uitstoot (in nauwe coördinatie met de gewesten). Verder zal de rege-

ring de mogelijkheden voor fiscale aftrek uitbreiden, meerbepaald voor de 

projecten rond compensatie van CO2-uitstoot.]  

 

 Voor de overheidsgebouwen laat de regering systematisch energie-audits uitvoe-

ren. In de beheersovereenkomst met de overheidsbedrijven neemt ze een clausule 

op over een milieuvriendelijke en  energie-efficiënte uitvoering van hun opdracht. 
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De regering start een ruim plan op ter verbetering van de energiedoeltref-

fendheid in de overheidssector. 

- De regering zal instemmen met de noodzakelijke investeringen om op 

termijn haar vastgoed ecologisch efficiënt te maken. Binnen dat kader en 

als eerste actie zal de regering systematisch energieaudits laten uitvoeren. 

In de beheersovereenkomst met de overheidsbedrijven neemt ze een clau-

sule op over een milieuvriendelijke en  energie-efficiënte uitvoering van 

hun opdracht. 

- Binnen het kader van de geleidelijke vernieuwing van haar wagenpark zal 

de regering toezien op de aankoop van voertuigen die beantwoorden aan 

de strengste milieunormen en zo weinig mogelijk uitstoten. 

- De regering onderzoekt hoe de oppervlakte van de gebouwen die zij in 

gebruik heeft, kan worden verminderd dankzij maatregelen als soepele 

werkuren, telewerk, inrichting van de werkplaats in functie van de aanwe-

zigheid van werknemers, om zo energie te besparen. 

- De regering past derdepartijfinanciering toe om de energie-efficiëntie van 

haar gebouwen te verbeteren. Daartoe laat ze ook private actoren deelne-

men in FEDESCO. 

 

In de residentiële sector ligt de CO2–marge en is het energiebesparingpo-

tentieel bijzonder hoog. De regering zal dan ook alles in het werk stellen 

om binnen haar bevoegdheden derdepartijfinanciering zowel voor de over-

heidsgebouwen, de bedrijven als de particulieren te ontwikkelen. Hierbij 

zal een belangrijke rol weggelegd worden voor de Energy Saving Compa-

nies (ESCO’s). Zulke bedrijven moeten een steile opgang kennen en bijge-

volg moeten de huidige obstakels die de ontwikkeling van deze bedrijven 

in de weg staan, in kaart worden gebracht en vervolgens worden wegge-

werkt. 

 

De regering zal zoveel mogelijk bijdragen tot de mogelijkheid richt een werkgroep 

op om de verschillende regionale groenestroomcertificatensystemen op elkaar af-

stemmen, teneinde tot uitwisseling van groenestroomcertificaten. mogelijk te ma-

ken. 

 

Het uitgangspunt om een CO2-arme samenleving te bereiken is de levens-

cyclusbenadering van een product. De producten met een negatieve LCA 

zouden in overleg met de sector geleidelijk – en binnen een aanvaardbare 

termijn – van de markt moeten verdwijnen en dit via een aangepaste fisca-



 

De kracht van mensen – nota van de formateur – geamendeerde versie– pagina 85 

 

liteit. Doordat een product voldoet aan de eco-efficiëntienorm zal dit ook 

steeds leiden tot energiebesparing en energie-efficiëntie. 

 

De regering keurt productienormen goed die toelaten de afvalhoeveelheid 

aan de bron te verminderen. Zij maakt meer gebruik van productnormen 

en rationaliseert het gebruik van labels, meerbepaald de labels voor mate-

rialen die een duurzaam energiegebruik mogelijk maken en die van de eco-

logische voetafdruk van het product, om zo de keuze van de consument te 

begeleiden. Ze ondersteunt op Europees niveau een zo snel mogelijk ver-

bod op de verkoop van gloeilampen en van televisietoestellen, videospe-

lers en informaticamateriaal voorzien van een sluimerfunctie. 

 

De regering onderzoekt de mogelijkheid om de berekening van het kadas-

traal inkomen te herzien, rekening houdend met de energie-efficiëntie 

zonder te raken aan de lage inkomens, en dat zowel voor nieuwbouw als 

voor vergunningsplichtige renovaties. 

 

4.4. Prijs, bevoorrading en concurrentie 

 

De regering zal de evolutie van de energieprijzen van nabij opvolgen, waakt 

over de beheersing van de energieprijzen, door de voorwaarden te scheppen 

meer bepaald door om een adequate concurrentie mogelijk te maken. Ze neemt 

maatregelen om de effectieve werking van de vrije elektriciteitsmarkt te garande-

ren. Om tot normale concurrentieverhoudingen te komen, moet er, naast een struc-

tureel versterkt SPE, één bijkomende sterke elektriciteitsproducent/leverancier op 

de Belgische markt komen. De tweede en derde leverancier moeten in staat gesteld 

worden om samen ten minste 30% van de productie van de afgeschreven nucleaire 

centrales te kopen tegen kostprijs verhoogd met een normale winstmarge. Daar-

toe moeten er meerdere bijkomende elektriciteitsproducenten op de Belgi-

sche markt aanwezig zijn die elk de mogelijkheid hebben om een aanzien-

lijk marktaandeel te verwerven. De regering zal daar als volgt toe bijdra-

gen:  

 

- de dominante speler zal ertoe aangezet worden activa om te wisselen 

met concurrenten in het buitenland (swaps), of; 

- de terbeschikkingstelling of het te koop aanbieden aan de andere spelers 

van een aanzienlijk deel van de capaciteit (in MW) van de afgeschreven 
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centrales, onder de controle van de CREG en aan interessante handels-

voorwaarden, of;  

- een aanzienlijk productieaandeel (in MWh) van de dominante speler zal 

onder controle van de CREG worden aangeboden aan andere spelers (via 

veiling of beurs) aan een prijs samengesteld uit de productiekosten met 

inbegrip van de onderhouds- en vervangingsinvesteringen en een billijke 

winstmarge, en; 

- het scheppen van de randvoorwaarden die de andere spelers toelaten en 

aanmoedigen om in België bijkomende productiecapaciteit te ontwikkelen 

(onder andere sites en netwerktoegang) 

 

De uitzonderlijke winsten afkomstig uit de versnelde afschrijving van de 

kerncentrales zullen prioritair opnieuw worden geïnvesteerd in een ambi-

tieus klimaat- en energiebeleid. 

 

De regering kiest resoluut voor de onafhankelijkheid van de transmissie- respec-

tievelijk transportnetbeheerders door een overwegend publieke eigendom en een 

publiek beheer van de netten en door het aandeel van de producenten/leveranciers 

terug te dringen tot onder de 25%. Ondernemingen uit de energiesector kun-

nen aandelen verwerven maar mogen individueel noch collectief een blok-

keringminderheid bezitten of gebruiken, bijvoorbeeld via een aandeelhou-

dersovereenkomst of bijzondere aandeelgebonden (stem)rechten, noch 

mogen zij onafhankelijke bestuurders aanduiden. 

 

De netwerkbeheerders moeten beschikken over voldoende financiële arm-

slag voor het doorvoeren van vervangingen en nieuwe investeringen en om 

het noodzakelijke onderhoud te kunnen voorzien van de netwerken, on-

dermeer, opdat België zijn ontwikkeling als knooppunt van het Europese 

transmissienet zou kunnen voortzetten. 

 

De regering waakt over het bevorderen van interconnecties aan de gren-

zen. 

 

De regering zorgt ervoor dat er gelijke toegangsvoorwaarden zijn voor de concur-

renten om aardgas te importeren, op te slaan en te transporteren. Ze investeert 

tijdig in de aardgasopslagcapaciteit en de interconnectiviteit om onze gasbevoorra-

ding te verzekeren, en bouwt Zeebrugge verder uit als een internationale draai-

schijf voor de aardgasvoorziening. Teneinde onze gasbevoorrading te waar-
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borgen ziet de regering erop toe dat het beleid gevoerd door de CREG op 

het vlak van het toezicht op de kosten van de transportnetwerkbeheerders 

hen toelaten te investeren in de aardgasopslagcapaciteit en de intercon-

nectiviteit. De regering zet de omvorming van de hub van Zeebrugge ver-

der om zo de positie ervan als internationale draaischijf voor de aardgas-

voorziening te versterken. Algemeen zal de regering erop toezien dat het 

beleid van de CREG de netwerkbeheerders (gas en elektriciteit) toelaat een 

optimale kwaliteit van de netwerken te verzekeren. 

 

De regering behoudt de in de wet van 31 januari 2003 geplande sluiting op termijn 

van het bestaande park van kerncentrales. Maar in het licht van de bevoorradings-

zekerheid, de betaalbaarheid en een voldoende aandeel CO2-neutrale energiepro-

ductie, zal ze gebruik maken van artikel 9 van de genoemde wet om verlengt ze 

de exploitatieduur van enkele kerncentrales voor een beperkte tijd en in veilige om-

standigheden. te verlengen. De regering wil komen maakt werk van tot een alter-

natief investeringsplan, dat ook onze CO2-reductiedoelstelling vertaalt. Intussen 

laat ze de nodige investeringen in de kerncentrales uitvoeren om een veilige exploi-

tatie te kunnen garanderen. De uitzonderlijke winsten uit de productie van de afge-

schreven kerncentrales worden gedeeltelijk aangewend voor het onderzoek 

naar, de productie en ontwikkeling ondersteuning van de productie van alterna-

tieve energiebronnen, de techniek van koolstofsequestratie, het beleid van 

betaalbaarheid, … 

 

De regering vrijwaart de middelen voor de ontmanteling van de nucleaire centrales 

en voor het beheer van bestraalde splijtstof. Ze ondersteunt het Studiecen-

trum voor Kernenergie dat het wereldwijde onderzoek naar de kerncentrales van de 

vierde generatie leidt. de inspanningen inzake onderzoek naar de behande-

ling van radioactief afval alsook naar de ontmanteling van de kerncentrales 

en inzake het SCK en het IRE. [De regering voert de beslissing uit over het 

geïntegreerd project van berging te Dessel van licht en matig actief afval 

met een korte levensduur. Daarnaast besluit de regering tot de berging op 

grote diepte van gemiddeld tot hoog actief afval met een lange levensduur 

en/of van gebruikte kernbrandstof.]  

 

Aan de federale regulator CREG geeft de regering de nodige onafhankelijkheid om 

op te treden en ex ante toe te zien op een daadwerkelijke concurrentie op de 

productie- en leveranciersmarkt en om te waken over de prijsschommelingen te 

beheersen. Ze evalueert de werking en de opdrachten van de CREG. De rege-
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ring zal de regulator een helder en duidelijk strategisch mandaat verlenen 

om een langetermijnvisie te kunnen aannemen.  

 

De regering neemt maatregelen om energietarieven eenvoudiger en de energiefac-

tuur transparanter te maken en de sociale tarieven automatisch toe te ken-

nen.  

 

De regering voert de richt een onafhankelijke ombudsdienst energie in op, waar 

burgers en bedrijven terecht kunnen met klachten over hun leverancier. 

 

De regering zal bijdragen tot de afstemming van de recente en de toekom-

stige gewestelijke initiatieven met de reeds bestaande federale maatrege-

len (klantinlichtingendienst “Hermes”, gedragscode voor leveranciers, 

enz.) om de consument zo goed mogelijk te begeleiden. 

 

De regering zal een voluntaristisch sociaal beleid vastleggen inzake de 

energiemarkt, bestemd voor de gezinnen met een laag inkomen. Binnen 

deze optiek en ter illustratie zullen de Fondsen die de mensen met een be-

scheiden inkomen helpen bij het betalen van hun energiefacturen geopti-

maliseerd worden om de doelstellingen te bereiken inzake administratie en 

boekhouding voor de ocmw’s en hun genieters en inzake transparantie 

voor de consumenten. Verder moedigt de regering de ocmw’s aan en res-

ponsabiliseert ze voor de ontwikkeling van de sociale energiebegeleiding. 

 

4.5. Mobiliteit 

4.5.1. Spoorwegen 

 
Om het vastlopen van het verkeer te bestrijden, stelt de regering zich tot doel het 

reizigersvervoer tegen 2011 met 25% te laten toenemen ten opzichte van 2006. De 

regering zal de behoeften aan nieuw rollend materieel evalueren in functie van de 

te behalen doelstelling. De NMBS zal erop toezien de inzetting van het nieuw rol-

lend materiaal billijk te verdelen over de gewesten. 

 Ze geeft voorts voorrang aan de spoorontsluiting van de zee- en luchthavens, de 

verdere uitvoering van het GEN rond Brussel en een snellere verbinding tussen de 

hoofdsteden. Naar analogie van het GEN laat ze ook in andere congestiegebieden 

de bestaande mogelijkheden tot voorstedelijke treindiensten gebruiken. 
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[Als doelstelling geeft de regering de NMBS-groep de Europese best practices inza-

ke operationeel, financieel en milieubeheer]  

 

Met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening spreekt de regering met de 

groep NMBS maatregelen af betreffende een correcte en relevante registratie en 

publicatie van de stiptheidsgraad van de treinen, alsook betreffende maatregelen. 

Zij koppelt de niet-naleving van dergelijke resultaatsverbintenissen aan een snelle 

en efficiënte compensatieregeling, om een grotere stiptheid van de treinen te ga-

randeren. De regering zal deze op basis van de Europese standaarden in een vol-

gend beheerscontract verder concretiseren. De regering waakt erover dat de NMBS 

“de trein niet mist” inzake innovatieve technologieën (bvb. beschikbaarheid inter-

net, bereikbaarheid gsm…).] 

De regering stelt alles in het werk opdat de gebruikers zouden kunnen beschikken 

over vervoerbewijzen die geïntegreerd zijn met die van de gewestelijke maatschap-

pijen voor stads- en streekvervoer, desgevallend [via de e-idkaart en een daaraan 

gekoppelde database. Ze verbetert verder de bereikbaarheid en toegankelijkheid 

van de stations en de treinen, met  aandacht voor het voor- en natransport van 

mensen met een beperkte mobiliteit, zachte weggebruikers, tram- en busgebrui-

kers en automobilisten (parkings). 

 

[In het kader van het volgende investeringsplan 2008 – 2012, zal de regering er-

over waken dat het federale financieringsniveau zo hoog mogelijk blijft voor de in-

frastructuur en zal zij de investeringskalender naleven, ondermeer voor het GEN en 

andere prioritaire spoorprojecten.] 

 

[Om de Gewesten in staat te stellen een efficiënt mobiliteitsbeleid te voeren, wor-

den ze nauwer betrokken bij de beslissingen van de NMBS-groep, zowel wat de in-

frastructuur en de stations betreft als de treindienst voor de openbare dienstver-

plichting. Daartoe geeft de regering de drie Gewesten zitting in de raad van bestuur 

van Infrabel, NMBS en NMBS-Holding. De jaarlijkse investeringsplannen van die 

drie maatschappijen worden voor advies voorgelegd aan de drie Gewesten; hun 

opmerkingen worden aan de betrokken raden van bestuur voorgelegd vóór de 

goedkeuring van de plannen. Dezelfde procedure is eveneens van toepassing op de 

jaarlijkse grote aanpassing van de treindienst voor het binnenverkeer, het openen 

of sluiten van stations en stopplaatsen, en de vaststelling van de tarieven. 

 

De regering geeft de Gewesten de mogelijkheid om met ieder van de drie maat-

schappijen een aanvullend beheerscontract te sluiten om projecten voor de uitbouw 
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van de infrastructuur en/of de treindienst te realiseren die als belangrijk worden 

beschouwd door een Gewest, maar niet opgenomen werden in de federale plannen. 

De financiering van die projecten door de Gewesten valt buiten de 60/40-regel 

waarvan de regering de correcte naleving zal opvolgen. 

 

De regering geeft de regionale openbaarvervoermaatschappijen de toelating om 

voorstedelijke treindiensten [light-rail] te organiseren zowel op sporen buiten dienst 

als op sporen die nog in dienst zijn. 

 

De regering waakt erover dat voor het goederenvervoer alle actoren op dezelfde 

manier toegang krijgen tot het net. (werkgroep staatshervorming; duidelijk aflijning 

wat met gewone meerderheid en wat met bijzondere meerderheid)] 

 
De regering zal het gecombineerd vervoer verder ondersteunen. 

 

De regering zal de werking en structuur van de NMBS-groep evalueren, alsook de 

samenstelling van de beheersorganen, [daarbij ook rekening houdend met de ge-

westelijke belangen.] 

 

[Ter optimalisatie van de organisatie van de NMBS, worden alle operationele activi-

teiten onttrokken aan de holding en getransfereerd naar respectievelijk de NMBS en 

Infrabel: Neen vanwege de MR] 
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De regering ziet toe op het respecteren van  minimale loon- en arbeidsvoorwaarden  

door alle operatoren. 

 

De regering zal de ontplooiing ondersteunen van grote bekkens voor vrachtvervoer 

op Europese schaal. 

  

Ze zal het beleid van concentratie van de terminals en van complementariteit met 

de andere vervoersmodi voortzetten en zal de intermodale vrachtinitiatieven onder-

steunen die toelaten goederen tot in de stadscentra aan te voeren: voor beide as-

pecten wordt in nauwe samenwerking met de gewesten tewerk gegaan. 

 

[De regering zal erover waken tegen 2011 sociale verkiezingen te organiseren bin-

nen de NMBS-groep. De representatieve organisaties, vertegenwoordigd in de Nati-

onale Arbeidsraad, zullen betrokken worden bij de voorbereiding ervan.] 

 

4.5.2. Woon-werkverkeer 

 

In het woon-werkverkeer streeft de regering op basis van statistische gegevens 

naar een ambitieuze vermindering van het autogebruik met 10% door het aan-

moedigen van Daartoe moedigt ze, naast het gebruik van het openbaar vervoer, 

flexibele werktijden, het telewerken, het carpoolen, het gemeenschappelijke be-

drijfsvervoer en het langzaam verkeer aan. Dat veronderstelt een veralgemeend 

vervoersmanagement op het niveau van de ondernemingen of van tewerkstelling-

zones. Daarom betrekt de regering de Gewesten en de sociale partners bij haar be-

leid, met het oog op de opstelling, uitvoering en de opvolging van bedrijfsvervoer-

plannen. 

 

Bij de keuze van een vestigingsplaats voor haar diensten houdt de regering reke-

ning met de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. De regering geeft het 

voorbeeld meerbepaald inzake telewerken en flexibele arbeidstijden.  

 

4.5.3. Nationale luchthaven 

 

[De regering bevestigt het belang van de luchthaven in Zaventem en voorziet op  

korte termijn in een oplossing om de exploitatie van de luchthaven en  
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de kwaliteit van de leefomgeving met elkaar te verzoenen, door een billijke en  

evenwichtige verdeling van de hinder die aan de exploitatie verbonden is.]  

 

4.5.4. Duurzame mobiliteit 

 

Zowel inzake woon-werkverkeer als voor professionele verplaatsingen zal 

het gebruik van een multimodale kaart, desgevallend geïntegreerd in de 

identiteitskaart, aangemoedigd worden in overleg met de gewestelijke 

overheden.  

  

Er wordt gedacht aan een pilootproject inzake eco-combis. 
 

4.6. Groene fiscaliteit 

 

Om, naast de bedrijven en het verkeer, de mensen en de gezinnen een grotere 

verantwoordelijkheid te geven voor en een grotere rol te laten spelen in de strijd 

tegen broeikasgassen, moedigt de regering met een ‘groen’ vak in de personenbe-

lasting onder meer de aankoop van energiezuinige huishoudtoestellen aan. 

 

De regering zal een werkgroep opstarten die, in overleg met de gewesten, 

wordt belast met een kosten-batenstudie van de verschillende fiscale 

maatregelen, zoals op het vlak van energiebesparing en het gebruik van 

hernieuwbare energiebronnen, bestemd voor particulieren en ondernemin-

gen. De wenselijkheid om de impulsmaatregelen voor energiebesparing te 

versterken zal worden overwogen.  

 

De regering wenst naast de bedrijven en het verkeer, ook de mensen en de 

gezinnen een grotere verantwoordelijkheid te geven voor, en een grotere 

rol te laten spelen in de strijd tegen de broeikasgassen. Zij zal dit proces 

ondersteunen en onderzoekt in overleg met de betrokken sectoren welke 

methodes daartoe het meest geschikt zijn (groen vak in de personenbelas-

ting, subsidie op factuur of anderszins, labelling, erkenning, …) 

 

De regering evalueert de bestaande maatregelen kent een belastingverminde-

ring toe voor het bevorderen van de bouw van passiefhuizen en energiebespa-

ringsinvesteringen. voor andere energievriendelijke investeringen. Ze stimuleert 

de energie-efficiëntie renovatie van gebouwen. door de werking van het Fonds voor 
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de Globale Reductie van de Energiekosten te verbeteren en te verruimen. Zij or-

ganiseert overleg met het oog op de invoer van een derde-

investeerderssysteem voor de gezinnen op basis van de prefinanciering 

van het fiscaal voordeel en van de energiebesparingen.  

 

Door een vergroening van de vennootschapsbelasting laat de regering bedrijven 

milieu- of energie-investeringen versneld of degressief afschrijven en bepaalde kos-

ten die het milieu ten goede komen, gespreid ten laste te nemen. 

 

De regering onderzoekt in welke mate hervormt de accijnzen op brandstof her-

vormd kunnen worden, bijvoorbeeld in functie van volgens de hun aandeel 

in de emissies. bijdrage tot de CO2-uitstoot. 

 

Het wagenpark moet sneller en sterker samengesteld zijn uit milieuvrien-

delijke voertuigen, meerbepaald via een aanpassing van de aanvullende 

belasting voor LPG-wagens en de bevordering van de aankoop van milieu-

vriendelijke wagens.  

 

De regering verzoekt Met de Gewesten sluit de regering een samenwerkingsak-

koord af te sluiten over de een vergroening van de bestaande belastingen op 

voertuigen. 

 

De regering past derdepartijfinanciering toe om een zo groot mogelijk aandeel van 

milieuvriendelijke producten en diensten te realiseren. Daartoe laat ze ook private 

actoren deelnemen in FEDESCO. 

 
[Voor de gebouwen die vrijgesteld zijn van het kadastraal inkomen 

(schoolgebouwen, kerkfabrieken, ziekenhuizen, rusthuizen, huizen voor 

gehandicapten, …), zal de regering de haalbaarheid bestuderen van een 

vermindering met 6% van het BTW-tarief op energiebesparingswerken.] 

 

De regering waakt over de voortzetting van de steun aan de brancheak-

koorden afgesloten tussen de industrie en de gewesten. 

 

De regering moedigt de transportsector er fiscaal toe aan “brancheakkoor-

den” af te sluiten waardoor deze sector zich ertoe verbindt gebruik te ma-

ken van de beste beschikbare technologieën en praktijken.  
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[Voor een onderneming die een voertuig exclusief ter beschikking stelt aan een 

werknemer of directeur die over een vaste werkplaats beschikt zullen de kosten 

verbonden aan het gebruik van het voertuig niet langer aftrekbaar zijn, met uitzon-

dering van de brandstofkosten die voor 50% aftrekbaar blijven.] 
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5 Kansen voor migranten en asielzoekers 

 

Wij leven in een open samenleving: tolerant en solidair, die aan iedereen 

een evenwicht tussen rechten en plichten verzekert door het bevorderen 

van de universele en individuele waarden. In zo’n samenleving worden mi-

granten die de fundamentele waarden van onze democratie respecteren, 

zich aanpassen aan onze gewoonten en onze taal leren als volwaardige 

burgers beschouwd. Met andere landen zijn we solidair om vluchtelingen 

een internationale bescherming te verlenen en te onthalen. Wie aanklopt, 

krijgt een snelle respons. 

 

Migratie is niet meer weg te denken uit onze samenleving. De regering heeft de 

ambitie en de opdracht om van migratie een succes te maken. Dat vergt inspannin-

gen van iedereen, binnen een duidelijk juridisch kader, waarbij het federale beleid 

congruent is met dat van de Gemeenschappen en de Gewesten teneinde een glo-

baal en coherent migratie- en asielbeleid te voeren. Migratie raakt immers tal van 

beleidsdomeinen op de verschillende bevoegdheidsniveaus. Op federaal niveau gaat 

het in de eerste plaats om Binnenlandse Zaken en Maatschappelijke Integratie, 

maar daarnaast betreft het ook Werk, Justitie, Ontwikkelingssamenwerking, Buiten-

landse Zaken, Volksgezondheid, Economie en Duurzame Ontwikkeling. Op het ni-

veau van de Gemeenschappen en de Gewesten gaat het om Inburgering en Onder-

wijs respectievelijk Werk. Dat vereist dan ook afstemming. 

 

[Eén minister zal bevoegd zijn voor zowel het onthaal van asielzoekers, waarvoor 

het agentschap Fedasil bevoegd is, als voor de aspecten van het asiel- en migratie-

beleid, waarvoor de Dienst Vreemdelingenzaken respectievelijk het Commissariaat-

Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen bevoegd zijn. Die minister zal, als coör-

dinator, ook bijdragen aan de samenhang van het gevoerde beleid op het federale 

niveau en dat op het niveau van de Gemeenschappen en Gewesten inzake migratie 

en integratie/inburgering. Hij/zij zal bovendien op regelmatige basis een Interminis-

teriële Conferentie voor Migratie- en Integratiebeleid bijeenroepen om de verschil-

lende betrokken federale en regionale ministers samen te brengen. Hij/zij maakt 

werk van een ondubbelzinnige dataverzameling en publiceert jaarlijks een verslag 

over de migratie. 
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 De regering stelt, in Europees verband, een lijst op van de veilige landen van her-

komst waarvan onderdanen niet in aanmerking komen voor asiel. 

 

5.1.   De korte, kwaliteitsvolle asielprocedure effectief waarmaken 

 

Kort na 1 juni 2008 evalueert de regering de nieuwe asielregelgeving. Indien echter 

voordien zou blijken dat sommige formele ontvankelijkheidscriteria voor een asiel-

aanvraag moeten worden geschrapt en/of de filterprocedure bij de Raad van State 

niet het beoogde doel bereikt, zal ze passende maatregelen nemen. 

 

De regering evalueert de opvangwet en verifieert of de effectieve spreiding van de 

kandidaat-vluchtelingen over het hele grondgebied wordt toegepast, om de ver-

plichting te concretiseren tot vestiging van de kandidaten in de gemeenten waaraan 

ze zijn toegewezen, voor zover zij niet waren opgevangen in een open centrum of 

lokaal opvanginitiatief. 

 

De regering geeft asielzoekers uiterlijk één jaar [zes maand] na de start van de 

asielprocedure toegang tot de arbeidsmarkt [en voorziet in een regeling tot bijdrage 

in de kosten voor de opvang.] 

 

5.2 Hervestigingsbeleid voor vluchtelingen 

 

In het kader van het Europese migratiebeleid neemt België deel aan programma’s 

voor de hervestiging in Europa van vluchtelingen uit gebieden met een groot aantal 

vluchtelingen. Het beleid richt zich op mensen die massaal gevlucht zijn uit eigen 

land en die in de regio van hun herkomstland verblijven (bijvoorbeeld in een vluch-

telingenkamp) zonder perspectief op terugkeer of integratie in hun gastland. Ter 

plaatse wordt nagegaan of deze mensen voldoen aan de criteria van de Conventie 

van Genève of aan het statuut van de subsidiaire bescherming. 

 

5.3 Een transparant en rechtvaardig regularisatiebeleid 

 

De regering wil geen nieuwe collectieve regularisatiecampagne. Ze wil wel een 

rechtvaardig individueel regularisatiebeleid met klare criteria in een in ministerraad 

overlegd koninklijk besluit voor het geheel van de regularisaties.  
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[Om in aanmerking te komen voor regularisatie moet men in principe ooit een le-

gaal verblijf hebben gehad in België. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen in aanmer-

king komen die in de asielprocedure hebben gezeten of een tijdelijke verblijfsver-

gunning hebben gehad in het kader van werk of studies. Toeristenvisa komen niet 

in aanmerking. In de overgangsperiode worden ook in aanmerking genomen, zij die 

een beroep hebben gedaan op het oude artikel 9,3 Vreemdelingenwet (opgeheven 

met ingang van 1 juni 2007). Een langdurige (asiel)procedure zal een belangrijk 

element zijn bij de beoordeling. Uiteraard blijft het criterium van ernstige ziekte, 

zoals in de nieuwe wet is opgenomen, behouden.] 

 

Ook duurzame bindingen met ons land kunnen aanleiding geven tot regularisatie. 

De Commissie voor Advies voor Vreemdelingen toetst het criterium “duurzame bin-

dingen” zoals geregeld in het besluit en geeft binnen een strikte termijn een niet-

bindend advies aan de bevoegde minister. De minister motiveert zijn beslissing in-

dien hij afwijkt van dit advies.. 

 

Om de duurzame bindingen met ons land te kunnen nagaan, worden er voorwaar-

den opgenomen die onder meer en duidelijk refereren naar inburgering en integra-

tie [(o.m. taalkennis)], alsook werkbereidheid, uitzicht hebben op werk en/of de 

mogelijkheid om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Ook mag de betrokkene 

geen gevaar zijn voor de veiligheid en openbare orde of fraude hebben gepleegd.  

 

[Voor diegenen die tijdelijk niet terugkunnen naar hun land van herkomst om rede-

nen buiten hun wil, creëert de regering een tijdelijk verblijfsstatuut van een jaar, 

met mogelijkheid tot hernieuwing. Na vijf jaar bestaat de mogelijkheid tot een 

permanent verblijfsstatuut.] 

 

5.4  Statuut voor staatlozen 

 

De regering voorziet in een procedure tot toekenning van het statuut voor staatloze 

door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. De er-

kenning als staatloze heeft in principe een (tijdelijk) verblijfsrecht tot gevolg. 
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 5.5 Verduidelijken regelgeving Dringende Medische Hulp 

 

Mensen zonder papieren hebben recht op dringende medische hulp (art. 57§2 van 

de OCMW-wet en het KB Dringende Medische Hulp van 12 december 1996). Aange-

zien het begrip dringende medische hulp door zorgverstrekkers verschillend wordt 

geïnterpreteerd, moet het KB verduidelijkt worden. Dringendheid van een behande-

ling betreft de noodzakelijkheid ervan; de beslissing daarover ligt bij de arts. Die 

heeft wel de plicht het bevoegde OCMW in te lichten over behandelingen die niet 

terugbetaalbaar zijn. 

 

De overheid dient zich te engageren dat de terugbetaling van de dringende medi-

sche hulp binnen een redelijke termijn gebeurt. De regering maakt de administra-

tieve procedures tussen OCMW’s en federale overheidsdiensten, alsook tussen 

OCMW’s en zorgverstrekkers helder en transparant, onder meer door het gebruik 

van de medische kaart.  

 

5.6  Een humaan en kordaat terugkeerbeleid 

 

Het terugkeer- en verwijderingsbeleid moet effectief worden uitgevoerd. Het is im-

mers het sluitstuk van een effectief asiel-, migratie- en regularisatiebeleid. Elke 

vreemdeling krijgt de kans een procedure op te starten waarop de overheid binnen 

een redelijke termijn een uitspraak dient te doen zodat de vreemdeling snel zeker-

heid heeft over zijn/haar rechtstoestand. Wanneer men evenwel geen verblijfsrecht 

krijgt, moet men de consequenties aanvaarden [dit is het land verlaten], anders 

hebben de procedures geen zin. 

 

De voorkeur gaat naar vrijwillige en zelfstandige terugkeer. Wie deze vorm van te-

rugkeer weigert, wordt gedwongen doch humaan uitgewezen. De regering sluit met 

zogenaamde emigratielanden overeenkomsten af met betrekking tot de terugname 

van hun uitgeprocedeerde of illegaal verblijvende onderdanen. Elke vreemdeling die 

het grondgebied dient te verlaten wordt uitgenodigd zich in te schrijven in een vrij-

willig terugkeerprogramma dat maximaal gericht is op de re-integratie in het land 

van herkomst..  

 

Eén centraal aanspreekpunt moet fungeren als kenniscentrum voor het terugkeer-

beleid en als begeleider van terugkeerprojecten van uitgewezen vreemdelingen. 
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Deze laatste worden beter begeleid bij hun terugkeer en de re-integratie in hun 

land van herkomst; daarvoor is samenwerking met de Internationale Organisatie 

voor Migratie (IOM) aangewezen. Hun situatie in het land van herkomst moet nog 

een tijd opgevolgd worden. 

 

De federale regering voert een effectief verwijderingsbeleid en rekent daarvoor op 

de medewerking van de lokale politiezones, waarmee ze een protocolakkoord sluit. 

Ze past desgevallend de wet op het politieambt aan. 

 

De regering investeert in bijkomende capaciteit voor de gesloten centra. 

 

De regering verzekert de opvolging van de aanbevelingen van de commissie-

Vermeersch. 

 

5.7 Gezinshereniging 

 

De regering zal de noodzakelijke maatregelen ondernemen voor de zo uniform mo-

gelijke toepassing van de wettelijke bepalingen inzake gezinshereniging. 

 

De regering wil, verder bouwend op het beleid van de vorige regering aan gezins-

hereniging enkele bijkomende voorwaarden koppelen. De partner die in het kader 

van gezinshereniging naar België komt, moet voldoen aan de integratievoorwaar-

den [zoals die bepaald worden in de Gemeenschap waar de vreemdeling verblijft.]. 

 

Ook van gezinsherenigers verwacht de regering dat ze beschikken over stabiele en 

regelmatige inkomsten die volstaan om zichzelf en zijn/haar gezinsleden te onder-

houden, zonder een beroep te doen op sociale bijstand. Deze voorwaarde wordt in 

de Vreemdelingenwet opgenomen Voorts streeft ze naar een harmonisatie van de 

regelgeving gezinshereniging voor Belgen en derdelanders. Dit wil zeggen dat voor 

beide groepen gelijke voorwaarden naar leeftijd, huisvesting, inkomsten, ziektekos-

tenverzekering en integratievoorwaarden worden opgelegd.  

 

De procedures voor gezinshereniging, gestart vanuit binnen- of buitenland, moeten 

geëvalueerd worden met het oog op meer transparantie. 
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[De regering wil de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ook inzake geschillen 

over gezinshereniging volwaardige rechtsmacht geven met onderzoeksbevoegdheid 

(conform art. 13 EVRM).] 

 

5.8 Aanpak schijnhuwelijken  

 

Tijdens de vorige legislatuur zijn belangrijke stappen gedaan in de aanpak van 

schijnhuwelijken. Nu schijnhuwelijken strafbaar zijn, zullen de parketten ook echt 

moeten vervolgen. Bovendien zullen er duidelijke richtlijnen en vorming moeten 

komen voor de lokale besturen en parketten opdat het opsporen en bestrijden op 

een uniforme manier zou gebeuren. Er moet tevens een meldpunt voor slachtoffers 

en een centrale databank komen waarin alle pogingen tot schijnhuwelijk alsook de 

vernietigingen worden geregistreerd. Zo kan ook statistisch materiaal worden ver-

zameld. 

 

Wel moet erop worden toegezien dat de preventieve onderzoeken naar schijnhuwe-

lijken transparant verlopen en dat duidelijke regels worden in acht genomen ter be-

scherming van paren die te goeder trouw zijn.   

 

5.9 Alternatieven zoeken voor gezinnen met minderjarige kinderen in ge-

sloten centra 

 

[De regering investeert in specifieke opvangmogelijkheden met beperking van de 

bewegingsvrijheid voor gezinnen met kinderen die wachten op hun uitwijzing.]  

 

[De gesloten centra moeten een uitzondering blijven. Ze kunnen slechts gebruikt 

worden in de optiek van een terugkeer op zeer korte termijn. De aanwezigheid van 

kinderen in die gesloten centra dient principieel te worden veroordeeld. CDH] 

De regering zet alternatieven op voor het opsluiten in gesloten centra van kinderen 

en kwetsbaren. 

 

Wanneer gezinnen met kinderen toch moeten worden opgevangen in gesloten cen-

tra, bijvoorbeeld kort voor de repatriëring of bij manifeste onwil, dient dit te gebeu-

ren voor de kortst mogelijke duur (maximum twee weken) en in de best mogelijke 

omkadering. Gezinnen en mensen die niet verwijderbaar zijn, worden niet opgeslo-

ten.  
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De gezinnen en de personen die niet verwijderd kunnen worden, worden niet opge-

sloten. ] 

 

5.10 Niet begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) 

 

De rondzendbrief van 15 september 2005 over de verblijfssituatie van NBMV wordt 

opgenomen in de Vreemdelingenwet.  

 

Daarnaast moeten er via een samenwerkingsakkoord afspraken komen tussen de 

federale staat en de Gemeenschappen en Gewesten over de opvang van NBMV, on-

afhankelijk van het statuut van de NBMV.  

 

Een gecentraliseerde databank die alle diensten kunnen raadplegen moet meer 

zicht geven op de NBMV die zich op het grondgebied bevinden. 

 

De regering evalueert de methodes voor de leeftijdsbepaling van de NBMV, alsook 

de voogdijregeling. 

 

5.11 Nationaliteit en integratie 

 

[Verblijf en integratie kunnen leiden tot het verkrijgen van de nationaliteit, niet 

omgekeerd. De verwerving van de Belgische nationaliteit vereist dan ook een onbe-

perkt en ononderbroken wettelijk verblijf van 5 jaar en integratiebereidheid, en dus 

onder meer [het beheersen] [een voldoende kennis] van een van de drie landstalen 

[ - met name de taal van de gemeenschap van verblijf].  Dat wordt ingeschreven in 

de nationaliteitswet, net als in de ons omringende landen. 

De nationaliteitswetgeving dient ook migratieneutraal gemaakt worden, dit wil zeg-

gen dat het niet makkelijker mag zijn de nationaliteit te verwerven dan een ver-

blijfsvergunning. Daarom wordt artikel 12 bis § 1, 2° opgeheven. Hierdoor kunnen 

immers meerderjarige kinderen die in het buitenland geboren zijn en van wie een 

van de ouders of adoptant Belg is geworden, op het moment van de nationaliteits-

verklaring de Belgische nationaliteit verkrijgen.  

. 

 De nationaliteitsverwerving moet gedepolitiseerd worden, wat impliceert dat de 

huidige gunstprocedure van de naturalisaties een uitzonderingsstelsel dient te wor-

den, met een gedegen ambtelijke voorbereiding binnen het kader van objectieve 
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criteria waaraan elke aanvraag nauwkeurig getoetst wordt. De rol van het parle-

ment hierin moet uitgeklaard worden.  
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6 Kansen voor veiligheid en recht 

 

Justitie is een onmisbare schakel om een democratische samenleving te 

waarborgen. Ze ziet erop toe dat de burgers onder de bescherming van de 

rechtsstaat in vrijheid en solidariteit kunnen leven. De regering moet het 

wetgevend en gerechtelijk kader aanbieden dat de effectieve realisering 

van rechten en plichten verzekert. Mensen hebben er nood aan te weten 

wat verboden is en wat niet. Zij wensen een strenge aanpak van de crimi-

naliteit. Zij willen een objectieve en coherente overheid die borg staat voor 

veiligheid en billijkheid. 

 

Daarbij moeten alle noodzakelijke budgettaire en inhoudelijke inspannin-

gen geleverd worden teneinde de dienstverlening sneller, efficiënter en 

daadkrachtiger te maken. De prioriteit moet worden gelegd op een toe-

gankelijke justitie, zowel in termen van kosten, als op het vlak van het 

taalgebruik en de juridische procedures. Alternatieven voor gerechtelijke 

procedures moeten aangemoedigd worden. In strafzaken is nood aan de 

ontwikkeling van burgerlijke en herstelaanpak en van alternatieve straffen 

in de plaats van vrijheidsberoving. De sancties moeten rechtvaardig, doel-

treffend en proportioneel zijn en daadwerkelijk toegepast worden. 

Toegankelijkheid, bescherming en handhaving zijn de essentiële elemen-

ten van de justitiële veiligheidsketting.  Een rechtssysteem dat op peil is 

vereist een goede wetgevingskwaliteit, 

Investeren in justitie is investeren in de samenleving.  

 

Substantiële investeringen zijn nodig op het vlak van justitie en veiligheid om een 

oplossing te bieden voor de dringendste problemen en tegelijk de basis te leggen 

van een diepgaan en duurzaam veranderingsproces. 

De verbetering van de organisatie en van de werking van justitie moet een topprio-

riteit zijn. 

Justitie moet beschikken over een moderne infrastructuur en kantoorinrichting, be-

ter geleid worden, doeltreffender zijn en beschikken over de noodzakelijke beheers-

instrumenten, ook op elektronisch vlak, voor evaluaties en metingen. 

 

De veranderingen moeten zich toespitsen op de preventie van conflicten en crimi-

naliteit, op een doeltreffende en humane oplossing voor geschillen binnen een rede-

lijke termijn, op energiek onderzoek, opvolging en sanctionering, op een daadwer-

kelijke strafuitvoering en op een performante werking van de justitie-, politie- en 
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veiligheidsdiensten. De strafuitvoering moet beschikken over voldoende menselijke 

en materiële middelen om in te staan voor de daadwerkelijke uitvoering van de 

straffen, het herstel van de schade aan de slachtoffers en de doeltreffende begelei-

ding van veroordeelden. 

 

Dat vergt voldoende middelen, zowel op de algemene uitgavenbegroting als via een 

alternatieve financiering [waar mogelijk in samenwerking of cofinanciering met de 

Gemeenschappen- COMMUNAUTAIR], en een publiek-private samenwerking voor 

onder meer de infrastructuurwerken.  

 

De hervorming van de inrichting en werking van justitie dient te gebeuren in dia-

loog met de mensen op het terrein, in een positieve geest en met eerbied voor de 

specificiteit en de inbreng van eenieder. Grotere autonomie en een toegenomen 

responsabilisering [zijn hierbij de krachtlijnen]. [ De grondwettelijke onafhankelijk-

heid van de rechterlijke macht heeft betrekking op haar rechtsprekende functie en 

wordt ten allen tijde gewaarborgd.  Daarnaast is de rechterlijke macht zoals elke 

andere staatsmacht verantwoording verschuldigd, onder meer over het gebruik van 

de toegekende middelen.- VOORSTEL VLD] [Het autonoom beheer over de midde-

len in hoofde van de korpschefs van de magistratuur brengt de verantwoordelijk-

heid mee verantwoording af te leggen over dit beheer. Dit tast geenszins de onaf-

hankelijkheid aan van de rechterlijke macht.] 

Akkoorden zullen worden afgesloten met de verantwoordelijken van de verschillen-

de entiteiten van justitie en politie over de organisatie, de toewijzing van middelen, 

het vastleggen van doelstellingen, de evaluatie van resultaten, aanpassingen en 

feedback.  

 

[Met het oog op een goede wetgevingskwaliteit, zullen de adviezen van de afdeling 

Wetgeving Raad van State zullen jaarlijks gepubliceerd worden. BUDGETTAIR] 

 

6.1  Een efficiënte en menselijke oplossing van geschillen binnen een re-

delijke termijn 

 

De regering bouwt de alternatieve vormen van geschillenbeslechting verder uit. Ze 

groepeert in samenspraak met de betrokken actoren het aanbod en informeert de 

bevolking over de mogelijkheden, ze slaat doeltreffend bruggen tussen de rechter-

lijke macht en de bemiddeling en omgekeerd. Ze vervangt verplichte verzoening 

voor de rechter (zoals bij huurgeschillen) door een vrijwillig systeem. 
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Na kennisname van de argumenten van de partijen, is de rechter gehouden om na 

te gaan of hijzelf de partijen kan verzoenen. Hij krijgt ook de mogelijkheid om de 

partijen door te verwijzen naar een erkende bemiddelaar met het oog op een gede-

tailleerde informatie.  

 

De regering voorziet in de beheersakkoorden de vermindering van de doorlooptijd 

van burgerlijke zaken tot een redelijke termijn, geënt op de gemiddelde en objec-

tieve gegevens binnen eenzelfde graad en eenzelfde rechtsinstelling. De regering 

streeft hierbij naar de progressieve invoering van een gemiddelde doorlooptermijn 

van 1 jaar [(voorstel FORM)] . Ter uitvoering van de laatste wetgeving, verbetert ze 

de kwaliteit en verkort ze de duur van het deskundigenonderzoek door uitbreiding 

van de rol van de actieve rechter tot het verloop ervan, de invoering van bindende 

termijnen. De regering waakt erover dat deze wetgeving op korte termijn wordt 

geoperationaliseerd, waarbij een evaluatie gebeurt in functie van het versterken 

van de vorming van de experts samen met de betrokken actoren   Een wetgevend 

initiatief wordt voorbereid met betrekking tot de aanpak van het deskundigenon-

derzoek in strafzaken.  De regering denkt na over de herwaardering van de eerste 

aanleg en aan een rationeler, selectiever en een beter gerechtvaardigd gebruik van 

rechtsmiddelen, in overleg met de actoren op het terrein. De regering zal werken 

aan de invoering in ons gerechtelijk recht van een nieuwe korte betalingsbevelpro-

cedure om de schuldeiser in staat te stellen, door het vlot verkrijgen van een uit-

voerende titel, sneller de niet betwiste schuldvorderingen in te vorderen.  

 

Met het oog op een hogere procesefficiëntie moedigt de regering het veralgemenen 

van de schriftelijke procedure aan en bestudeert ze samen met de Hoge Raad voor 

Justitie de invoering van de positieve motiveringsplicht. De loskoppeling van straf-

rechtelijke en burgerrechtelijke aspecten van een zaak zal worden bestudeerd in 

het geval dat een vorm van objectieve aansprakelijkheid kan worden ingesteld zon-

der te raken aan de rechten van de verdediging van de betrokkene. De regering zal 

trachten de termijnen en de berekening ervan te uniformiseren en neemt de nodige 

maatregelen om overdreven formalisme te bestrijden op burgerlijk vlak. De rege-

ring zal in overleg met de hoogste rechtscolleges streven naar een betere aflijning 

van hun bevoegdheden. 

 

[De regering hervormt de beslechting van administratieve geschillen door de Raad 

van State en hevelt administratieve beroepen tegen een individuele overheidsbe-

slissing over naar nieuw op te richten administratieve kamers bij de rechtbank van 

eerste aanleg – ZIE OOK 6.2.1.5..] 
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Een noodplan laat de regering toe de strijd tegen de gerechtelijke achterstand voor 

te zetten zowel in eerste aanleg als in beroep. Ze verzoekt de Hoge Raad voor de 

Justitie een inventaris op te stellen van de rechtscolleges en parketten die met ach-

terstand te kampen hebben en de oorzaken te identificeren en oplossingen voor te 

stellen. 

In akkoord met de korpschef en de betrokken balies stelt zij een individueel gefa-

seerd plan op dat moet toelaten de achterstand in te lopen volgens een afgespro-

ken timing, goede preventieve praktijken te ontwikkelen en technieken uit te wer-

ken voor het voorspellen van de rechtsduur. Dit plan maakt deel uit van het be-

heerscontract en houdt rekening met de werklastmeting.  

De regering evalueert en wijzigt de wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Ge-

rechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand. 

 

De regering inventariseert de knelpunten in de uitvoering van gerechtelijke beslis-

singen en neemt initiatieven voor een vereenvoudiging en verbetering van het be-

slag- en executierecht, de invoering van bemiddeling bij de uitvoering van gerech-

telijke beslissingen en een gelijkwaardige rechtsbescherming van schuldenaars bij 

een gerechtelijke en minnelijke invordering van schulden. 

  

6.2  Moderne en efficiënte justitie, politie- en veiligheidsdiensten 

6.2.1 Justitie 

6.2.1.1 Informatisering 

 

De regering gaat voor de versnelde invoering van elektronische justitie en informa-

tisering.  

De regering tekent een stappenplan uit, materie per materie, voor de informatise-

ring van de gerechtelijke diensten met het oog op een pragmatische en  maximale 

integratie van bestaande systemen, rekening houdend met de specificiteit van de 

gebruikte procedures en van hun interne compatibiliteit. Elke etappe wordt geëva-

lueerd. Ze waakt over de realisatie van uniforme gegevens, een performante infor-

matiedoorstroming tussen de diensten en de beschikbaarheid van centrale gege-

vensregisters (zoals het strafregister).  

Er zal worden overwogen om de toegang tot het elektronisch strafregister te verze-

keren voor de rechtsonderhorigen en de medewerkers van het gerecht. De balie, 

gerechtsdeurwaarders, rechtszoekenden en de griffie moeten elektronisch berichten 
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kunnen uitwisselen, met inbegrip van het neerleggen van conclusies door advoca-

ten. 

 

6.2.1.2 Management 

 

De regering stelt het Themisplan bij met het oog op het afzonderlijk gedecentrali-

seerd beheer voor de zetel en het openbaar ministerie. De beheersstructuren wor-

den vereenvoudigd vanuit een evenwicht tussen de beleidsmatige verantwoorde-

lijkheid van de korpschef en de uitvoeringsbevoegdheid van de beheersdiensten.  

Het personeelsbeleid, het gebouwenbeheer, de materiële uitrusting en de werkings-

kosten moeten gedecentraliseerd worden naar het niveau van de arrondissementen 

en ressorten, na een inventaris van de benodigdheden.   

De regering voorziet in managementsopleiding voor de korpschef en in bijstand van 

een administratief manager.  Ze zet een geobjectiveerd systeem van werklastme-

ting (individueel en gezamenlijk) op dat rekening houdt met kwantiteit en kwaliteit, 

en als grondslag kan dienen voor toekenning van mensen en middelen. 

De regering geeft de korpschefs de middelen om hun beleid van autonoom beheer 

voort te zetten en verduidelijkt de juridische verantwoordelijkheid van de beheer-

ders. De korpschef kan hierbij ter verantwoording worden geroepen met betrekking 

tot de uitvoering van zijn beleidsplan  In de beheerscontracten worden welbepaalde 

kwaliteiten inzake dienstverlening, informatie en afhandeling opgenomen. 

Het afsluiten van akkoorden volgens de lokale behoeften kan worden voortgezet in 

de mate dat deze lokale overeenkomsten ondergeschikt zijn aan de geüniformi-

seerde beheersmodi, meerbepaald inzake werklastmeting. Dit nieuwe Themis-plan 

zal het resultaat moeten zijn van overleg met het Parlement, de Hoge Raad voor de 

Justitie, de wetenschappelijke wereld en alle betrokken actoren. 

 

De regering gaat in overleg met het parlement, de Hoge Raad voor de Justitie, de 

wetenschappelijke wereld en alle betrokken actoren na welke initiatieven nodig zijn 

voor een wetenschappelijke en geobjectiveerde onderbouw en een effectmeting van 

het justitie- en veiligheidsbeleid. Het betreft onder meer de ontwikkeling van be-

trouwbare en geobjectiveerde gegevens, zoals gerechtelijke statistieken en ophel-

deringcijfers inzake criminaliteit, en de uitwerking van monitoringinstrumenten.  

 

De hertekening van de rechterlijke organisatie dient tevens verder uitgewerkt te 

worden rekening houdend met het onderzoek van het Instituut van de Overheid 

omtrent integrale kwaliteitszorg, het profiel van de administratieve manager in het 
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kader van de verzelfstandiging van justitie en managementshervormingen in justi-

tie. 

 

Ze stemt de rol en de bevoegdheden van de instanties betrokken bij de werking 

van de rechterlijke organisatie beter op elkaar af. 

 

6.2.1.3 Kwaliteit van de magistratuur 

 

De regering verbetert de benoemingsprocedure voor magistraten, verzekert er de 

objectiviteit van en onderzoekt maatregelen om de coherentie tussen de diverse 

toegangswegen tot de magistratuur te waarborgen.  

Ze installeert een grotere horizontale en verticale mobiliteit van de magistraten 

,een evaluatie van het evaluatiesysteem van magistraten [en neemt initiatieven om 

een sociaal statuut van de magistraten in te voeren, een financiële herwaardering 

en de verbetering van de arbeidsomstandigheden.(Budgetair)] 

 

[De regering [laat] [herziet] de wet van 31 januari 2007 over de gerechtelijke op-

leiding en de oprichting van het Instituut voor Gerechtelijke opleiding [opheffen], 

zodat de gerechtelijke opleiding vorm kan krijgen in een Nederlandstalige en een 

Franstalige magistratenschool aan de rechtsfaculteiten van de universiteiten. COM-

MUNAUTAIR] 

 

De taak van de griffiers en van het parketpersoneel moet worden aangepast als 

echte beleidsondersteuners van de magistraten.   

 

De regering onderzoekt hoe de rol van de gerechtelijk stagiairs, justitieassistenten, 

de referendarissen en de parketjuristen beter kan worden gedefinieerd. [ In functie 

van de specifieke noden in de verschillende rechtsgebieden, zal het aantal referen-

darissen en parketjuristen worden verhoogd, Deze functies worden herwaardeerd 

inzake verloning. BUDGETTAIR] Er zullen vaker toegansexamens worden georgani-

seerd. 

 

6.2.1.4 Toegankelijkheid 

 

De regering verbetert de toegankelijkheid van het gerecht door rekening te houden 

met drie criteria: de beheersing van de kosten, het tijdsbeheer, en een juridisch 

taalgebruik dat begrijpbaar moet zijn voor de rechtszoekenden. 
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Zij stelt [ samen, met de Gemeenschappen, bevoegd voor de luister en bescher-

ming van de taal - COMMUNAUTAIR ],  een [ gemengd federaal-communautaire - 

COMMUNAUTAIR] Commissie Rechtstaal die voorstellen doet voor vereenvoudiging 

en verbetering van de rechtstaal. 

 

[Maatregelen worden genomen om de kostprijs te verminderen van de toegang tot 

de procedure voor de rechtszoekende - BUDGETTAIR] 

 

[In het verlengde van de bevoegdheden inzake bijstand aan personen, wordt de 

bevoegdheid inzake rechtsbijstand en rechtshulp uitdrukkelijk volledig overgedra-

gen aan de Gemeenschappen._- COMMUNAUTAIR]  

 

De regering evalueert de informatieopdracht van de rechtsbijstandcommissies en 

verbetert de informatie over rechtsbijstand alsook de samenwerking tussen de 

rechtsbijstand van de eerste en de tweede lijn. [Ze onderzoekt de herziening van 

de criteria ter verdeling van de subsidies aan de rechtsbijstandcommissies- COM-

MUNAUTAIR]. Ze evalueert de rechtsbijstand en bestudeert de mogelijkheid om 

nieuwe criteria vast te stellen voor de toekenning van de rechtsbijstand van de 

tweede lijn. BUDGETTAIR] 

 

Wat de verhaalbaarheid van de erelonen van advocaten betreft zal de regering snel 

het KB nemen ter uitvoering van de wet van 21 april 2007, in overleg met de ba-

lies. 

 

[Ze recht een uniek loket op voor rechtsbijstand en de juridische bijstand.)- COM-

MUNAUTAIR] 

 

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme : Normal

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Supprimé : door de instel-
ling van 

Supprimé : , door de verla-
ging van de kostprijs voor 
de procespartijen te onder-
zoeken en door de financie-
ring van de rechtsbijstand 
te herzien.

Supprimé : ,

Supprimé : ji

Supprimé : Tekst van de 
CDH¶

Supprimé : ,
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 6.2.1.5 Organisatie 

 

[Om de toegang tot Justitie te verbeteren zal de regering in een beperkt aantal re-

gio’s en voor bepaalde gevallen een afdeling van het Hof van Beroep installeren _ 

BUDGETTAIR] 

 

De Regering stelt, in overleg met de betrokken actoren, een algemene hervorming 

van de structuren van de diverse rechtbanken op het niveau van de eerste aanleg 

en van het openbaar ministerie bij deze rechtbanken in het vooruitzicht.  De rege-

ring richt hiertoe een veralgemeende rechtbank van eerste aanleg op met verschil-

lende kamers (milieurecht, familierecht, arbeidsrecht, administratief recht. [FORM]. 

 

Met het oog op het verzekeren van de beste dienstverlening, zoekt de regering naar 

de optimale schaalgrootte van de gerechtelijke arrondissementen. . 

 

[Wat het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde betreft, zal een split-

sing worden doorgevoerd met een Nederlandstalige zetel en een Franstalige zetel 

(eerste aanleg, arbeidsrechtbank en handelsrechtbank). In elke rechtbank zal een 

derde tweetalige magistraten zetelen (met functionele kennis). Het voorzitterschap 

van de rechtbanken wordt waargenomen door een Nederlandstalige voorzitter en 

een Franstalige voorzitter, die kennis hebben van de andere taal. De bestaande re-

gels op gebied van de verwijzing/verdaging blijven van toepassing en zullen worden 

aangepast aan de splitsing. 

Tezelfdertijd zal een verticale splitsing van het parket tot stand worden gebracht. 

Het Brussels parket zal bestaan uit een vijfde Nederlandstalige en vier vijfde Frans-

talige magistraten, van wie een derde tweetalig is. Het parket van Halle-Vilvoorde, 

dat in Vilvoorde gevestigd zal worden, zal bestaan uit Nederlandstalige magistraten, 

van wie een derde tweetalig is (met functionele kennis). Het bestuur van de parket-

ten wordt waargenomen door procureurs des Konings van verschillende taalrol, met 

een grondige kennis van de andere taal. Specifieke bepalingen zullen worden uit-

gewerkt om de dossierverwerking te regelen in het kader van gerechtelijke onder-

zoeken. 

De organisatie en de werkingsregels van de griffies en de parketsecretariaten zullen 

dienovereenkomstig aangepast worden. Bovendien zal worden voorzien in over-

gangsmaatregelen.] 

 

 

Mis en forme :
Police :Verdana, Non souligné

Mis en forme :
Police :Verdana

Mis en forme : Justifié

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme : Police :10 pt

Supprimé : ¶
[De regering [onderzoekt 
de wenselijkheid van de op-
richting van] [richt] een ar-
rondissementsrechtbank 
[op] met verschillende ka-
mers 

Supprimé : beroep

Supprimé : ,

Supprimé : …).] [De rege-
ring richt familieafdelingen 
op bij de rechtbanken van 
eerste aanleg voor de be-
handeling van alle gezins-
geschillen.]
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6.2.1.6 Een gerecht met oog voor de gezinnen 

 

De regering verzoekt het parlement wetgevend werk te verrichten over:  

- een juridisch statuut voor onthaalgezinnen en zorgouders, zonder afbreuk te doen 

aan het juridisch en/of biologisch ouderschap 

- de procedure van vereffening-verdeling 

- de rechtspositie van minderjarigen, het spreekrecht voor kinderen onder 12 jaar 

in elke gerechtelijke procedure en de instelling van een jeugdadvocaat [in samen-

werking met de Gemeenschappen - COMMUNAUTAIR] 

- het principe van zittingen met gesloten deuren in gezinszaken 

- de hervorming van de adoptie 

- de juridische  bescherming van de kwetsbare personen of personen met een men-

tale handicap  

- de gezinsbemiddeling 

- de actualisering van het Burgerlijk Wetboek 

 

De wenselijkheid van de hervorming van het erfrecht in het kader van de evolutie 

van de samenleving en van [de hervorming van de echtscheiding] en de eventuele 

wijziging van de wet inzake adoptie zullen onderzocht worden.  

De regering maakt daadwerkelijk werk van het vervolgen van de niet-betaling van het 
onderhoudsgeld. 
 

6.2.1.7.Een modern notariaat 

 

Voor wat de algemene werking van het notariaat betreft zal een evaluatie van de 

wet van ventôse plaatsvinden om de toepassing ervan te verfijnen en te optimalise-

ren.  

6.2.2. Politie 

 

Naast de uitvoering en verdieping van de politiehervorming, geeft de regering een 

wettelijke basis aan de informatie-uitwisseling, voorzien in de artikelen 44/1 tot 

44/11 van de wet op het politieambt, tussen politiediensten en bestuurlijke overhe-

den en doet dit met respect voor de privacywetgeving inzake datatransmissie. [De 

regering verzekert een optimale werking van de Arrondissementele Informatie 

Kruispunten (AIK) (Budget)]  

 

Mis en forme : Police :12 pt

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme : Normal

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :Times
New Roman

Mis en forme : Police :12 pt

Mis en forme : Police :12 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme : Police :12 pt

Mis en forme : Police :10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Supprimé : met inbegrip 
van een 

Supprimé : of mentaal ge-
handicapte persoon

Supprimé : specifieke bepa-
lingen in 

Supprimé : het 

Supprimé : opvolgings

Supprimé : wenselijkheid 
van en 

Supprimé : het AI

Supprimé : (brackets budg)

Supprimé : .
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[De organisatie van en het beleid inzake civiele bescherming, brandweer, en de lo-

kale politie wordt overgedragen aan de gewesten.(staatshervorming)] 

 

6.2.3. Private veiligheidsdiensten 

 

De regering evalueert en actualiseert de wet van 10 april 1990 op de bewakingson-

dernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten en 

de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective met het 

oog op verbeteringen, onder meer wat betreft de aflijning van de verschillende 

functies en bevoegdheden binnen deze sectoren, de heffing en besteding van retri-

buties, de controle op de sector, het tijdstip van het onderzoek van de veiligheids-

machtigingen en de nood aan administratieve vereenvoudiging. 

 

6.2.4. Civiele veiligheid 

 

[De regering waakt erover dat de uitvoering van de wet op de civiele veiligheid bin-

nen een aanvaardbaar financieel kader gebeurt, zonder meerkosten voor de steden 

en gemeenten, gekoppeld aan een groeipad [dat voorziet in een 50/50-verdeling] 

tussen steden en gemeenten en de federale overheid. [De vaststelling van de zo-

nes] gebeurt na overleg met de steden en gemeenten; de schaalgrootte beant-

woordt aan eisen van beheersbaarheid en de snelst aangepaste hulp. 

De regering onderhandelt over een werkbaar statuut op maat van vrijwilligers en 

beroepskrachten, met voldoende aandacht voor opleiding, en zoekt een oplossing 

voor de vergrijzing van het korps. Ze waakt erover dat de inspectiediensten voor de 

brandweerkorpsen voldoende uitgebouwd zijn en dat de uitvoeringsbesluiten geno-

men zijn voorafgaandelijk aan de uitvoering door de gemeenten en steden. De re-

gering doet stappen voor een betere coördinatie van de brandpreventienormen en 

maakt werk van de hervorming van de Civiele Bescherming. 

 

6.3 Conflicten en criminaliteit voorkomen 

 

De regering wenst een maatschappelijke sfeer te ondersteunen die de voorkeur 

geeft aan een geëigende bemiddeling boven procesvoering. [Daarenboven moet 

een professionele bemiddeling maatschappelijk laagdrempelig worden georgani-

seerd door de oprichting van bemiddelingshuizen. In samenwerking met het profes-

Mis en forme : Interligne : 1,5
ligne

Mis en forme : Police :12 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme : Gauche,
Interligne : simple,
Hiérarchisation + Niveau : 3 +
Style de numérotation : 1, 2, 3,
… + Commencer à : 1 +
Alignement : Gauche +
Alignement :  0 cm +
Tabulation après :  1,27 cm +
Retrait :  1,27 cm

Mis en forme : Police :10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme : Police :10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme : Police :10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme : Police :10 pt

Supprimé : C

Supprimé : te verkiezen is 
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sionele middenveld kan de bemiddeling er vakkundig georganiseerd worden zodat 

de begeleide partijen, in gelijkheid, tot een oplossing kunnen komen. (Budget) ]  

 

Met het oog op conflictpreventie versterkt de regering de wijkpolitie, door meer 

wijkagenten in te schakelen, een voldoende en kwaliteitsvolle instroom te verzeke-

ren, een verdere administratieve ontlasting, een verbetering van het statuut en een 

opwaardering van de wijkwerking binnen het politionele takenpakket, de lokale vei-

ligheidsplannen en de vorming. 

 

De regering geeft snel uitvoering aan de wet van 15 mei 2007 op de Gemeen-

schapswachten wat betreft vorming, statuut en uniform. Ze voorziet in aanvullende 

federale ondersteuning van georganiseerde vormen van sociale controle zoals 

Buurtinformatienetwerken en Winkelinformatienetwerken. Ze geeft de vrederechter 

meer mogelijkheden om preventief tussen beide te komen en bewarende maatre-

gelen op te leggen bij dreigende conflictsituaties tussen buren en binnen een gezin. 

De regering verbetert de informatie- en overlegkanalen, alsook het gebruik van fis-

cale stimuli voor veiligheidsdiensten en -investeringen voor [particulieren] en on-

dernemers.  Ze voert de wet op het gebruik van camera’s uit en zal deze evalueren. 

 

[Een transversaal plan inzake “Veiligheid” wordt opgesteld. Dit plan oriënteert het 

Nationaal Veiligheidsplan en coördineert het strafrechtelijk beleid, het strafuitvoe-

ringsbeleid en het preventiebeleid. De regering voorziet de hergroepering van de 

bestaande preventie-initiatieven en van het grootstedenbeleid ter harmonisering 

van de toekenningsvoorwaarden en van de controleprocedures. 

De regering laat de gemeenten die niet beschikken over een strategisch plan of 

over het grootstedenbeleid toe steun te verkrijgen bij het opstarten van impulspro-

jecten, meerbepaald de aanwerving van bemiddelaars en opvoeders. 

Het federaal grootstedenplan wordt bestendigd, geoptimaliseerd en gebundeld in 

een luik “preventie” van het transversaal veiligheidsplan. 

De regering voorziet een evaluatie van de beleidsplannen inzake veiligheid en pre-

ventie. AMENDEMENT CDH] 

 

[De Gemeenschappen wordt de bevoegdheid toegekend om niet-federale politieop-

drachten van bovengemeentelijke aard te regelen en aan te sturen via dwingende 

richtlijnen. COMMUNAUTAIR] 

 

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme : Interligne : 1,5
ligne

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme
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Supprimé : Ze organiseert 
een federaal fietsregistra-
tiesysteem en evalueert de 
wet op het gebruik van ca-
mera’s.

Supprimé : Un

Supprimé :  Plan transversal 
en matière de « Sécuri-
té ».est rédigé

Supprimé :  Ce plan oriente 
le Plan national de sécurité 
et coordonne la politique 
criminelle, la politique 
d’exécution des peines et la 
politique de prévention.

Supprimé : Le Gouverne-
ment prévoit le regroupe-
ment des initiatives de pré-
vention existantes et de la 
politique des grandes villes 
dans un objectif 
d’harmoniser les conditions 
d’octroi et les procédures 
de contrôle

Supprimé : Le

Supprimé :  Gouvernement 
permet aux communes qui 
ne disposent pas d’un Plan 
Stratégique ou de la Politi-
que des grandes villes 
d’obtenir un soutien pour 
lancer des projets 
d’impulsion notamment 
Supprimé : Le Plan fédéral 
des grandes villes est pé-
rennisé, optimalisé et 
Supprimé : Le Gouverne-
ment prévoit d’évaluer les 
plans stratégiques de sécu-
Supprimé : [De regering 
stelt een richtplan op voor 
integrale en geïntegreerd 
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... [153]

... [154]

... [155]

... [156]

... [157]

... [158]

... [159]
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6.4 Een krachtdadige opsporing en vervolging 

6.4.1 Aangifte en gegevensuitwisseling 

 

De regering breidt de aangifte van misdrijven via het e-loket, zoals dit recent werd 

ingevoerd voor alle politiezones, uit  naar andere misdrijven, noodgevallen en 

dienstverlening vanwege de politie, zoals het vakantietoezicht, na voorafgaande 

evaluatie van de proefprojecten, een verbetering van de toegankelijkheid en meer 

garanties voor een effectieve opvolging. Ze maakt werk van een versnelde realisa-

tie van centrale en geïntegreerde meldkamers voor de noodoproepen 112. [Het fe-

deraal agentschap 112 zal zo snel mogelijk geïnstalleerd worden. Het is onontbeer-

lijk dat alle betrokken diensten de krachten bundelen om snel overal in België via 

112 een uniek contactpunt voor noodoproepen mogelijk te maken, ongeacht de taal 

van de oproep. (staatshervorming)] De regering zal een sensibiliserings- en promo-

tiecampagne voeren voor 112. Ze verzekert een maximale toegang tot verschillen-

de meldpunten via een uniek-loketsysteem. De regering neemt de taak op zich de 

Informatie- en communicatiecentra optimaal te laten werken met een volledige 

personeelsbezetting.  

De overdracht van de 100-centrales naar de informatie- en communicatiecentra zal 

moeten worden doorgevoerd over het hele grondgebied. 

 

6.4.2 Slachtofferhulp 

 

De regering investeert verder, in het kader van een samenwerkingsakkoord met de 

gemeenschappen, in het onthaal van slachtoffers en breidt de permanenties van 

slachtofferhulpdiensten uit. Ze neemt maatregelen om de informatie over het dos-

sier en de procedurestappen tijdens het strafonderzoek, de strafprocedure en de 

strafuitvoering te verbeteren. In samenspraak met de Gemeenschappen neemt ze 

bijkomende initiatieven voor een aangepaste begeleiding voor slachtoffers van ver-

keersongevallen en seksuele misdrijven. Ze versnelt en vereenvoudigt de uitbeta-

ling van vergoedingen aan slachtoffers. 

De regering verbetert de rechten van het slachtoffer tijdens de procedure. 

De regering onderzoekt de reorganisatie van de behandeling van de klachten van 

rechtszoekenden over de werking van justitie. 

Eveneens dient een snel schadeloosstellingsmechanisme te worden uitgebouwd 

voor de slachtoffers van rampen.  

 

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme :
Police :Verdana

Mis en forme : Police :10 pt

Supprimé : De regering 
verbetert de aangifte van 
misdrijven of noodgevallen 
door een veralgemeende 
invoering van het aangifte-
systeem via het e-loket 
voor alle politiezones en 
een uitbreiding naar andere 
misdrijven, 

Supprimé :  
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6.4.3 Politie 

 

De politiehervorming wordt verder uitgediept. Naast de opwaardering van de wijk-

politie werkt de regering verder aan de administratieve ontlasting door inzet van 

meer administratief personeel (CALOG) en de schrapping van oneigenlijke (gerech-

telijke) taken. Ze evalueert de noodzaak van een verhoging van de federale en 

zonale capaciteit, en ze staat de vrijwillige hergroepering van kleine politiezones 

toe. Ze streeft naar een transparante en evenwichtig gespreide financiering van de 

politiediensten. Ze evalueert de noodzaak van een verhoging van de federale capa-

citeit en neemt maatregelen voor een volledige bezetting van het personeelskader 

in de structureel deficitaire zones. Dit doet zij onder andere door externe recrute-

ring. Ze stemt in met de vrijwillige hergroepering van kleine politiezones. 

 

De regering verbetert de basisopleiding en de specifieke vormingen om ze te opti-

maliseren en uniformer te maken Ze streeft naar een transparantere, recurrente en 

evenwichtiger gespreide financiering van de politiediensten. 

 

Voor elke categorie van noodinterventies legt de regering de termijnen vast de zo-

nes moeten naleven. 

 

[Het statuut van de politieambtenaren moet worden versoepeld om een betere op-

lossing te geven aan de operationele behoeften. De politieambtenaren onderge-

bracht bij de gerechtelijke politie in Brussel worden, gezien hun specialisatie, niet 

onderworpen aan het tweetaligheidsvereiste. Wat tweetaligheid van de politieamb-

tenaren van de Brusselse lokale politie betreft, zal de overgangsperiode verlengd 

worden. De tweetaligheidsvereisten zullen gewijzigd worden. (staatshervorming)] 

 

6.4.4 Modernisering van het openbaar ministerie en prioriteiten van het strafrechte-

lijk beleid 

 

Het Openbaar Ministerie moet opnieuw bezig zijn met vervolging en strafbemid-

deling. Het parket moet daarbij ontlast worden van allerlei oneigenlijke opdrach-

ten en administratieve taken. 

 

[Daarom stelt de regering een regeling voor waarbij uniform en conform het strafrechte-

lijk beleid op politieniveau door een in overleg met het parket daartoe aangesteld 

politie-ambtenaar de concrete dispatching zal gebeuren van wat geseponeerd wordt, 

Mis en forme :
Police :Verdana

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Interligne : 1,5
ligne

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Supprimé : – vooral in de 
stedelijke agglomeraties – 

Supprimé : . 

Supprimé : ¶

Supprimé : dient te

Supprimé : Overlast en 
straatcriminaliteit

Supprimé : [ 

Supprimé :  
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waarvoor een minnelijke schikking wordt aangeboden, en welke dossiers naar het parket 

worden gestuurd voor vervolging en/of bemiddeling in strafzaken.  

 

Dit zal evenwel slechts kunnen gebeuren binnen het kader dat door het parket uitgete-

kend wordt en conform aan die richtlijnen van het strafrechtelijk beleid.  

 

Het parket zal de eindverantwoordelijkheid dragen van de seponeringsbeslissing die zal 

gebeuren onder toezicht van een daartoe aangestelde magistraat.] 

 

Daarnaast moet maximaal gebruik worden gemaakt van het Ambtshalve Politioneel On-

derzoek waarbij voor welbepaalde strafbare feiten onder leiding van een leidinggevend 

politieambtenaar het onderzoek volledig zelfstandig wordt gevoerd door de politie.  

[De principes van het ambtshalve politioneel onderzoek zoals bepaald en omkaderd 

in de omzendbrief van het College van Procureurs-Generaal zullen in de wet worden 

ingeschreven.  Deze techniek zal worden toegepast op alle rechtsarrondissementen, 

rekening houdend met hun mogelijkheden.  Na één jaar toepassing wordt er over-

gegaan tot een evaluatie.] 

 

Voor misdrijven die minder ernstig zijn of waarvan de dader niet kan worden geïdentifi-

ceerd moet door de politiediensten een vereenvoudigd proces-verbaal worden opgemaakt.  

 

6.4.4.1 Straatcriminaliteit  

 

De regering neemt initiatieven om integrale afhandeling van de dossiers van straat-

criminaliteit op het niveau van de politie te organiseren via het Ambtshalve Politio-

neel Onderzoek. De regering voorziet hierbij coördinatie met het systeem van de 

Gemeentelijke Administratieve sancties. In deze optiek verbetert de regering het 

systeem van de administratieve gemeentelijke boetes [en past ze eventueel het fi-

nancieringsmechanisme van dit systeem aan. BUDGETTAIR] 

 

De coördinatie gebeurt door zonemagistraten die de informatie van de verschillende 

dossiers aan mekaar linken en het overzicht houden. De invoering van dit lik-op-

stuk-beleid zal ook worden georganiseerd door een frequenter gebruik van burger- 

en herstelstraffen, en door  een bredere toepassing van de bemiddeling bedoeld 

in artikel 216ter van het Wetboek van Strafvordering. 

                                                 
 
 

Mis en forme

Mis en forme : Justifié,
Interligne : 1,5 ligne

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Interligne : 1,5
ligne

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme

Mis en forme : Interligne : 1,5
ligne

Mis en forme

Mis en forme :  Sans
numérotation ni puces

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme

Mis en forme

Supprimé : 1 

Supprimé : Het parket moet 
bovendien ontlast worden 
van allerlei oneigenlijke op-
drachten en administratieve 
taken zoals documentatie-
beheer, adviezen in burger-
lijke zaken en allerlei op-
drachten inzake internatio-
nale verdragen. ¶
<#>¶
De regering geeft in de be-
strijding van het gevoel van 
onveiligheid en straffeloos-
heid voorrang aan een be-
tere opvolging van overlast 
en straatcriminaliteit. Dat 
vereist een modernisering 
van de werking van het 
openbaar ministerie, zodat 
het zich opnieuw kan toe-
leggen op zijn kerntaak, 
namelijk optreden in zaken 
van ernstige criminaliteit 
die vervolging vragen of 
bemiddeling tussen dader 
en slachtoffer.¶
¶
De regering laat daarom op 
politieniveau bepalen wat in 
aanmerking komt voor se-
ponering, minnelijke schik-
king of doorverwijzing naar 
het parket voor vervolging 
of bemiddeling, en dit op 
een eenvormige wijze en 
conform het strafrechtelijk 

Supprimé : admniistratieve

Supprimé :  De autonome 
politieafhandeling staat in 
voor een snelle vervolging 
van straatcriminaliteit en 

... [161]

... [165]

... [166]

... [160]

... [162]

... [164]

... [167]

... [168]

... [163]

... [169]
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6.4.4.2. Jeugdcriminaliteit 

 

[Met respect voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen, streeft de regering 

naar een totaalaanpak gericht op preventie, begeleiding en bestraffing. Ze evalu-

eert of de wijziging van het jeugdsanctierecht het mogelijk maakt afdoende en ge-

past op te treden tegen alle vormen van jeugdcriminaliteit, ook bij zeer jonge da-

ders. Ze werkt aan een systematische registratie van jeugdige criminelen en de uit-

bouw van jeugdbrigades.  COMMUNAUTAIR] 

 

[ De jeugdbescherming, met inbegrip van de sociale bescherming en de gerechtelij-

ke bescherming wordt maximaal toevertrouwd aan de Gemeenschappen in het ver-

lengde van hun huidige bevoegdheden.  Ter zake wordt er in het kader van de 

overdracht over gewaakt dat de Gemeenschappen zullen streven naar een totaal-

aanpak gericht op preventie, begeleiding en bestraffing. COMMUNAUTAIR] 

 

[ Met respect voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen, zet de regering een 

totaalaanpak gericht op preventie, begeleiding en maatregelen verder.  Ze evalu-

eert de wijzigingen aangebracht aan de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugd-

bescherming en brengt er eventueel correcties op aan.  Ze onderzoekt of de wet 

van 8 april 1965 het mogelijk maakt om afdoende en gepast op te treden tegen alle 

vormen van jeugddelinquentie.  Ze versterkt de middelen noodzakelijk voor het uit-

voeren van de hervorming.  In het bijzonder kent zij aan de jeugdhulpsectoren van 

elke gemeenschap een trekkingsrecht toe op de federale begroting opdat ze in 

staat zouden zijn de gerechtelijke beslissingen passend uit te voeren.  In het kader 

van de samenwerking tussen de federale staat en de gemeenschappen voert zij een 

methode in voor behoeftenevaluatie en –previsie.  Ze evalueert de behoeften in 

termen van bezetting van het openbaar ministerie ten gevolge van de bijkomende 

werklast veroorzaakt door de hervorming.  Ze voert een uniform statistisch instru-

ment in dat een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie mogelijk maakt van de ge-

stemde wetten en van hun toepassing.  Ze legaliseert de herstelmaatregelen ter 

vervanging van de gemeentelijke administratieve sancties bij overlast door minder-

jarigen, ontwikkelt een systeem prestaties van algemeen nut per gemeente, erkend 

door de gemeenschappen, en versterkt de middelen voor de verplichte herstelbe-

middeling.  Ze voorziet de toepassing van administratieve gemeentelijke sancties 

op 14-jarigen.   AMENDEMENT CDH] 

 

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Supprimé : [De principes 
van het ambtshalve politio-
neel onderzoek zoals be-
paald en omkaderd in de 
omzendbrief van het Colle-
ge van Procureurs-Generaal 
zullen in de wet worden in-
geschreven.  Deze techniek 
zal worden toegepast op al-
le rechtsarrondissementen, 
rekening houdend met hun 
mogelijkheden.  Na één 
jaar toepassing wordt er 
overgegaan tot een evalua-
tie.]¶

Supprimé : ¶
Prioriteiten van het straf-
rechtelijk beleid¶
¶
Bij het bepalen van de prio-
riteiten van het strafrechte-
lijk beleid wil de regering 
extra maatregelen voor 
Supprimé : De regering 
streeft een lik-op-

... [171]

... [170]

... [172]
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6.4.4.3. Drugs 

 

De regering voert een integraal drugsbeleid gericht op effectieve ontrading via pre-

ventie, behandeling en repressie, met extra aandacht voor de gevaren van canna-

bis, gebruik door minderjarigen en de omgeving van de verslaafde. Ze maakt een 

einde aan de onduidelijkheid over het toegelaten bezit door meerderjarigen van soft 

drugs zoals cannabis .[ OMZENDBRIEF OPSTELLEN] 

Ze overlegt met het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest overleg over de ratificatie van 

het samenwerkingsakkoord van 2002, zodat de Algemene Cel Drugsbeleid snel ope-

rationeel kan worden. De regering tekent een duidelijk juridisch kader waarbij de 

prioriteit ligt bij de bestrijding van productie en verkoop, en elke vorm van straf-

baar bezit minstens geregistreerd wordt in een (vereenvoudigd) proces-verbaal met 

vermelding van de identiteit en mogelijkheid tot inbeslagname en een reactie tot 

gevolg heeft. Ze voorziet in een betere omkadering voor problematische drugge-

bruikers door de voorkeur te geven aan behandeling als alternatief voor vervolging. 

Ze herziet de werking en de projecten van het Federale Fonds ter Bestrijding van 

Verslavingen. 

De regering verzekert een opvangplaats voor elke verslaafde door de uitbouw van 

de ambulante en residentiële capaciteit, een goede regionale spreiding en een bete-

re afstemming van de bevoegdheden tussen de FOD’s Justitie, Binnenlandse Zaken 

en Volksgezondheid onderling en met de Gemeenschappen. Per gevangenis moet 

een drughulpverleningsproject worden voorzien in samenwerking met de particulie-

re sector. De resultaten per gevangenis moeten gemonitord worden. De gevangenis 

mag geen plaats zijn van druggebruik, maar integendeel van drughulpverlening.  

 

[Het in beslag genomen drugsgeld zal de regering, via een specifiek fonds, toeken-

nen aan de bijstand en preventie inzake druggebruik en –verslaving, naar het voor-

beeld van het tabaksfonds. AMENDEMENT MR]  

De Regering evalueert en inventariseert, binnen het kader van de internationale re-

gelgeving, de experimenten rond gecontroleerde verstrekking.  Zij preciseert hier-

van het juridische kader, met als doel het versterken van de kwaliteit van de zorg-

verstrekking aan de drugs verslaafde. [ FORM ]  

 

6.4.4.4. Verkeersdelicten 

 

Mis en forme :
Police :Verdana

Mis en forme

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Supprimé : Ze

Supprimé : ,

Supprimé : Een duidelijke 
communicatie zal wor-
den opgezet over het 
gevoerde beleid inzake 
de gedoogde hoeveel-
heid cannabis die in het 
bezit van meerderjari-
gen mag zijn.

Supprimé : ¶

Supprimé : De regering 
maakt een einde aan de 
onduidelijkheid over het 
toegelaten bezit van soft 
drugs zoals cannabis. Ze 
voert een integraal drugs-
beleid gericht op effectieve 
ontrading via preventie, 

Supprimé : die kiezen voor

Supprimé : e

Supprimé : In de gevange-
nissen komen er drugsvrije 

Supprimé : [Ze zal de expe-
rimenten rond gecontro-

Supprimé : ¶

Supprimé : ¶

... [182]

... [183]

... [184]

... [173]

... [185]

... [180]

... [186]

... [174]

... [187]

... [175]

... [188]

... [176]

... [189]

... [177]
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... [179]
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Voor verkeersovertredingen die niet betwist worden (zonder lichamelijke of mate-

riële schade) wordt voorrang gegeven aan een administratieve afhandeling.  Dit 

systeem heeft geen financiële meerkost voor de gemeenten tot gevolg. 

[De Regering erkent onvrijwillige doodslag ten gevolge van een verkeersongeval als 

verkeersdelinquentie die voor een aparte kamer van de politierechtbank dient te 

worden behandeld, met correctionele straffen. AMENDEMENT MR, WIJZIGING 

FORM] 

 
Inzake verkeersveiligheidsbeleid staan de traditionele speerpunten (snelheid, alco-

hol en drugs, roodlichtrijden, gordeldracht en de veiligheidsrisico’s van het weg-

transport) vooraan. De regering schenkt bijzondere aandacht aan de recidive van 

verkeersinbreuken, inclusief het gebruik van bijkomende maatregelen zoals het al-

coholslot, de zwarte doos of de snelheidsbegrenzer. Ze evalueert en versterkt des-

gevallend de procedure van onmiddellijke inning voor buitenlandse overtreders. Ze 

maakt een einde aan de gebrekkige bestraffing van buitenlandse overtreders en 

neemt specifieke maatregelen voor risicogroepen zoals het weekendnachtverkeer, 

de gemotoriseerde tweewielers en vrachtwagens. 

 

6.4.4.5. Seksuele delinquenten 

 

Om doeltreffend te strijden tegen seksuele delinquentie zal de regering de volgende 

maatregelen nemen: 

- Waken over een multidisciplinaire begeleiding van meerderjarige en minderjarige 

daders van seksuele misdrijven, binnen de gevangenissen, jeugdgevangenissen en 

federale gesloten centra; 

- De mogelijkheid onderzoeken van de invoer van een door de rechter opgelegde 

behandeling; 

- De opvolging van seksuele delinquenten door justitieassistenten versterken, ook 

door de aanduiding van een referentiepolitieagent in elke politiezone; 

- De mogelijkheid onderzoeken om gebruik te maken van nieuwe technologieën in 

het kader van de opvolging van vrijgelaten seksuele delinquenten; 

- De effectieve oprichting van het Penitentiair onderzoeks- en klinisch observatie-

centrum; 

- De ontwikkeling en rationalisering van de bestaande databanken over daders van 

seksuele misdrijven met het oog op de aanleg van een federaal register. 

 

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt, Non
Italique

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt, Non
Italique

Mis en forme : Gauche

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt, Non
Italique

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt, Non
Italique, Néerlandais

Mis en forme : Police :Non
Italique

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Titre 4

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Supprimé :  de verkeers-
handhaving

Supprimé :  (

Supprimé : )

Supprimé : alternatieve 

Supprimé : intelligente 

Supprimé : Ze maakt een 
einde aan de gebrekkige 
bestraffing van 

Supprimé :  en neemt spe-
cifieke maatregelen voor ri-
sicogroepen zoals het 
weekendnachtverkeer, de 
gemotoriseerde tweewielers 
en vrachtwagens
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6.4.4.6. Intrafamiliaal en ouderengeweld 

 

Aan de strijd tegen intrafamiliaal geweld wordt prioritair aandacht besteed. Hiertoe 

wordt het nationaal actieplan tegen intrafamiliaal en partnergeweld geactualiseerd 

in overleg met de gemeenschappen, met meer mogelijkheden tot specialisatie voor 

de bevoegde parketmagistraten.  

 

Verder wordt ook ouderengeweld prioritair behandeld. 

 

De regering onderzoekt de mogelijkheid van een tijdelijke uithuiszetting van de da-

der, opgelegd door de vrederechter, binnen de 24 uur of zelfs preventief.  

 

6.4.4.7. Terrorisme en georganiseerde criminaliteit 

 

De regering neemt maatregelen voor een betere aanpak van terrorisme, radicalis-

me, georganiseerde criminaliteit, mensenhandel en fraude.  

 

Ze past de bijzondere opsporingsmethodes (BOM) aan, ondermeer in het kader van 

het vernietingsarrest van het GW Hof terzake. Zij legt een wettelijk kader aan voor 

de Bijzondere Inlichtingen Methodes (BIM’s). Bij dit alles zal nauwgezet worden 

gewaakt over de eerbiediging van de grondwettelijke individuele rechten en vrijhe-

den en het recht op privacy, door controlemechanismen van onafhankelijke instan-

ties, waaronder het parlement. 

 

6.4.4.8. Strafwet en strafprocesrecht 

 

De regering neemt in overleg met het parlement en de betrokken actoren 

initiatieven ter modernisering van het Strafwetboek, onder meer wat betreft de 

strafhiërarchie en de invoering van een Wetboek Sociaal Strafrecht. 

De niet-bestraffing wegens vormfouten of nietigheden kan enkel nog maar indien 

de fundamentele principes van de rechten van verdediging of de rechtsstaat ge-

schonden werden. 

 

De regering zet de modernisering van het strafprocesrecht voort door na te gaan 

welke delen van het wetsontwerp tot herziening van het strafprocesrecht op korte 

termijn goedgekeurd kunnen worden, [door de aanhoudingstermijn te verlengen 

van 24 naar 48 uur en door de invoering van een systeem van onderhandelde be-

Mis en forme : Police :10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme : Police :10 pt,
Non Gras, Néerlandais
(Belgique)

Mis en forme : Police :10 pt,
Non Gras

Mis en forme : Police :10 pt,
Non Gras, Néerlandais
(Belgique)

Mis en forme : Police :10 pt,
Non Gras

Mis en forme : Police :10 pt,
Non Gras, Néerlandais
(Belgique)

Mis en forme : Police :10 pt,
Non Gras, Néerlandais
(Belgique)

Mis en forme : Police :10 pt,
Non Gras

Mis en forme : Police :10 pt,
Non Gras

Mis en forme : Police :10 pt,
Non Gras, Néerlandais
(Belgique)

Mis en forme : Police :10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme

Supprimé : Er zijn meer 
parketmagistraten nodig 
die zich specialiseren in dit 
thema.

Supprimé : De regering ac-
tualiseert het nationaal ac-
tieplan tegen partnerge-
Supprimé : evalueert en in-
tensifieert de 
Supprimé : .

Supprimé : ¶
De regering regelt in een 
Supprimé : onderzoekt 

Supprimé : de 

Supprimé : opportuniteit 
van een 
Supprimé : het 

Supprimé : maatsysteem
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kentenis te onderzoeken]. Ze vergemakkelijkt de afsplitsing van onderzoeken, her-

ziet het snelrecht en evalueert het systeem en de financiering van gerechtskosten 

in strafzaken. Aan de procespartijen wordt gratis een afschrift van de strafrechtelij-

ke beslissing bezorgd. 

 

6.4.4.9. Wapenwet 

 

Met respect voor de filosofie van de wapenwet van 8 juni 2006, zal de wapenwet 

worden herzien, op basis van de resoluties van de ter zake ingestelde Kamercom-

missie, met onder meer een verlenging van de overgangsperiode en een uitbreiding 

van de lijst van wettige redenen voor het bezit van een wapen. 

De Adviesraad Wapens zal worden verzocht een advies uit te brengen over elke 

verbetering aan het wettelijke en reglementaire kader die zij nodig achten. 

 

6.5.  Een daadwerkelijke bestraffing en strafuitvoering 

 

De regering stelt een Urgentieprogramma voor de Strafuitvoering op dat zowel de 

veiligheidsproblemen als de overbevolking aanpakt. Het bevat onder meer volgende 

maatregelen: 

- de uitbreiding van de bestaande gevangeniscapaciteit met [1500 BUDGETTAIR] 

cellen binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de verlening van de 

bouwvergunning, [bovenop de instellingen van de geïnterneerden] 

- [ een doeltreffende afscheiding tussen de gedetineerden, aangepast aan de ver-

schillende types van criminaliteit en aan de duur van de straf – AMENDEMENT 

MR]. 

- een extra noodbudget voor Justitie voor onder meer de aanwerving van extra 

justitieassistenten en begeleidend personeel voor de strafuitvoering, en de mo-

dernisering en uitbreiding van de gevangeniscapaciteit (waarvoor ook een be-

roep wordt gedaan op alternatieve financieringssystemen zoals PPS); 

-  uitbreiding van het elektronisch toezicht voor de strafuitvoering en de invoering 

daarvan als autonome straf, gekoppeld aan voldoende sociale begeleiding en 

met uitsluiting van onder meer seksuele misdrijven, of als bijkomend alternatief 

voor voorlopige hechtenis. 

- de  evaluatie van de wet betreffende de voorlopige hechtenis; 

- het versneld uitfilteren van mensen die niet thuishoren in de gevangenis, onder 

meer door de opvang van geïnterneerden in snel op te richten nieuwe instellin-

gen en meer samenwerking met de particuliere sector, en door het sluiten van 

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme : Titre 2,
Gauche,  Sans numérotation ni
puces

Mis en forme : Avec puces +
Niveau : 1 + Alignement :  0
cm + Tabulation après :  0,63
cm + Retrait :  0,63 cm

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Supprimé : Minimumdienst, 
in overleg met de vakbon-
den bij stakingen in peni-
tentiaire centra.¶

Supprimé : budgets

Supprimé : ; 

Supprimé :  !

Supprimé : ;

Supprimé : openstellen 

Supprimé : p

Supprimé :  

Supprimé :  evalueren 
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akkoorden over het uitzitten van de straf door veroordeelde vreemdelingen in 

hun land van herkomst; 

- een uitbreiding en effectieve uitvoering van alternatieve straffen door de aan-

werving van meer justitieassistenten, de realisatie van meer prestatieplaatsen 

voor werkstraffen en dienstverlening, en het gebruik van meer herstelbemidde-

ling door de parketten; 

- [een verbetering en herwaardering van het statuut, de opleiding en de vorming 

van het gevangenispersoneel – BUDGETTAIR ] 

- [het verzekeren van een minimale dienstverlening bij stakingen,  na overleg 

met de vakbonden verplaatsen naar Hoofstuk VII] 

- De regering vult de leemte in het kader van het gevangenispersoneel en van de 

leden van de psychosociale diensten [en voorziet een rekruterings-

plan.BUDGETTAIR]  

 

[De regering geeft de Gemeenschappen en de Gewesten structurele zeggenschap in 

het vervolgingsbeleid met betrekking tot de inbreuken op misdrijven waarop bij de-

creet of ordonnantie een straf staat. Ze past het Gerechtelijk Wetboek aan met het 

oog op een structurele samenwerking tussen de voor handhaving bevoegde ge-

meenschaps- of gewestminister, de federale ministers van Justitie en van Arbeid, 

en het college van procureurs-generaal.] 

 

Mis en forme : Avec puces +
Niveau : 1 + Alignement :  0
cm + Tabulation après :  0,63
cm + Retrait :  0,63 cm,
Autoriser lignes veuves et
orphelines, Ne pas autoriser la
ponctuation en retrait, Ne pas
ajuster l'espace entre le texte
latin et asiatique, Ne pas
ajuster l'espace entre le texte
et les nombres asiatiques

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Supprimé : ; VLD-
amendement¶

Supprimé : ;

Supprimé : <#>de installa-
tie van een permanent en 
proactief opvolgingssys-
teem voor de gevangenis-
capaciteit.¶

Supprimé : <#>Een deel 
van de gevangeniscapaci-
teit w voorzien voor on-
dermeer de uitvoering van 
vervangende gevangenis-
straffen. ¶

Supprimé : ne

Supprimé : (cdh.)
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Voorwaardelijke invrijheidsstelling moet integraal deel uitmaken van een systeem 

waarbij de straf en de uitvoering ervan gericht is op herstel van de schade aan het 

slachtoffer, beveiliging van de maatschappij, gedragsverbetering en herintegratie 

van de gedetineerde. De regering versterkt daarom het opleggen en opvolgen van 

een individueel detentietraject, zoals vastgesteld in de wet van 12 januari 2005, 

door het mee te nemen als beoordelingselement bij de voorwaardelijke invrijheids-

stelling en door het verplicht sociaal reclasseringsplan uit te breiden tot straffen van 

minder dan 3 jaar. 

 

Na een evaluatie, vóór 1 februari 2008, van de wetten van 17 mei 2006 over de ex-

terne rechtspositie van gedetineerden en de oprichting van de strafuitvoerings-

rechtbanken, en van de gevolgen van de uitbreiding van de terbeschikkingstelling, 

neemt de regering een beslissing over een herziening van de tijdsvoorwaarden, de 

contra-indicaties en de aanvullende voorwaarden. Op basis van die evaluatie en van 

de evolutie van de toestand in de gevangenissen bepaalt ze de inwerkingtreding 

van de verdere uitbreiding van de bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbanken 

tot de kortgestraften. [ De wet Lejeune zal worden aangepast zodat veroor-

deelden, minstens de categorie voor dewelke de terbeschikkingstelling aan 

de regering verplicht is [en recidivisten], slechts kunnen vrijkomen na 2/3 

van hun straf te hebben uitgezeten. ] 

 

De regering voert de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van perso-

nen met geestesstoornis in functie van de beschikbare middelen.  

 

6.6  Overleg en samenwerking met de Gemeenschappen 

 

[Gelet op de vele raakvlakken tussen het federale justitie- en politiebeleid en het 

welzijnsbeleid van de Gemeenschappen, neemt de regering maatregelen voor een 

verdere structurele uitbouw van overleg en samenwerking, onder meer door actua-

lisering van de samenwerkingsakkoorden op het forensisch terrein (sociale hulpver-

lening aan gedetineerden, slachtofferzorg, begeleiding daders seksueel misbruik, 

bezoekruimtes) en door de oprichting van een Interministeriële Conferentie “foren-

sisch beleid”.- COMMUNAUTAIR] 

 

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme : Titre 2,
Gauche,  Sans numérotation ni
puces

Mis en forme : Interligne : 1,5
ligne

Supprimé : [ La loi Lejeu-
ne sera adaptée (sur la 
base d’un débat parle-
mentaire ?) afin que les 
condamnés, à tout le 
moins la catégorie à 
l’égard de laquelle la mi-
se à la disposition du 
gouvernement est obli-
gatoire, ne puissent être 
libérés qu'après avoir 
purgé les 2/3 de leur 
peine. ] 

Supprimé : [ De wet Le-
jeune zal worden aange-
past (op basis van een 
parlementair debat?) 
zodat veroordeelden, 
minstens de categorie 
voor dewelke de terbe-
schikkingstelling aan de 
regering verplicht is, 
slechts kunnen vrijko-
men na 2/3 van hun 
straf te hebben uitgeze-
ten. ] 

Supprimé : Toevoeging Wet 
geïnterneerden: ¶

Supprimé : i.f.v.

Supprimé : Wapenwet¶
¶
Amendement MR: brac-
quets.¶
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 “Het Grondwettelijk Hof en de Raad van State zijn als hoogste rechtscol-

leges geroepen om op te treden als scheidsrechter tussen de federale 

Staat en de deelstaten, met name inzake de regeling van de bevoegd-

heidsconflicten. Naar het voorbeeld van andere federale staten worden de 

Gemeenschappen derhalve betrokken bij de benoemingen tot de hoogste 

rechterlijke functies. De Bijzondere Arbitragehofwet en de gecoördineer-

de wetten op de Raad van State worden aangepast zodat naast het Fede-

rale parlement ook de Gemeenschapsparlementen een gelijkwaardig 

voordrachtsrecht wordt toegekend voor de aanstelling van de leden van 

het Grondwettelijk hof en van de staatsraden en de assessoren in de 

Raad van State. COMMUNAUTAIR]  

[Aan de Gemeenschappen en Gewesten wordt ten slotte ook een algemene (in-

strumentele) bevoegdheid  toegekend om administratieve rechtscolleges op te rich-

ten en te organiseren, die oordelen over de aangelegenheden die onder hun res-

pectieve bevoegdheden vallen.” COMMUNAUTAIR] 

 

6.7 [Correcte taalverhouding van het aantal magistraten bij het Hof van 

Cassatie 

 

Veertig procent van de magistraten van de zetel van het Hof van Cassatie en veer-

tig procent van de leden van het parket bij dit Hof moet, door het diploma, bewij-

zen de examens van het doctoraat of het licentiaat in de rechten in het Frans te 

hebben afgelegd; zestig procent van de leden van het Hof en van het parket moet, 

door het diploma, bewijzen de examens van het doctoraat of het licentiaat in de 

rechten in het Nederlands te hebben afgelegd. 

 

De eerste voorzitter en de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie moeten het 

bewijs leveren van de kennis van de andere taal. _AMENDEMENT NVA] 

 

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme :
Police :Verdana, 10 pt,
Néerlandais (Belgique)

Mis en forme : Titre 2, Justifié

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Justifié,
Interligne : 1,5 ligne

Mis en forme : Police :10 pt,
Non Gras

Mis en forme : Police :10 pt,
Non Gras

Mis en forme : Police :10 pt,
Non Gras

Mis en forme : Police :10 pt,
Non Gras

Mis en forme : Police :10 pt,
Non Gras

Mis en forme : Police :10 pt

Mise en forme : Puces et
numéros

Supprimé : Toevoeging 
tussen brackets : be-
kendmaking van de af-
deling Wetgeving RvS. ¶
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7 Kansen voor een integere, efficiënte, betrouwbare 

en klantvriendelijke overheid 

 

Mensen vinden efficiëntie belangrijk en verwachten dit dan ook terecht van 

de overheid. Goedwerkende en herkenbare instellingen op maat van de 

mensen zijn hiervoor nodig. Mensen willen een correcte en betrouwbare 

dienstverlening. De overheid moet de burger op een eigentijdse manier te 

woord staan en ze moet iedereen op een eerlijke en gelijke manier 

behandelen. Daarnaast moet de overheid een toonbeeld zijn van een 

constructieve samenwerking tussen de Gemeenschappen. Goedwerkende, 

efficiënte en herkenbare instellingen zijn een grondvoorwaarde om de 

dienstbaarheid van de overheid te realiseren. 

 

7.1 Staatshervorming 

 

[De regering wil tijdens de komende legislatuur een belangrijke bijdrage leveren tot 

de staatshervorming. Onverminderd wat in de overige punten van deze nota wordt 

vermeld, zal ze wetsontwerpen indienen die met een gewone meerderheid kunnen 

worden aangenomen. Daarnaast zijn wijzigingen van bepaalde grondwetsartikelen 

alsook van de bijzonderemeerderheidswetten vereist. De regering zal de hiertoe 

nodige ontwerpteksten uitwerken. 

 

Het doel van de regering is dat de hervormingen die met een bijzondere meerder-

heid moeten worden aangenomen, van kracht worden op 1 januari 2009. Vooraf zal 

ze, via een nader te bepalen weg, de nodige contacten leggen om zich te verzeke-

ren van de bijzondere meerderheden, vereist voor het aannemen van deze voor-

stellen en ontwerpen. 

 

Waar het voor een betere werking van de federale overheid nodig is, zal zij het ini-

tiatief nemen voor nieuwe of voor de verdieping van bestaande samenwerkingsak-

koorden, of zal zij de betrokkenheid van de Gewesten en Gemeenschappen bij het 

federaal beleid en bij de federale instellingen organiseren.  (werkgroep staatsher-

vorming)] 

 
Supprimé : ¶
¶
¶



 

De kracht van mensen – nota van de formateur – geamendeerde versie– pagina 126 

 

7.2  Versterking van de democratie:  participatie, transparantie en integere 

diensten 

  

Ter versterking van de werking van onze democratie, zal de regering een debat op 

gang brengen over de aanpassing van het kiesstelsel, onder meer over de op-

komstplicht, de opvolging, de verkiezingskalender en de kieskring Brussel-Halle-

Vilvoorde. Met betrekking tot dat laatste zal ze tegen het begin van de parlementai-

re zittijd 2007-2008 een wetsontwerp indienen. [De regering zal de technieken en 

procedures van kiezen (papier, elektronisch, internet…) gebruikt voor de gemeente-

lijke, provinciale, gewestelijke, federale en Europese verkiezingen aan een onder-

zoek onderwerpen en zal de maatregelen nemen bestemd voor het vereenvoudigen 

en verbetering van de efficiëntie van de stemming in het buitenland.] 

 

De regering moderniseert de wetgeving over de openbaarheid van bestuur met 

respect voor de privacy van derden. [voor milieuzaken is deze wet pas gewijzigd. 

Dit moet eerst geëvalueerd worden] Ze streeft daarbij naar een uniforme regeling, 

een grondige uitbouw van de actieve openbaarheid, het aanwenden van de moge-

lijkheden die e-government en ICT bieden, de vereenvoudiging van de procedure 

voor de passieve openbaarheid en explicitering van de diverse vormen van toegang 

die via de passieve openbaarheid van bestuur mogelijk zijn, het toekennen van be-

slissingsbevoegdheid aan de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten, 

de verfijning van de uitzonderingsgronden en de verdere uitbouw van de advies- en 

ondersteuningsmogelijkheden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdo-

cumenten. 

 

De regering beschouwt de lokale besturen (gemeenten, OCMW’s en provincies) als 

volwaardige partners van interbestuurlijke samenwerking. Ze toetst haar beslissin-

gen op hun gevolgen voor de lokale besturen op het vlak van personeel, werkings-

uitgaven en investeringen als onderdeel van een nog te ontwikkelen geïntegreerde 

toets. [Ze verbindt zich ertoe de bijkomende kosten en besparingen te compense-

ren.][Ze zal met de Gewesten en de Verenigingen van steden en gemeenten over-

leggen over een mogelijke compensatie van meer- en minkosten.] 

 

 7.3  Administratieve vereenvoudiging, geïntegreerde diensten en informa-

tie voor burgers, bedrijven en verenigingen. 

 

Mis en forme : Couleur de
police : Rouge

Supprimé : 3 



 

De kracht van mensen – nota van de formateur – geamendeerde versie– pagina 127 

 

Overheidsinstellingen moeten het vertrouwen van de burgers, ondernemingen en 

verenigingen voortdurend verdienen en zorgen ervoor klant- en resultaatgericht te 

werken. In haar beleid legt de regering de klemtoon op een efficiënte samenwer-

king tussen de overheidsinstellingen en -niveaus, een doelgerichte aansturing en 

een responsabilisering van de overheidsinstellingen, en een bijsturing van het per-

soneelsbeleid om deze doelstellingen te ondersteunen en de motivatie en het ver-

trouwen van het personeel te versterken. 

 

De federale regering en andere beleidsniveaus werken samen opdat burgers, be-

drijven en verenigingen in hun contacten met de overheid (bv. geboorte van een 

kind, verhuizing, betaling van belastingen, pensionering, start van een onderne-

ming, …) geleidelijk kunnen rekenen op geïntegreerde diensten en informatie, over 

de onderscheiden overheidsinstellingen en -niveaus heen. De diensten en de infor-

matie voldoen aan vooraf vastgelegde en bekendgemaakte en meetbare criteria in-

zake bereikbaarheid, beschikbaarheid, volledigheid, performantie, snelheid, kwali-

teit, veiligheid en opvolgbaarheid van het dienstverleningsproces. 

 

De regering verzekert de verdere uitvoering van de handvesten voor een klant-

vriendelijke overheid. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de beschikbaarheid 

van de dienstverlening via aangepaste openingsuren (bvb. avondopening) en/of 

elektronische dienstverlening  

 

De regering neemt maatregelen opdat burgers, ondernemingen en verenigingen al-

le relevante diensten en informatie van de overheid geleidelijk op één fysiek con-

tactpunt kunnen verkrijgen.  

 

De regering zorgt ervoor dat burgers , ondernemingen en verenigingen beschikken 

over een internetportaal en een persoonlijke internetpagina waarop geleidelijk alle 

relevante diensten en informatie van de overheid elektronisch toegankelijk zijn. De 

regering voorziet het nodige opdat dit geen instrument van uitsluiting is en biedt al-

le diensten aan in een aanpak via meerdere kanalen. 

 

De regering zorgt voor een zo sterk mogelijke afstemming van de inspanningen in-

zake administratieve vereenvoudiging, procesherziening en ICT. 

 

Daartoe wil de regering de structuur van het federaal portaal laten evolueren in 

functie van de gebruikersbehoeften door een aanpak met thema’s en levenslijnen. 

Aandacht zal gaan naar de versterking van de links tussen het federaal portaal en 

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Soulignement 

Supprimé : neemt maatre-
gelen 
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de websites van de departementen, door de ontwikkeling van een identieke struc-

tuur, om ze te waken over de samenhang van de federale regering op internet. 

 

De regering richt in overleg met andere overheden ook een kosteloos kort oproep-

nummer in, in elke landstaal om overheidsinformatie telefonisch toegankelijk te 

maken. Hierbij wordt vertrokken van de kennis, organisatie en bekendheid van de 

bestaande (bvb. regionale) nummers. 

 

De regering neemt maatregelen om, waar mogelijk, overheidsdiensten ,premies, 

rechten, vergunningen en -informatie automatisch aan te bieden, zonder van de 

burgers of de ondernemingen een aanvraag te verwachten. Daarenboven wordt 

maximaal gebruik gemaakt van het principe van de stilzwijgende instemming zon-

der afbreuk te doen aan de rechtszekerheid. 

 

De regering geeft burgers en ondernemingen het afdwingbare recht om informatie 

waarover één overheidsinstelling beschikt niet opnieuw te moeten meedelen aan 

een andere overheidsinstelling. De regering past daartoe de wetgeving aan, zorgt 

voor de tenuitvoerlegging ervan en maakt het technisch mogelijk. Ook zal binnen 

de overheid worden afgesproken welke overheidsinstelling welke informatie bij-

houdt als authentieke informatiebron en deze kosteloos ter beschikking stellen van 

alle anderen overheidsinstellingen die deze informatie behoeven voor de uitvoering 

van hun opdrachten.  

 

Het gebruik van gegevens uit authentieke bronnen met respect voor de privacy, 

door private actoren, anderen dan diegene die belast zijn met een opdracht van al-

gemeen belang, zijn betalend.  

 

Elke authentieke bron wordt beheerd door een sturingscomité per authentieke bron.   

 

De regering neemt maatregelen om, naar analogie van de sociale sector, in andere 

sectoren zorgen voor een integratie van de diensten aan de klanten/eindgebruikers.  

 

 Om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te waarborgen, zorgt de rege-

ring ervoor dat de mededeling van persoonsgegevens tussen overheidsinstellingen 

onderworpen wordt aan een machtiging van een sectoraal comité van de Commis-

sie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Er moet een evenwicht 

gevonden worden tussen privacy en efficiëntie. De burger moet o.a. toestemming 

kunnen geven dat zijn gegevens aan andere instellingen of private actoren doorge-
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geven kunnen worden. De regering zorgt ervoor dat de mededeling van persoons-

gegevens tussen aparte overheidsinstellingen onderworpen wordt aan een machti-

ging van een sectoraal comité van de Commissie voor de Bescherming van de Per-

soonlijke Levenssfeer. De regering breidt die commissie uit met leden aangesteld 

door de Gewest- en Gemeenschapsparlementen. 

 

De regering voert systematische klanten- en personeelstevredenheidsmetingen in 

als instrument voor permanente verbetering. Deze metingen moeten steeds ge-

volgd worden door een concreet actieplan. De resultaten van de metingen en het 

actieplan worden meegedeeld aan het parlement.  

 

De regering wil bijzondere inspanningen leveren om haar communicatie met de 

burger, de bedrijven en de verenigingen in eenvoudiger en beter te begrijpen taal 

te formuleren. 

 

De ondernemingen, verenigingen en burgers zullen beter ingelicht worden over de 

mogelijkheden van de e-ID en de juridische gevolgen van het gebruik ervan. Het 

elektronisch afsluiten van overeenkomsten en de elektronische facturatie zullen ac-

tief worden ondersteund door het verminderen van alle nog bestaande wettelijke 

drempels en het promoten van het gebruik van de elektronische identiteitskaart. 

 

De beveiligde communicatie tussen de overheid en de burgers en ondernemingen 

zal worden vereenvoudigd. De noodzakelijke technische bepalingen zullen worden 

aangepast en de voorwaarden zullen snel worden geschapen om de markt open te 

stellen voor mededinging, met inbegrip van het plan rond het elektronisch admini-

stratief aangetekend schrijven. 

Als identiteitsbewijs zal de voorkeur gaan naar de elektronische identiteitskaart. Op 

deze basis zal een elektronisch mandaatmanagementsysteem worden uitgewerkt 

voor de ondernemingen, de vrije beroepen, de verenigingen en de tussenpersonen. 

 

De nieuwe generatie elektronische identiteitskaart wordt actief voorbereid in over-

leg met de gebruikers en de aanbieders van de diensten.  

 

Iedere federale minister en staatssecretaris zal – tezamen met zijn diensten - in de 

eerste zes maanden van de legislatuur een persoonlijk actieplan opstellen ter ver-

mindering van de administratieve lasten opgelegd aan burgers, bedrijven en vere-

nigingen.  

 



 

De kracht van mensen – nota van de formateur – geamendeerde versie– pagina 130 

 

Voorafgaand evalueert de regering alle regelgeving (ook de zelfregulering) betref-

fende de impact op burgers, verenigingen, ondernemingen en/of organisaties en op 

de andere beleidsniveaus. Deze geïntegreerde toets vervangt alle bestaande. 

 

De regering voert ook een compensatieregel in: indien er in een bepaald domein 

nieuwe administratieve lasten ontstaan, zullen we deze compenseren door een door 

een evenwaardige vermindering van bestaande lasten in hetzelfde beleidsdomein. 

 

De regering schrijft zich globaal in, in de Europese afspraken (Europese top van 

Brussel, maart 2007) om tegen 2012 de administratieve lasten drastisch te vermin-

deren aan de hand van concrete projecten. De DAV coördineert de implementatie 

en ontwerpt een meetinstrument dat benchmarking toelaat.  

 

De parlementaire commissie wetsevaluatie zal hiertoe worden betrokken.  

 

Ambtenaren belast met het opstellen van ontwerpen zullen opleiding volgen in het 

opstellen van correcte regelgeving.  

 

De regering onderzoekt welke POD’s kunnen geïntegreerd of omgevormd worden in  

FOD’s of een autonome instelling. 

 

[Brussel is de hoofdstad van dit land en van zijn beide Gemeenschappen. De Brus-

selse instellingen dienen in een tweetalige dienstverlening te voorzien voor alle 

burgers. De regering neemt de nodige wetgevende initiatieven om de vastgestelde 

knelpunten in dat verband te verhelpen.] (wordt doorverwezen naar de werkgroep 

staatshervorming) 

 

Mis en forme : Couleur de
police : Orange

Mis en forme : Couleur de
police : Orange

Mis en forme :
Police :Italique, Couleur de
police : Bleu clair

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Orange
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7.3.1.  Administratieve vereenvoudiging  

 

Teneinde snel tot concrete resultaten te komen zal van bij de start van de regering 

prioriteit gegeven worden aan minstens de hierna vermelde vereenvoudigingspro-

jecten. 

 

Elk initiatief van administratieve vereenvoudiging moet aan burgers, ondernemin-

gen en verenigingen de hoogst mogelijke veiligheid en rechtszekerheid bieden, en 

in overeenstemming zijn met de regelgeving inzake de bescherming van de per-

soonlijke levenssfeer. 

 

De administratieve vereenvoudiging moet ook de controles van de overheid, inzon-

derheid de fraudebestrijding, faciliteren en optimaliseren. 

 

7.3.1.1.Burgers 

1. De elektronische geboorteaangifte wordt uitgerold over het ganse grondge-

bied. De procedure wordt verder vereenvoudigd zodat alle geboorteattesten 

worden afgeschaft. 

2. De elektronische identiteitskaart (e-ID) wordt de unieke kaart voor de iden-

tificatie en de authenticatie van de identiteit van de houder. Het gebruik van 

de e-ID zal actief worden aangemoedigd en dit zowel in relatie met de over-

heid als met private actoren. Een systeem van mobiele e-ID (e-ID in de mo-

biele telefoon) wordt onderzocht.  

3. De regering verbindt er zich toe het aantal aangetekende zendingen en ge-

rechtsbrieven drastisch te verminderen door het verzenden van berichten 

ondertekend met de e-ID te vereenvoudigen. 

4. Het fysiek afgeven van een nummerplaat worden afgeschaft en vervangen 

door een elektronische procedure en het meedelen van het nummer van de 

plaat. De formaliteiten bij in- en uitvoer van voertuigen zullen vereenvou-

digd worden, met bijzondere aandacht voor de frauderisico’s. 

5. De elektronische uitwisseling van relevante gegevens tussen alle betrokke-

nen bij de gezondheidszorg (zorgverstrekkers, zorginstellingen, ziekenfond-

sen, patiënt, …) wordt bevorderd met het oog op het verhogen van de kwali-

teit van de zorgverstrekking en de vermindering van de administratieve 

formaliteiten voor alle betrokkenen. 

Mis en forme : Police :Times
New Roman, 12 pt

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Orange

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Orange

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Orange

Mise en forme : Puces et
numéros

Supprimé : <#>¶

Supprimé :  ter vervanging 
van andere kaarten, papie-
ren en toegangssleutels 
(bv. SIS-kaart, openbaar 
vervoer, controle rijbewijs, 
internetbankieren, …)

Supprimé : Er wordt een 
gepersonaliseerd elektro-
nisch loket uitgebouwd voor 
elke burger. Dit loket laat 
de burger toe om via de e-
ID tal van online transac-
ties te doen met de over-
heid.

Supprimé : .

Supprimé : Het elektronisch 
patiëntendossier wordt in-
gevoerd. Concreet kunnen 
zowel patiënt, zorgver-
strekker, apotheker als an-
dere SZ-instellingen dit met 
respect voor de privacy 
raadplegen. Alle papieren 
stromen tussen deze partij-
en (geneesmiddelenvoor-
schriften, getuigschriften 
van verstrekte hulp, kleef-
briefjes, attesten) worden 
afgeschaft. Het voorschrijf-
gedrag wordt beter gecon-
troleerd.
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6. De voordelen voor gehandicapten worden maximaal automatisch toegekend. 

Samen met de Gemeenschappen en de locale besturen zal de regering on-

derzoeken hoe de overblijvende aanvragen van voordelen en de procedures 

voor het toekennen ervan worden vereenvoudigd en geïntegreerd. 

7. Het aan- of verkopen van een woning moet administratief kunnen worden 

afgerond in twee maanden. De kadasterinformatie wordt elektronisch toe-

gankelijk gemaakt, en dit met respect voor de privacy. 

8. Het verhuizen wordt vereenvoudigd door de toepassing van de unieke gege-

vensinzameling. Ook private actoren -zoals nutsmaatschappijen- worden op 

de hoogte gesteld van de wijziging van gegevens mits uitdrukkelijke toe-

stemming van de betrokkene. De mededeling van de adreswijziging door de 

gemeente aan het rijksregister geschiedt binnen een zeer korte termijn en 

wordt losgemaakt van een voorafgaand bezoek van de wijkagent. Er ge-

schiedt een effectievere controle op mogelijke adresfraude. 

 

7.3.1.2.Verenigingen en vrijwilligers 

 

• Een vzw kan elektronisch worden opgericht (en gewijzigd) naar analogie met de 

eenvoudige start van een bedrijf, met behoud van effectieve controles op moge-

lijke fictieve vzw’s. 

• Er wordt werk gemaakt van een elektronisch uniek aangifteformulier voor de 

auteursrechten en de billijke vergoeding. 

 

7.3.1.3.Instellingen 

 

• De processen tussen de diensten van de burgerlijke stand en de bevolkingsdien-

sten van de gemeenten worden vereenvoudigd en maximaal geautomatiseerd. 

Het rijksregister fungeert als platform voor de snelle elektronische uitwisseling 

van informatie tussen gemeenten. 

• Het kadaster van de ondergrond zal zo snel mogelijk worden geconcretiseerd, in 

samenwerking met de Gewesten. 

 

Mise en forme : Puces et
numéros

Supprimé : De aanvraag-
procedure voor een uitke-
ring of een parkeerkaart 
voor gehandicapten wordt 
verder vereenvoudigd en 
versneld. Het moet onder 
meer mogelijk zijn om de 
aanvraagprocedure via het 
internet uit te voeren. ¶

Supprimé : Het bezoek van 
de wijkagent wordt vervan-
gen door

Supprimé : ¶
De diensten burgerlijke 
stand en bevolkingsdienst 
worden samengevoegd tot 
een dienst burgerzaken. 
Het rijksregister vormt de 
bron voor unieke gegeven-
sinzameling voor burgers.

Supprimé : De regering zal 
het actieplan ‘unieke gege-
vensinzameling’ van de 
DAV uitvoeren.
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 7.3.1.4.Bedrijven 

 

• Elke FOD en POD screent alle vergunningen, erkenningen en registraties. Ze 

worden hetzij afgeschaft, hetzij vereenvoudigd en/of gedigitaliseerd. 

• De inspanning om de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) uit te breiden tot al-

le in België actieve economische actoren (inclusief vrije beroepen en landbou-

wers) wordt versterkt. De kwaliteit van de KBO wordt verder verbeterd. Alle pu-

bliek toegankelijke bedrijfsinformatie vervat in de KBO zal elektronisch gecon-

sulteerd kunnen worden. De in de KBO vervatte gegevens zullen door de be-

trokken entiteiten en hun mandaathouders elektronisch kunnen worden gewij-

zigd. De commercialisatie van de gegevens van de KBO zal worden georgani-

seerd, met respect van de Europese Richtlijnen. 

• De ondernemingsloketten worden verder uitgebouwd tot volwaardige unieke lo-

ketten waar alle economische actoren hun transacties met de verschillende 

overheden kunnen afhandelen. Dit geschiedt in rechtstreekse samenwerking 

met de overheden die de transacties aanbieden. De vergoeding van de onder-

nemingsloketten zal rekening houden met de kwaliteit van de prestaties. De 

prijzen mogen in geen geval een rem zijn voor de economische actoren. 

• Er wordt een juridisch kader gecreëerd voor e-HR in de ondernemingen. Het ge-

bruik van elektronische maaltijdcheques zal mogelijk gemaakt worden, rekening 

houdend met de belangen van de gebruikers en de kleine zelfstandigen. 

• De administratieve verplichtingen in het kader van de interne dienst voor pre-

ventie en bescherming op het werk worden geëvalueerd en vereenvoudigd. 

• De enquêtelast voor bedrijven wordt verder afgebouwd door het maximaal her-

gebruik van gegevens beschikbaar in gegevensbanken van de overheid en door 

de invoering van één elektronische statistische aangifte die zoveel mogelijk sta-

tistieken integreert. De vooropgestelde vereenvoudiging van de sociale balans 

wordt vanaf 2008 ingevoerd.  

• Teneinde de elektronische archivering verder te promoten, zullen alle admini-

stratieve, sociale, fiscale en boekhoudkundige archiveringsverplichtingen be-

perkt worden tot zeven jaar, uitgezonderd in de gevallen waar internationaal 

een langere termijn is vastgesteld.  

• Alle aangiftes (vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, …) worden staps-

gewijs verplicht elektronisch gemaakt, bij voorkeur rechtstreeks vanuit de 

boekhoudsoftware van het bedrijf, en rekening houdend met de grootte van de 

bedrijven. 

• De overdracht van een handelszaak moet eenvoudiger door het integreren van 

de notificatie aan directe belastingen, de BTW en de sociale zekerheid.  

Mise en forme : Puces et
numéros

Supprimé : ¶
¶
Teneinde snel tot concrete 
resultaten te komen zal van 
bij de start van de regering 
prioriteit gegeven worden 
aan minstens de hierna 
vermelde vereenvoudi-
gingsprojecten:¶
¶
Het bewijs van de basis-
kennis bedrijfsbeheer als 
voorwaarde om een onder-
neming op te starten wordt 
afgeschaft.¶

Supprimé : daar waar mo-
gelijk

Supprimé : . De overige 
worden

Supprimé : BO

Supprimé : De KBO moet 
een portaal krijgen waarop 

Supprimé : a

Supprimé : kan 

Supprimé : Via datzelfde 
portaal moet een onderne-
ming verschillende transac-
ties kunnen uitvoeren.

Supprimé : Er wordt een 
‘loonkostenprofiel’ per 
werkzoekende of werkne-
mer opgesteld dat de werk-
gever toelaat zicht te krij-
gen op de juiste loonkost 
en de eventueel van toe-
passing zijnde maatregelen. 
Bovendien worden werkge-
legenheidsstimulerende 
maatregelen automatisch 
toegekend. In 2008 zal het

Supprimé : .

Supprimé : vijf

Supprimé : . Voor kleine 
bedrijven die niet over in-
formatica beschikken kan 
een uitzondering gemaakt 
worden

Supprimé : Bovendien moe-
ten vergunningen vlot 
overgedragen kunnen wor-
den aan de nieuwe eige-
naar.
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• De resterende prijsreglementeringen worden geëvalueerd en waar mogelijk af-

geschaft.  

• Er wordt een elektronisch contactpunt gecreëerd voor land- en tuinbouwers 

waar alle specifieke administratieve verplichtingen over de diverse beleidsni-

veaus heen afgehandeld kunnen worden. 

 

7.3.2. Bekwaam en gemotiveerd personeel 

 

Omdat overheidsinstellingen tijdig moeten kunnen beschikken over bekwaam en 

gemotiveerd personeel om de afgesproken doelstellingen te realiseren, versnelt de 

regering de aanwerving van het personeel en stemt ze die beter af op de specifieke 

eisen van de functie, vervat in het functieprofiel. Algemene vaardigheden worden 

gemeten door Selor. De meting van functie-eigen vaardigheden gebeurt met een 

grotere betrokkenheid van de overheidsinstelling, aan de hand van door Selor ge-

certificeerde procedures die een afdoende objectiviteit waarborgen.  

De contractuelen die  reeds geslaagd zijn in een gelijkwaardige test zullen ervan 

vrijgesteld zijn,  wanneer ze kandideren voor een statutaire betrekking. 

 

Selor en OFO (Opleidingsinstituut van de Federale Overheid) worden verzelfstan-

digd en worden beheerd door een Raad van Bestuur samengesteld uit vertegen-

woordigers van hun voornaamste stakeholders, waaronder de administraties waar-

voor zij opdrachten uitvoeren, en onafhankelijke deskundigen.  

De Raad van Bestuur creëert het vertrouwen van de bevolking, de ambtenaren en 

de politieke overheid door toe te zien op objectieve, transparante, kwaliteitsvolle en 

snelle selecties. 

Dit geldt uiteraard ook voor de selectie van de mandaathouders. Selor zal de kan-

didaten enkel selecteren op hun competenties inzake management en op hun vizie 

in het  beleidsdomein, en zich hiervoor baseren op degelijke functiebeschrijvingen. 

Hij put uit een goedgekeurde lijst van juryleden met bewezen deskundigheid inzake 

de te beoordelen competenties. 

  

Kandidaten die recent hun managementcapaciteiten bewezen hebben of er gunstig 

op geëvalueerd werden, hoeven hierop niet opnieuw getest te worden als ze kandi-

deren voor een functie met gelijke of lagere weging. 

In de regel en waar mogelijk draagt Selor meerdere geschikte kandidaten voor. Als 

minder dan drie kandidaten voorgesteld worden, wordt dit terdege gemotiveerd. De 

bevoegde instantie maakt de uiteindelijke keuze, mede vanuit de zorg voor een 

Mise en forme : Puces et
numéros

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Orange

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Orange

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Orange

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Orange

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Orange

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Orange

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Orange

Supprimé : In het bijzonder 
worden de prijszetting en 
de verkoop van OTC-
geneesmiddelen vrijge-
maakt, zoals bepaald in de 
studie van het planbureau 
van 2004.

Supprimé : uniek 

Supprimé : eveneens

Supprimé : op het moment

Supprimé : Les contractuels 
qui ont déjà réussi dans 
une teste équivalente se-
ront dispensés.¶
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constructieve samenwerking, en kan ook beslissen de oproep en selectie over te 

doen.  

[SELOR is niet langer een verplichte partner voor de overheidsdiensten, zonder dat 

dit afbreuk mag doen aan de objectiviteit van de selectieprocedure.] [Voor de ge-

meenschappen en gewesten zal Selor niet langer een verplichte partner zijn, zonder 

dat dit afbreuk mag doen aan de objectiviteit van de selectieprocedure.] 

 

De regering valoriseert beter relevante ervaring opgedaan binnen en buiten de 

overheid. 

 

De regering laat voor elk personeelslid in het kader van de ontwikkelcirkels een 

persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen, als basis van permanente coaching en 

vorming. Ze richt gecertificeerde en andere opleidingen meer op een efficiënte 

functievervulling en een professionele groei.  

De eraan gekoppelde financiële waardering wordt afhankelijk gemaakt van een po-

sitieve evaluatie en het voldoende behalen van vooropgestelde resultaten en doel-

stellingen. Er moet bovendien meer flexibiliteit komen in de opleidingen om die 

maximaal aan te passen aan de noden. 

Het evaluatiesysteem moet soepeler gemaakt worden zodat een efficiënt en effec-

tief gebruik van evaluaties motiverend is en leidt tot betere prestaties en tevreden 

ambtenaren. . Zwak presteren en zeker negatieve evaluatie leiden tot effectieve 

maatregelen, [desgevallend ook ontslag.] 

 

De statutaire tewerkstelling blijft de regel. Voor contractuele personeelsleden gaat 

de regering na hoe loopbaanperspectieven kunnen worden gecreëerd. De regering 

legt een ontwerp van wet neer tot invoering van de tweede pensioenpijler voor het 

contractueel overheidspersoneel. Ze onderzoekt ook hoe het reglementair vastge-

legde personeelsstatuut in al haar aspecten kan worden herbekeken, vereenvou-

digd, ontdaan van overbodige administratieve formaliteiten, gecoördineerd en 

eventueel vervangen door wederzijdse overeenkomsten en afspraken. In het kader 

van die vereenvoudiging, zullen de loongeschillen van het statutair overheidsperso-

neel worden toegewezen aan de arbeidsgerechten. 

 

Zonder de rechtsbescherming van het personeel in het gedrang te brengen, gaat de 

regering na hoe de wijze van aanvechting van bepaalde beslissingen en de proce-

dures en termijnen van de behandeling ervan, in overeenstemming kunnen worden 

gebracht met een efficiënte werking van de overheidsinstellingen. 
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Supprimé : Negatieve eva-
luaties moeten desgeval-
lend ook leiden tot effectie-
ve sancties

Supprimé : , desgevallend 
tot ontslag

Supprimé : Een financiële 
waardering voor individuele 
of groepsprestaties moet 
mogelijk worden binnen de 
beschikbare budgetten en 
op basis van duidelijke 
doelstellingen en evalua-
ties.

Supprimé :  (Komt verder 
terug).¶
¶
¶
Supprimé : [kader]

... [215]
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In het kader van een goede afstemming van het beschikbare personeel op de evo-

luerende behoeften en noden beslist de regering om de spontane en natuurlijke af-

vloeiingen uit het ambt budgettair  voor [1/3de(Open VLD), 1/2de(CD&V/MR), 2/3de(CDH)] te 

compenseren in de interdepartementale personeelsenveloppe en dit zonder afbreuk 

te doen aan de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Een deel van het op 

die manier vrijgekomen budget zal via de bestuursovereenkomsten aangewend 

kunnen worden om gemotiveerde specifieke noden van bepaalde diensten te be-

antwoorden. 

 

Tegelijkertijd wil de regering de  opmaak en de werking van de personeelsplannen 

herzien om ze te gebruiken als een  prospectief beheersinstrument voor de perso-

neelsbehoeften van de komende jaren en niet enkel voor het actuele beheer van 

begrotingsenveloppen. 

 

Het “project elektronisch personeelsbeheer” wordt onverminderd voortgezet. 

 

De regering onderhandelt en overlegt met de vertegenwoordigers van het perso-

neel over de bijsturing van het personeelsbeleid en de uitwerking van de voorge-

nomen aanpassingen. Het personeel wordt tijdig en gepast geïnformeerd en ge-

raadpleegd over hervormingen en het globale beleid inzake openbare diensten. 

 

De regering stimuleert mobiliteit van personeel, ook en vooral van de top, tussen 

en binnen de overheidsinstellingen, overheden en met de private sector. 

 

Voor knelpuntberoepen worden aangepaste, soepele en tijdelijke oplossingen ge-

zocht na overleg met de sociale gesprekspartners. 

 

Binnen de loopbanen A en B moeten bekwame experten beter kunnen  aangetrok-

ken en behouden  worden. 

 

 Er wordt enkel beroep gedaan op externe consultants wanneer er onvoldoende ei-

gen expertise voorhanden is of kan uitgebouwd worden. Het uitbouwen van de ei-

gen expertise kan wel gepaard gaan met beperkte, tijdelijke bijstand van externe 

consultants. Het beroep op consultants geschiedt met respect van de regelgeving 

inzake de overheidsopdrachten. 

 

De regering stelt vast dat de administratieve en begrotingscontrole m.b.t. voorstel-

len van reglementaire teksten inzake het beheer van de overheidsdiensten soms 
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zwaar en traag is, en de politieke en administratieve slagkracht afremt. Elk voorstel 

van reglementaire tekst terzake, wordt voortaan tegelijkertijd verzonden aan de 

minister van ambtenarenzaken en de minister van begroting. Bij afwezigheid van 

opmerkingen van hen binnen een termijn van één maand, worden zij geacht ak-

koord te gaan met de voorgestelde tekst.  

 

7.3.3. Aansturing met bestuursovereenkomsten en responsabilisering van het ma-

nagement van de overheidsinstellingen 

 

De regering stuurt, met het oog op responsabilisering, elke overheidsinstelling  

(FOD, POD, openbare instellingen, …) aan door middel van een bestuursovereen-

komst tussen de voogdijminister en (de beheerders en) het management (inclusief 

de stafdiensten) van de instelling. De overeenkomst geldt voor een periode van 4 

jaar (de duur van een legislatuur) en wordt jaarlijks bijgestuurd. Ze bevat de we-

derzijdse afspraken over strategische en operationele doelstellingen, de diensten 

die de instelling levert, de ter beschikking gestelde middelen (zodra mogelijk vast-

gesteld op basis van een analytische boekhouding en benchmarking), de kerncijfers 

aan de hand waarvan de realisatie van de doelstellingen wordt gemeten, en afspra-

ken over wederzijdse informatieverstrekking, overleg en rapportering. Voor hori-

zontale overheidsinstellingen met een ondersteunende functie worden de doelstel-

lingen vastgelegd na overleg met de vertegenwoordigers van hun belangrijkste ge-

bruikers. 

 

De regering en het management werken deze bestuursovereenkomsten zo snel 

mogelijk uit om de verdere responsabilisering van het management te bespoedigen 

en hun autonomie voor het bereiken van de doelstellingen met de verstrekte mid-

delen aan te scherpen. De uitwerking van de bestuursovereenkomsten start in het 

najaar van 2007 zodat de bestuursovereenkomsten kunnen ingaan vanaf 1 april 

2008. 

 

De bevoegde instantie evalueert de mandaathouders van een overheidsinstelling op 

basis van de mate waarin de doelstellingen van de bestuursovereenkomst zijn be-

reikt en van hun persoonlijke bijdrage daaraan. Een gedeelte van het loon van de 

mandaathouders is variabel en wordt toegekend in functie van het behalen van de 

doelstellingen vastgelegd in de bestuursovereenkomst. Het management wordt op-

geleid tot inspirerend en motiverend leidinggeven. 
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De overheidsinstellingen gaan over tot het gebruik van een analytische boekhou-

ding. Zij passen de geschikte meet- en stuurinstrumenten gericht op een goed be-

heer toe. Zij implementeren risicobeheer, interne controle en interne audit uitge-

bouwd volgens internationale standaarden en zorgen voor een betrouwbaar extern 

rapporteringssysteem. Elke overheidsinstelling die beschikt over een bestuursover-

eenkomst en over een performant risicobeheer, interne controle en interne audit zal 

voor beslissingen die behoren tot de eindverantwoordelijkheid van het manage-

ment, o.a. inzake personeelsbeheer en overheidsopdrachten tot een bepaald be-

drag, worden onderworpen aan een soepeler systeem van administratieve en be-

grotingscontrole. Daarbij zal worden geëvolueerd van een ex ante controle m.b.t. 

de ingezette middelen naar een ex post controle m.b.t. het behalen van de doel-

stellingen vastgelegd in de bestuursovereenkomst. 

 

Binnen de voorziene kredieten vastgelegd in de bestuursovereenkomst wordt een 

vast percentage van de middelen voorzien die het management kan aanwenden in-

dien de doelstellingen vervat in de bestuursovereenkomst zijn bereikt om mede-

werkers die de vooropgestelde doelstellingen maximaal hebben bereikt of overtrof-

fen individueel of collectief te belonen. 

 

De regering vermijdt overlappingen tussen diverse controles en controle-instanties. 

 

7.3.4. Deugdelijk bestuur, integriteit en diversiteit 

 

De overheidsinstellingen vervullen een voorbeeldfunctie voor het regeringsbeleid 

van deugdelijk bestuur ,,door de invoering van een code voor deugdelijk bestuur, 

met o.a. een overzicht van de waarden van de organisatie (waaronder transparan-

tie en dienstverlening), de gehanteerde verloningsprincipes, de regeling van de 

taakverdeling en de samenwerking tussen de beleidsvoerders en de managers van 

de overheidsinstellingen, een precisering van onverenigbaarheden en een regeling 

bij mogelijke belangenconflicten en het voeren van een integriteitbeleid in de fede-

rale overheid, diversiteit en duurzame ontwikkeling (door onder meer het gebruik 

van energiezuinige gebouwen en kantoorapparaten, de productie of het gebruik van 

klimaatvriendelijke energie en het gebruik van milieuvriendelijke wagens) (confor-

meren met afspraken binnen WG Duurzame Ontwikkeling). Ze zijn eveneens een 

toonbeeld van constructieve samenwerking tussen de taalgemeenschappen [door 

onder meer de correcte en realistische uitvoering van de wet op de functionele 

tweetaligheid van de mandaathouders, te beginnen met de top, op basis van de 
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rapporten terzake van de universiteiten van Luik en Leuven, en de bevordering van 

de talenkennis van het overheidspersoneel, o.a. door de herziening van het sys-

teem en het bedrag van de tweetaligheidspremies. Ook in deze domeinen worden 

doelstellingen met concrete streefcijfers opgenomen in de bestuursovereenkom-

sten.] 

 

7.4. Doelmatige en rechtvaardige fiscaliteit 

  

Met het oog op een doelmatig en rechtvaardig belastingbeleid moet de fiscale wet-

geving eenvoudiger worden en meer activerend werken, moeten alle belastingplich-

tigen correct en gelijk worden behandeld, en moet de administratie hervormd wor-

den tot een efficiënte en modern geleide organisatie. 

 

Met het oog op een vereenvoudiging van de personenbelasting onderzoekt de rege-

ring, binnen de budgettaire mogelijkheden: 

- de reductie van de drie types van belastingvoordelen tot twee, namelijk belas-

tingvermindering en belastingkrediet; 

- de groepering van de uitgaven in korven (woningkorf, spaarkorf, klimaat- en 

energiekorf, …), waarop een eenvormig percentage van belastingvermindering 

van toepassing is; 

- een vermindering van het aantal belastingtarieven. 

 

De regering sluit met de Gewesten een samenwerkingsakkoord om dezelfde princi-

pes toe te passen op de regionale belastingvoordelen. Zonder aan de bevoegdhe-

den van de Gewesten te raken, worden regels afgesproken om tot een coherente, 

eenvoudige en begrijpbare reglementering te komen. 

 

 De regering werkt de resterende vormen van discriminatie van gehuwden en wet-

telijke samenwoners ten opzichte van alleenstaanden en feitelijke samenwoners 

weg door uniforme regels voor het huwelijksquotiënt en meewerkinkomen en door 

de opheffing van de feitelijke belastingvrijstellingen (artikel 154 WIB 92).  

 

Naast een eenvoudige en transparante wetgeving is het belangrijk dat de fiscale 

regels correct en voor iedereen op een gelijke manier worden uitgevoerd. 

 

7.4.1. Gelijke behandeling 
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De regering waakt erover dat alle belastingplichtigen gelijk behandeld worden en de 

heffing en de inning in heel het land op een correcte en gelijke wijze gebeuren. [Ze 

zal daartoe onderzoeken hoe de externe controle kan versterkt worden, zonder dat 

dit mag leiden tot administratieve lastenverzwaring.] [Ze neemt het initiatief voor 

de oprichting van een extern controle-orgaan, het comité F.] 

 

De regering neemt de nodige maatregelen ter versterking van de communicatie en 

transparantie in verband met de werking van de rulingcommissie. De rulingcom-

missie neemt autonoom haar beslissingen. In voorkomend geval wordt in overleg 

met de administratie de eenheid van interpretatie gevrijwaard. De rulingcommissie 

zal jaarlijks haar beleid  toelichten in de bevoegde Kamercommissie. Zij kan aanbe-

velingen formuleren met betrekking tot door haar opportuun geachte wijzigingen 

van de regelgeving.  

 

7.4.2. Doelmatige controles en strijd tegen de fiscale fraude 
 

Een doelmatige strijd tegen fiscale fraude en fiscale ontwijking vergt twee beleids-

lijnen: 

- een doelmatige en geregelde controle van de belastingplichtigen; 

- een verscherpte en proactieve waakzaamheid ten aanzien van ongewenste be-

lastingvermijding. 

-  

Controles moeten een gelijke toepassing van de fiscale wetgeving waarborgen voor 

het hele grondgebied, zowel voor particulieren als voor bedrijven. De regering 

neemt daarom administratieve maatregelen (bv. datamining) met het oog op vol-

doende frequente controles van de belastingplichtigen; de frequentie zal rekening 

houden met correcte werklastmetingen en een betere organisatie van de controle-

diensten  

 

De informatie verworven tijdens de controles zal uitgewisseld worden tussen de 

diensten belast met de toepassing van de fiscale wetgeving en de diensten die deze 

wetgeving voorbereiden. De samenwerking tussen de diensten voor belastinghef-

fing en invordering wordt geoptimaliseerd. 

 

Een overlegstructuur tussen de FOD’s Financiën en Justitie voor de coördinatie van 

fiscale gerechtelijke dossiers, zal hun samenwerking bevorderen; grote fraudeme-

chanismen worden systematisch aangeklaagd. 
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De regering versterkt de samenwerking met de private sector en werkt aan de uit-

wisseling van niet-fiscale gegevens (FAVV, Federale Politie, RSZ, …) 

 

De sector van de spelen en weddenschappen groeit aan economisch belang. De re-

gering zal de nodige maatregelen nemen om de in België verschuldigde belastingen 

op een correcte wijze te innen. 

 

7.4.3. Een moderne belastingprocedure 

 

De regering ontwikkelt een systeem van geïntegreerde verwerking dat de volledige 

procedure overspant, van gegevensinzameling, aangifte en berekening tot en met 

inning en invordering. Een en ander impliceert harmonisering en vereenvoudiging 

van de verschillende belastingprocedures. 

 

De regering onderzoekt of voor de meeste belastingmateries ( bedrijfsvoorheffing, 

roerende voorheffing, diverse taksen, …) een systeem van self-assessment kan 

worden veralgemeend, naar het voorbeeld van de btw. In een dergelijk systeem 

staat de belastingplichtige zelf in voor de volledige procedureketting van aangifte, 

vaststelling van de verschuldigde belasting en spontane betaling. De administratie 

komt enkel nog tussenbeide indien de belastingplichtige deze ketting niet tot een 

goed einde brengt of indien ze achteraf meent de belastingtoestand te moeten wij-

zigen. 

 

Door een veralgemening van de unieke gegevensinzameling kunnen aangiftes van 

inkomstenbelastingen maximaal vooraf ingevuld worden. De regering zorgt ervoor 

dat de nodige gegevens tijdig en elektronisch worden meegedeeld aan de fiscus. 

Dat geldt in elk geval voor de aanlevering van informatie over inkomsten door 

werkgevers en over uitgaven die een belastingvoordeel genieten door banken, ver-

zekeringsinstellingen, erkende instellingen, enz… Deze instellingen moeten gebruik 

kunnen maken van identificatiegegevens zoals het rijksregisternummer.  

 

Deze gegevens zullen uitgewisseld worden met inachtneming van de principes van 

de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De regering neemt de nodige 

maatregelen opdat ook de vrije gegevensuitwisseling binnen de FOD Financiën en 

de werking van de informaticatoepassingen conform deze principes georganiseerd 

worden.  
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De mogelijkheid om een belastingafrekening rechtstreeks toe te sturen wordt on-

derzocht 

 

7.4.4. Een efficiënte en moderne organisatie 

 

De regering zal de Coperfinplannen uitvoeren, terzake prioriteiten vastleggen, ze 

nauwgezet opvolgen en waar nodig bijsturen.  

 

 

De fiscale wetgeving moet op een heldere en eenduidige manier tijdig worden uit-

gelegd aan de operationele diensten via rondzendbrieven die ter beschikking zijn 

van de belastingplichtigen. De centrale dienst die belast is met de reglementering, 

krijgt daarvoor voldoende middelen. De regering voorziet in middelen om een snel 

en efficiënt uniek kennisbeheersysteem uit te bouwen. 

 

Ter verzekering van de flexibiliteit en de continuïteit van de internationale werking 

van de pijler Douane en Accijnzen, binnen de FOD Financiën, krijgt die een grotere 

autonomie en voldoende werkingsmiddelen, waarbij de geïntegreerde samenwer-

king en gegevensuitwisseling moeten gewaarborgd blijven.. De invoering van een 

efficiënte papierloze afhandeling en de versterking van de samenwerking met de 

economische actoren zijn absolute prioriteiten. De regering maakt voldoende mid-

delen vrij om de retributies voor douaneoverwerk af te schaffen. 

[Begrotingsimpact: 9 mio] 

Ze neemt het initiatief om de Algemene Wet Douane en accijnzen te moderniseren, 

in overleg met de betrokken economische actoren. 

 

De regering zal bij de ontvangkantoren de mogelijkheid van elektronische betaling 

invoeren. 

 

Ter versterking van de efficiëntie en de effectiviteit voert de regering een uniek en 

geïntegreerd proces in voor de inning en invordering van penale boeten en andere 

al dan niet aan het strafrecht verbonden sommen. 

 

[Voor een betere en juistere behandeling van geschillen, bouwt de regering binnen 

de sector van de belastingheffing specifieke juridische cellen uit. De dienst “Fiscale 

bemiddeling” kan in die cellen opgaan.] 
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7.5 Een efficiënte en rechtvaardige sociale zekerheid 

7.5.1. E-governement in de sociale zekerheid 

 

In de sociale zekerheid werden multifunctionele aangiften ingevoerd waarbij een-

malig ingezamelde informatie kan worden gebruikt voor meerdere doeleinden, en 

burgers en ondernemingen bevrijd zijn van de meervoudige mededeling van dezelf-

de informatie aan meerdere instellingen van sociale zekerheid. Over de hele sociale 

zekerheid heen werden daartoe basisbegrippen als ‘loon’, ‘arbeidsdag’ of ‘gelijkge-

stelde dag’ geharmoniseerd en een uniek gegevensmodel ontwikkeld.   De besluit-

vorming, zowel binnen de regering als bij de sociale partners, moet veel meer bo-

gen op deze verworvenheden en getoetst worden op haar uitvoerbaarheid. Dat 

komt ook de rechtszekerheid ten goede. De toekomstige regeringsbeslissingen vol-

gen de nieuwe bepalingen en zullen worden voorafgegaan door een onderzoek van 

hun haalbaarheid. 

 

Alle instanties die actief zijn bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van 

aanvullende pensioenen, van sociale voordelen voorzien door andere overheidsni-

veaus dan de federale overheid of van afgeleide rechten toegekend op basis van 

het sociaal statuut van de begunstigde (vervoersmaatschappijen, openbare-

nutsbedrijven, sociale huisvestingsmaatschappijen, …) worden aangesloten op het 

netwerk van de sociale sector, zodat de nodige informatie onderling kan worden 

uitgewisseld en de automatische toekenning van sociale rechten of aanvullende 

voordelen gebaseerd op het sociaal statuut kan worden veralgemeend. 

 

De voorwaarden worden gecreëerd waardoor alle herziene aangiften van sociale ri-

sico’s maximaal elektronisch geschieden vanuit de eigen toepassingen van de on-

dernemingen en hun onderaannemers, zodat de vereenvoudigingsmogelijkheden 

ten gevolge van de invoering van de multifunctionele DIMONA- en kwartaalaangif-

ten worden gevaloriseerd. De e-sociale zekerheid moet leiden tot de afschaffing van 

papieren documenten, zonder de rechtszekerheid voor de sociaal verzekerden in 

het gedrang te brengen. 

 

De opvraging van papieren RSZ-attesten door de ondernemingen wordt vervangen 

door de rechtstreekse elektronische terbeschikkingstelling van de erop voorkomen-

de informatie aan de bestemmelingen van de attesten. 
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Aan de instanties die vandaag bij de ondernemingen statistische informatie opvra-

gen, wordt de relevante informatie die bij de instellingen van sociale zekerheid 

reeds beschikbaar is, in gecodeerde of anonieme vorm ter beschikking gesteld, zo-

dat de opvraging van statistische informatie bij de ondernemingen kan worden ge-

minimaliseerd.] 

 

De nodige elektronische gegevensuitwisseling tussen de actoren in de sociale sector 

en de FOD Financiën zal verder worden uitgebouwd zodat beide instanties toegang 

kunnen krijgen tot mekaars informatie in de mate dat dit nodig is voor de uitvoe-

ring van hun opdrachten. 

  

7.5.2. Een efficiënte strijd tegen de sociale fraude 

 

Een modern sociaal handhavingsbeleid, gebaseerd op een efficiënt systeem van ri-

sico-analyse, zal een correcte toepassing waarborgen van de socialezekerheidswet-

geving, zowel op het vlak van de vaststelling en inning van bijdragen als op het 

vlak van de sociale uitkeringen in overleg met de economische sectoren. 

 

Om de doeltreffendheid, de samenhang en de evenredigheid binnen het sociaal 

strafrecht te verhogen en om een einde te maken aan de inflatie van sanctieregels, 

nodigt de regering het parlement uit om het ontwerp van Sociaal Strafwetboek pri-

oritair te behandelen. [In de RSZ-reglementering wordt de strafrechtelijke sanctie 

op de CO2-taks afgeschaft. De gebruikelijke burgerlijke sancties zijn van toepas-

sing.] [zal de regering het ontwerp van sociaal strafwetboek evalueren en het aan-

passen en aanvullen, meerbepaald inzake de vertegenwoordiging van zelfstandigen 

binnen de SIOD voor de materies die hen aanbelangen, en de overdreven sancties 

verminderen. Vervolgens wordt het zo snel mogelijk voorgelegd aan het Parlement. 

 

De regering bevordert de samenwerking tussen de sociale inspectiediensten door 

de coördinerende rol van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst te verster-

ken. 

 

De regering neemt de nodige maatregelen om een performant systeem in te voeren 

om de koppelbazerij tegen te gaan, in overeenstemming met de Europese regelge-

ving. 
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7.6. Postbedeling en telecommunicatie 

 

[amendementen cd&v-nva worden door G. Bourgeois verkort heringediend of bespro-
ken in hoofdstuk staatshervorming] 
De Regering zal waken over de correcte en tijdige omzetting van de derde 

Postrichtlijn, teneinde een algemeen level playing field te creëren voor alle operato-

ren. De  universele postdienst, die de brieven en postpakjes betreft, moet van 

hoogstaande kwaliteit zijn en toegankelijk voor iedereen en over het hele grondge-

bied van het land, tegen betaalbare prijzen. 

De regering stelt een nationaal plan op tot verzekering van de financiering van de 

universele dienstverlening.  

Zij zal aan het BIPT vragen om zo spoedig mogelijk een recente  berekening van de 

netto-kost van de universele dienstverlening uit te voeren voor verschillende scena-

rio’s en dit volgens de door Europa gehanteerde methode. Indien blijkt dat de kost 

voor de universele dienstverlening een onevenredige last met zich meebrengt, op-

teert de regering als financieringsmechanisme in de eerste plaats voor een com-

pensatiefonds, en indien nodig het verlenen van toegang tot het netwerk van de 

universele dienstverlener aan dezelfde voorwaarden. 

De sociale verworvenheden van het huidige personeel van De Post worden gevrij-

waard.  

De structuur en de omvang van het kantorennetwerk en postpunten zal bepaald 

worden in het kader van de volgende beheersovereenkomst. 

 

De bestaande diversiteit van de dienstverlening van De Post, waaronder de sociale 

rol van de postbode, zal gegarandeerd blijven. De eventuele vergoedingen hiervoor 

zullen op een transparante wijze worden bepaald. 

 

[De regering verzoekt de Europese instanties een verlaagd BTW-tarief te mogen 

toepassen voor bepaalde diensten die deel uitmaken van de universele postdienst, 

op basis van gelijkheid en transparantie.] 

 

De  Post zet de haar modernisering voort om de klantgerichtheid en het concurren-

tievermogen te verhogen en, haar toekomst en die van haar personeel te garande-

ren en haar in staat te stellen haar sociale rol verder te vervullen. Om haar markt-

positie te versterken, stelt De Post zich open voor nieuwe strategische opportunitei-

ten en internationale allianties, zowel in België als in het buitenland. 

Voor functies die de algemene dienstverlening te boven gaan, zal via aanbesteding 

gewerkt worden. Voor de universele dienstverlening wordt voldoende financiering 

voorzien. 
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De regering neemt de nodige maatregelen tot verdere liberalisering van de tele-

commarkt, o.a. door een betere ontbundeling van de lokale lus en brede en correct 

nageleefde Service Level Agreements, opdat de prijzen voor de gebruiker zouden 

dalen. 

De regering engageert er zich toe dat het Belgisch Instituut voor Post en Telecom-

municatiediensten (BIPT) op een onafhankelijke en daadkrachtige wijze garant zal 

kunnen staan voor een effectief vrijgemaakte telecommunicatie- en postmarkt met 

maximale voordelen voor de gebruiker. Hiertoe zal het BIPT zich concentreren op 

de economische marktregulatie en zich technologisch-neutraal opstellen. Ook de 

werking en de financiering van het BIPT worden nader onderzocht. 

De regering past eveneens het regelgevend kader aan tot financiering van de uni-

versele dienst in de telecommunicatiesector en laat op objectieve wijze de netto-

kosten vaststellen. In dit opzicht past zij de universele dienstverlening ook aan de 

noden van de evoluerende samenleving aan. 

Met het oog op het stimuleren van innovatie in de telecommunicatiemarkt stelt de 

regering een toekomstgericht frequentiebeleid op en ondersteunt ze de ontwikke-

ling van de volgende generaties van communicatienetwerken. 

Innovatieve en maatschappelijk relevante telecomprojecten zoals automatische 

rapportering over energiegebruik worden gestimuleerd. 

Het verder terugdringen van de digitale kloof is een prioriteit binnen het telecombe-

leid. Ook de bescherming van de consumenten op het internet verdient de nodige 

aandacht.  

 

Mis en forme : Néerlandais
(Belgique)

Mis en forme : Néerlandais
(Belgique)

Mis en forme : Néerlandais
(Belgique)

Mis en forme : Néerlandais
(Belgique)

Mis en forme : Néerlandais
(Belgique)

Mis en forme : Néerlandais
(Belgique)

Mis en forme : Néerlandais
(Belgique)

Mis en forme : Néerlandais
(Belgique)

Mis en forme : Néerlandais
(Belgique)

Mis en forme : Néerlandais
(Belgique)



 

De kracht van mensen – nota van de formateur – geamendeerde versie– pagina 147 

 

Belgacom moet, met respect voor de sociale dialoog, de mogelijkheid krijgen zich 

verder te profileren op de internationale telecommarkt. In het kader van dergelijke 

ontwikkeling zal de regering het niveau van overheidsparticipatie vastleggen. 

 De regering neemt de nodige initiatieven om de concurrentie op de breedband-

markt te stimuleren met het oog op het substantiëel  verlagen van de het breed-

bandtarief voor iedereen. Daarnaast onderzoekt de regering in overleg met de Ge-

meenschappen of de drempel naar het internet verlaagd kan worden door de be-

schikbaarheid ervan in publieke plaatsen drastisch te verhogen. 

  

Om de veilige toegang tot het internet voor kinderen te garanderen, maakt de re-

gering werk van een beveiligingssysteem via de elektronische identiteitskaart. 

 

7.7 Overheidsbedrijven en participaties 

 

De regering engageert er zich toe dat de vier overheidsbedrijven (NMBS, De Post,  

en Belgacom en Belgocontrol) een voorbeeldfunctie bekleden inzake klantvriende-

lijkheid, diversiteit op de werkvloer, transparantie in de besluitvorming, benoeming 

van leidinggevend personeel, loonbeleid, prestatiecontrole en corporate governan-

ce. 

 

Om belangenconflicten te voorkomen, is het belangrijk een onderscheid te maken 

tussen de rol van de Staat als aandeelhouder, die belang heeft bij de werking van 

een overheidsbedrijf, en als regelgever, die de spelregels bepaalt en toeziet op de 

naleving ervan. In dat kader onderzoekt de regering of de participaties van de Bel-

gische Staat in een aparte vennootschap, in casu de FPIM, kunnen worden onder-

gebracht. Dit moet de FPIM toelaten ten volle haar rol te vervullen als raadgever 

van de overheid en er over te waken dat de strategische doelstellingen van de staat 

worden geconcretiseerd. 

 

[tekstvoorstel CD&V-N-VA betreffende de minimale dienstverlening en sociale ver-

kiezingen: 

De regering wil goede sociale verhoudingen tot stand brengen in de openbare sec-

tor, en deze aan de noden van vandaag aanpassen.  Aldus wil ze verhelpen aan de 

regelmatig terugkerende klachten en incidenten die nu het gebrekkig verloop van 

het sociaal overleg illustreren.  Bij gebeurlijke sociale conflicten moet, zeker in 

maatschappelijke gevoelige sectoren waar publiek bij betrokken is, passend even-

wicht worden verzekerd tussen het conflict en het algemeen belang. 
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De regering wil hierbij een constructieve dialoog om tot paritair overlegde oplossin-

gen te komen.  De regering zal met dat doel met de vakbonden van het overheids-

personeel besprekingen voeren met het oog op: 

1. De optimalisering van het globaal sociaal overleg; 

2. Afspraken die sociale conflicten kunnen voorkomen, de manier van aanzeg-

gen van acties en de verzekerde schikkingen ingeval van stakingen; 

3. De afdwingbare uitvoering van gemaakte afspraken en conventies; 

4. Een grotere democratische legitimiteit van de vakbondsafgevaardigden in 

comités voor PBW (preventie en bescherming op het werk), op basis van 

een regeling van sociale verkiezingen. 

De regering is van oordeel dat al deze elementen mede deel moeten uitmaken van 

de volgende onderhandelingen over een nieuw sociaal akkoord voor de openbare 

sector.] 

 

[Met het oog op de uitvoering van de verordening 1794/2006/EG en in overleg met 

Belgocontrol zal de regering zoeken naar een heffingenstelsel met een gezond 

evenwicht tussen kosten en inkomsten en met oog voor de economische verant-

woordelijkheid van een autonoom overheidsbedrijf en zijn specifieke taken.] [De in-

tegratie van Belgocontrol in een internationale context wordt aangemoedigd.] De 

regering neemt de nodige initiatieven opdat Belgocontrol Wevelgem erkent als regi-

onale luchthaven. 

Verder verzekert de regering de fusie tussen de militaire en burgerlijke luchtrui-

men. 

 

7.8. De federale wetenschappelijke en culturele instellingen 

 

Voor de federale wetenschappelijke en culturele instellingen werkt de regering ver-

der aan hun dynamisering en aan oplossingen voor huisvesting en infrastructuur, 

personeelsbehoefte en -statuut, digitalisering, vrijwaring, bewaking en verzekering 

van collecties, en financiering van wetenschappelijk onderzoek. 

 

 Onder de voogdij van de Eerste Minister zullen alle federale culturele instellingen 

onder een koepel worden gegroepeerd, dit met het oog op een globaal beheer van 

gemeenschappelijke problemen, het formuleren van een algemene politiek, het de-

finiëren van specifieke missies en het niet-vermenigvuldigen van beslissingsorga-

nen.  Er zal een nieuw statuut voor de instellingen gecreëerd worden waarbij door 
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middel van een beheerscontract autonomie van beheer en management wordt na-

gestreefd.   

 

[De regering zal toelaten de Gemeenschappen en Gewesten te betrekken bij bij-

zondere projecten binnen het beheer van de instellingen, zoals de valorisatie van 

collecties en patrimonium, en hen de mogelijkheid te geven initiatieven te ontwik-

kelen voor wetenschappelijk onderzoek en acties inzake wetenschapspopularisatie 

met betrekking tot de collecties van deze instellingen. (nakijken WG staatshervor-

ming)] 

 

De regering onderzoekt of publiek-private partnerschappen met het oog op de re-

novatie en dergelijke meer van de wetenschappelijke en culturele gebouwen of fis-

cale incentives voor bedrijven en particulieren kunnen worden ingezet voor het 

verwerven van stukken, met het oogmerk ze ter beschikking te stellen van de cul-

turele instellingen. 

 

De regering moderniseert de archiefwet. 

 

De regering herwaardeert de rol en de werking van het Studiecentrum voor Kern-

energie, zowel budgettair als inhoudelijk voor toepassingen van nucleaire weten-

schap en technologie. 
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8 Kansen in Europa en in de Wereld 

 

We leven in een steeds meer geglobaliseerde wereld, een wereld die in constante 

evolutie is. De globalisering biedt nieuwe kansen maar stelt tegelijk nieuwe 

uitdagingen. Om hieraan tegemoet te komen kiest België, medeoprichter van de 

VN, de NAVO en de EU,  voor een actief buitenlands beleid dat ingebed is in een 

Europees en multilateraal kader. Een effectief multilateralisme en een sterke EU 

zijn immers het beste antwoord op de globalisering. 

 

Ons land behoort tot de oprichters van de Europese Unie. Een Unie die vrede, 

stabiliteit en welvaart bracht. Die voortrekkersrol moet ons land blijven spelen. Hoe 

krachtiger de Unie, hoe beter zij kan bijdragen tot een vreedzame, stabiele, 

duurzame en solidaire wereld en dus hoe zekerder onze toekomst. We zullen ons 

daarvoor blijven engageren. 

Voor ons land moet de EU haar capaciteit verder uitbouwen om het wereldbeeld 

van morgen mee vorm te geven. Daarom moet Europa meer nog dan tot nu in 

staat zijn om met één stem te spreken over internationale aangelegenheden. Ons 

land wil zich daar krachtig voor inzetten, als een betrouwbare en loyale medespeler 

op de internationale scène. 

 

De VN zijn de hoeksteen van het multilaterale systeem en dragen reeds meer dan 

een halve eeuw bij tot een veiliger en rechtvaardiger wereld. Het lopende hervor-

mingsproces beoogt de goede werking en de besluitvaardigheid van de organisatie 

ook voor de toekomst veilig te stellen alsook haar representativiteit te verbeteren. 

België zal volop blijven bijdragen tot dit hervormingsproces. 

 

In haar buitenlandsbeleid kent de regering een centrale plaats toe aan de beharti-

ging van onze gemeenschappelijke Europese en universele waarden, alsook van 

onze politieke en economische belangen. Het komt er ook op aan de belangen van 

onze landgenoten in het buitenland te verdedigen. 

 

Het buitenlandbeleid zal ingegeven zijn door respect voor de mensenrechten, de 

rechtsstaat en de democratie. Wij zullen vrede en veiligheid, een menswaardig be-

staan in een duurzame omgeving, menselijke veiligheid (‘human security’) en goed 

bestuur nastreven. Vredes- en institutionele capaciteitsopbouw zijn van groot be-

lang. Wij zetten de strijd tegen onverdraagzaamheid en corruptie, tegen racisme en 

xenofobie, tegen extremisme en terrorisme en tegen straffeloosheid hoog op de 

agenda. Wij willen de armoede bestrijden, de gevolgen van de klimaatverandering 
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tegengaan en ons verder inzetten voor een vrije maar tevens eerlijke wereldhandel 

met respect voor sociale- en milieunormen.  

 

Wij leven in een open maatschappij en een open economie, bijzonder afhankelijk 

van onze buurlanden en van het buitenland in het algemeen. Vaste en gemeen-

schappelijke spelregels - een “level playing field” – zijn voor een land als België van 

levensbelang. De Europese Unie speelt hier een sleutelrol. 

 

Het buitenlandbeleid moet geloofwaardig en dynamisch zijn. Dat vergt structurele 

instrumenten en de gepaste financiële en menselijke middelen en een aanpassing 

van het netwerk van diplomatieke en consulaire posten aan onze behoeften. Het 

vergt eveneens een verhoogde coherentie wat zich moet vertalen in een goede co-

ordinatie, meer bepaald in de federale regering en haar diensten. In het bijzonder 

zal bij de aanvang van de regering tussen de beleidsdomeinen Buitenlandse Zaken, 

Ontwikkelingssamenwerking, Defensie, Financiën, Justitie en Binnenlandse zaken, 

wat betreft hun externe optreden, een gezamenlijke beleidsnota worden opgesteld 

[voor de uitvoering waarvan Buitenlandse Zaken een coördinerende rol zal 

spelen] [op initiatief van het departement Buitenlandse zaken] [ dat een 

coördinerende rol zal vervullen van het optreden van de regering in het 

buitenland]. 

Ook een betere coördinatie tussen de federale staat en de deelstaten is nodig, met 

respect voor de bevoegdheden van elkeen. Buitenlandse Zaken heeft een onder-

steunende rol t.a.v. de Gemeenschappen en Gewesten in de uitoefening van de ex-

terne aspecten van hun eigen bevoegdheden.  

 

De reeds lopende evaluatie en aanpassing van alle relevante Samenwerkingsak-

koorden op het vlak van Buitenlandse Zaken, met inbegrip van deze die betrekking 

hebben op het statuut van de vertegenwoordigers van de deelstaten in de diploma-

tieke en consulaire posten en op de vertegenwoordiging van België in de Raad van 

de Europese Unie, wordt gefinaliseerd.  

 

Rekening houdende met het belang, de specificiteit en de eigen dynamiek van de 

FOD Buitenlandse zaken en met de wens deze beter te kunnen valoriseren, zal de 

managementstructuur van deze FOD, die het gevolg is van Copernicus, worden 

aangepast. Daartoe wordt een akkoord afgesloten met de FOD P&O dat in het bij-

zonder aandacht zal besteden aan de aanstelling en benoeming van de DG-functies 

belast met beleid (DGB, DGC, DGD, DGE, DGJ, DGM) en van de functie van Voorzit-
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ter van het Directiecomité, met dien verstande dat de nieuwe regeling pas in zal 

gaan voor de invulling van nieuw openkomende functies.  

 

 

8.1. Goede relaties met onze buurlanden: een evidente prioriteit 

 

Goede relaties met onze buurlanden zijn essentieel. Daarom hecht de regering, 

middels een actief buurlandenbeleid, bijzondere aandacht aan de samenwerking 

met alle buurlanden. Zij zal dat doen zowel bilateraal als in het EU- en Benelux-

kader. Grensoverschrijdende samenwerking wordt immers steeds belangrijker en 

vormt een noodzakelijke voorwaarde voor het oplossen van problemen en om het 

hoofd te bieden aan nieuwe uitdagingen.  

 

Het buurlandenbeleid dient bij te dragen tot een spoedige en voor alle partijen be-

vredigende oplossing van een aantal hangende dossiers, zoals de dossiers van de 

IJzeren Rijn, de grensoverschrijdende politiesamenwerking o.m. in het grensgebied 

met Frankrijk en de problematiek van de koffieshops aan de Belgisch-Nederlandse 

grens alwaar de internationale akkoorden een duidelijk kader bieden. 

 

Bijzondere aandacht zal gaan naar het geregeld overleg op regeringsniveau met 

Nederland en Luxemburg. 

 

De herziening van het Benelux-verdrag vormt een kans om deze samenwerking een 

nieuwe dynamiek te geven en zal worden aangegrepen om het aan te passen aan 

de nieuwe institutionele realiteit in België.  

 

Er wordt in een samenwerkingsakkoord voorzien dat de vertegenwoordiging van 

België in de Benelux regelt en dat in een afstemming/coördinatie voorziet met de 

Gemeenschappen en Gewesten. 

 

De regering hecht bijzondere aandacht aan de Benelux-samenwerking in het kader 

van de werkzaamheden van de Europese Unie. 
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8.2. Europa 

 

Het akkoord bereikt afgelopen juni tussen de 27 lidstaten zou een eind moeten stel-

len aan de lange institutionele crisis en Europa vooruitbrengen. Er openen zich dan 

ook nieuwe perspectieven voor een daadkrachtiger Europa dat, in vol respect van 

de subsidiariteit, beleid gaat formuleren en ten uitvoer brengen in het belang van 

Europa, zijn lidstaten en zijn burgers.  

 

In 2010 zal België opnieuw het Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie 

waarnemen. Dit biedt een kans om een gewichtige en constructieve rol te spelen in 

het nieuwe Europese bestel en biedt een kans om de maatschappelijke krachten te 

betrekken bij het Europese project. Algemeen herhaalt de regering haar Europese 

engagement en haar wil om een sterker, geïntegreerd, meer solidair Europa uit te 

bouwen dat dichter bij de burger staat. 

 

België wil zich de middelen geven om volop te wegen op het Europese besluitvor-

mingsproces en zal daar de gepaste menselijke en financiële middelen voor vrijma-

ken. Het ziet zijn aankomend voorzitterschap in die zin.  

 

In het belang van de coherentie en de coördinatie van het beleid vormen de DGE-

coördinaties, op initiatief van Buitenlandse zaken en waaraan de Gemeenschappen 

en Gewesten deelnemen, het geëigende forum voor de formulering van de BE 

standpunten ten aanzien van Europees beleid. De coördinerende rol van de FOD 

Buitenlandse Zaken wordt versterkt. 

 

De Belgische diplomatie dient niet alleen de traditionele allianties te versterken, 

maar ook actief op zoek te gaan naar betrouwbare nieuwe partners en bondgenoot-

schappen in Europees verband. Willen wij wegen op de Europese besluitvorming, 

dan zullen wij ook de banden met de Europese instellingen moeten aansnoeren. Op 

pragmatische en doelgerichte wijze zal ons land ijveren voor een centrale plaats in 

de belangrijke Europese debatten. [Voorts gaat de regering ervan uit dat 

meerlagig bestuur van gemeenten, regio's, staten en de Unie hierbij een 

bijdrage kan leveren en wenst zij de plaats van de deelstaten met grond-

wetgevende bevoegdheden in de besluitvorming te versterken.] 

Daarbij zal terdege rekening worden gehouden met de nieuwe Europese institutio-

nele realiteit ingevolge het in werking treden van het nieuwe Verdrag.  De aandacht 
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zal daarbij in het bijzonder gaan naar de verdere uitwerking van het Europese bui-

tenlands beleid, waaronder de  diplomatieke dienst. 

 

De geloofwaardigheid van het Europese engagement hangt niet alleen samen met 

de initiatieven die ons land ontplooit tot verdere ontwikkeling van de Unie, maar 

ook met de manier waarop België zich kwijt van de uitvoering en omzetting van de 

op Europees niveau genomen maatregelen. 

Dit betekent dat met betrekking tot de omzetting van Europese richtlijnen de rege-

ring zich verbindt tot het halen van de Europese 1% norm binnen deze legislatuur. 

Hiertoe zal een werkprogramma worden opgesteld gericht op het verder stroomlij-

nen van de interne procedures. [Ook zal worden bekeken of automatische 

omzetting na verloop van de omzettingsperiode haalbaar zou zijn.] In het 

algemeen zal dit thema worden aangegrepen om de BE voorbereiding op Europees-

wetgevend vlak proactiever te maken, hetgeen een betere verdediging en promotie 

van onze belangen mogelijk moet maken. 

[P.m. opname tekst inzake omzetting van de centrale werkgroep]  

 

De regering spant zich in om de uitwerking van het Hervormingsverdrag conform 

de conclusies van de Europese Raad van juni 2007 mede in goede banen te leiden. 

Ze waakt erover dat België het verdrag tijdig ratificeert en de Europese burgers in 

alle duidelijkheid en met kennis van zaken in 2009 een nieuw Europees Parlement 

kunnen verkiezen. De Belgische regering zal verklaring 49 hernemen. 

 

Een sterker en krachtiger wordende Europese Unie is ons doel. Dat vereist een Eu-

ropese Unie die steeds verder verdiept en integreert, zich steeds verder ontwikkelt, 

waarvan de interne samenhang en identiteit continu versterkt wordt en die maat-

schappelijk gedragen wordt. De regering staat, na de goedkeuring en ratificatie van 

het Hervormingsverdrag, open voor een verdere uitbreiding van de Europese Unie. 

Voorwaarden daarbij zijn dat kandidaat-lidstaten ten volle beantwoorden aan alle 

toetredingscriteria, en dat Europa zelf klaar is voor en in staat is om een uitbreiding 

te absorberen. Ook na de uitbreiding moet aan alle vereisten voldaan zijn opdat Eu-

ropa steeds sterker en krachtiger zou kunnen worden. 

Onder diezelfde voorwaarden, en in de wetenschap dat het eindresultaat noch de 

kalender vastligt, kunnen de toetredingsonderhandelingen met Turkije worden 

voortgezet. De verantwoordelijkheid voor het vervullen van de toetredingsvoor-

waarden ligt in de eerste plaats bij Turkije zelf; dat doet geen afbreuk aan de ver-

eiste dat de Unie in staat moet zijn een Turkse toetreding te absorberen.  In het 

geval Turkije niet in een positie is om, rekening houdend met alle criteria, ten volle 
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alle verplichtingen van het lidmaatschap op te nemen, of dat de Unie niet bij mach-

te is om Turkije te absorberen, dient verzekerd te worden dat Turkije verankerd 

wordt in Europa door de sterkst mogelijke band, [bijvoorbeeld een bevoorrecht 

partnerschap]. 

 

[De regering staat open voor een debat over de grenzen van de Europese 

Unie], [in antwoord op de onzekerheid die i.v.m. de uitbreiding van de Unie 

leeft bij de burger.] 

 

De Unie heeft niet alleen nood aan nieuwe regels. Ze heeft eveneens de financiële 

middelen nodig die passen bij haar opdracht. Het akkoord van december 2005 over 

de financiële vooruitzichten voor de jaren 2007-2013 voorziet halfweg de rit in 

2008-2009 een rendez-vousclausule. Daarom zal België, met zijn Europese part-

ners, streven naar een toekomstgerichte begroting en zal zij betrachten om eigen 

inkomstenbronnen voor de Unie vrij te maken en om de rebates af te schaffen. 

 

De regering wil ook de voortrekker zijn voor een meer performant Europees soci-

aaleconomisch beleid.  

Daartoe zal de regering ijveren voor de ontwikkeling van een steeds nauwere be-

leidscoördinatie op economisch, sociaal en fiscaal vlak, op het vlak van tewerkstel-

ling en leefmilieu, en voor de uitdieping van de interne markt.  

Zo wenst de regering bij te dragen tot een sociaal Europa en tot een sterkere eco-

nomische groei. 

De regering hecht groot belang aan de hernieuwde Lissabonstrategie, met daarin 

begrepen de sociale en –milieuaspecten. Deze strategie werpt zeker vruchten af, 

maar een blijvende investering in het uitbouwen van een dynamische en innovatie-

ve kenniseconomie is prioritair, en een meer dwingend kader voor implementatie 

biedt meer kansen op succes en resultaten. 

 

Daarnaast spant de regering zich, binnen de bepalingen van het Hervormingsver-

drag, in om de werking van de Eurogroep te versterken, hoofdzakelijk wat de af-

stemming van het economische beleid betreft. [België staat open voor initiatie-

ven die beogen dat de Eurogroep ook op het niveau van staats- en rege-

ringsleiders op informele basis zou kunnen vergaderen.] 

 

Europa moet dringend werk maken van een echt en performant buitenlands beleid, 

dat coherent in verhouding staat tot het geheel aan instrumenten voor buitenlands 

beleid, meer bepaald zijn veiligheids- en ontwikkelingsbeleid,  Dit laat toe haar in-
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vloed op de internationale scène te verhogen en haar interne cohesie te bevorde-

ren.  

Concrete acties dringen zich op, niet alleen in de sectoren van de economische 

ontwikkeling, humanitaire hup, ontwikkelingshulp, politieke samenwerking, culture-

le samenwerking, mensenrechten en democratie, maar ook op het gebied van con-

flictpreventie, crisisbeheer, snelle interventie bij natuurrampen en het herstel en 

het behoud van de vrede.  

België zal de aanduiding van een hoge vertegenwoordiger ondersteunen alsook de 

creatie van een heuse Europese diplomatieke dienst die de zichtbaarheid en de co-

herentie van de Europese actie op het internationaal toneel zullen versterken. 

België zal volop meewerken aan een Europa dat een buitenlands en veiligheidsbe-

leid voert toegespitst op vredesopbouw en conflictpreventie. Ze streeft naar de ver-

sterking van het multilateralisme en van de Verenigde Naties. De regering wil ook 

verder investeren in een hechte maar evenwichtige verhouding tussen Europa en 

de VS.  De regering wil ook streven naar de ontwikkeling van een capaciteit voor 

civiel crisisbeheer binnen de Europese Unie. De toestand in de Balkan moet een 

prioriteit van de Europese Unie blijven. Europa moet ook een hoofdrolspeler worden 

in het Midden-Oosten. 

 

Vooruitlopend op Kyoto-bis, waarin Europa een centrale rol moet spelen, dient de 

Europese Unie werk te maken van de uitvoering van haar eigen ambitieuze gedefi-

nieerde kimaatdoelstellingen. Hierbij stelt ze een eerlijke en behoorlijke interne las-

tenverdeling tussen de lidstaten voorop. Ook inzake het energiebeleid dient de EU 

zoveel mogelijk met één stem spreken. Veiligheid van energiebevoorrading en een 

vrije mededinging op de energiemarkt zijn problemen die de grenzen van de lidsta-

ten overstijgen. 

 

De samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken moet versterkt 

worden, ondermeer voor een doeltreffende strijd tegen de georganiseerde crimina-

liteit en het terrorisme, in respect voor de private levenssfeer en de fundamentele 

vrijheden. In deze materies zou het nieuwe verdrag een grotere doeltreffendheid 

mogelijk moeten maken, naast een grotere democratische legitimiteit gelet op de 

betrokkenheid van het Europees Parlement. De regering wil van bij de aanvang van 

haar werkzaamheden het voortouw nemen, meerbepaald inzake gegevensuitwisse-

ling, de versterking van Eurojust en Europol en de wederzijdse erkenning van ge-

rechtelijke beslissingen, waarbij erover gewaakt wordt dat aan hetzelfde tempo 

meer doeltreffende samenwerkingsmechanismen ontwikkeld worden, alsook voor 

een versterkte bescherming van de basisrechten. 
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Inzake terrorismebestrijding zal België toezien op de implementatie van een actie-

plan tegen radicalisme en rekrutering, op de verbetering van de gegevensuitwisse-

ling tussen de Europese politie- en inlichtingendiensten en op de ontwikkeling van 

de analyse van websites die terroristische en extremistische propaganda versprei-

den. 

 

Nog op het vlak van JBZ en in het kader van het Programma van Den Haag 2005-

2010 zal België pleiten voor een sterker gemeenschappelijk Europees asiel- en mi-

gratiebeleid en voor de uitwerking van een echt gemeenschappelijk Europees asiel-

stelsel dat de doeltreffendheid en de bescherming versterkt. Een solidaire, globale 

en evenwichtige aanpak van migratie moet ontwikkeld worden. 

 

8.3. Multilateraal 

 

België zal zijn diplomatieke actie resoluut blijven inschrijven in een multilateraal 

kader omdat het van oordeel is dat globale problemen om globale antwoorden vra-

gen. België wil dus multilateralisme en een beter bestuur op mondiaal vlak bevor-

deren. 

 

België zal blijven deelnemen aan het hervormingsproces van de VN, ook van de 

Veiligheidsraad die op termijn hervormd moet worden, zowel wat zijn samenstelling 

en wat zijn werkmethoden betreft en die de nieuwe politiek evenwichten in deze 

geglobaliseerde wereld beter reflecteren. Binnen deze context waakt ze over de 

evenwichtige vertegenwoordiging van elk continent en zal ze ijveren voor de ver-

sterking van de instelling. 

 

Om geloofwaardig te zijn moet multilateralisme effectief zijn. Ons land zal blijven 

ijveren voor sterke en effectieve multilaterale instellingen en zal hier politiek en fi-

nancieel toe bijdragen. 

 

Ernaar strevend dat zoveel mogelijk staten meewerken, zal België ervoor ijveren 

dat de nieuwe organen, de Mensenrechtenraad en de Commissie voor Vredesop-

bouw, voldoen aan de hoge verwachtingen van de internationale gemeenschap. 

België steunt het voorstel tot  oprichting van een nieuwe Internationale Milieuorga-

nisatie. Ze steunt ook de internationale rechtscolleges en in het bijzonder het In-

ternationaal Strafhof en de ad hoc rechtbanken. 
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De rol van het IMF en van de Wereldbank is beslissend voor tal van ontwikkelings-

landen, de eerste komt tussen in het beheersen en oplossen van financiële crisis-

sen, de tweede in de financiële steun voor ontwikkeling. België zal pleiten voor de 

voortzetting van de verbetering van de werkwijze van de internationale financiële 

instellingen. Binnen de Wereldbank zal België de inspanningen ondersteunen om 

sterker rekening te houden met het principe van ownership en om te komen tot de 

voorafgaande evaluatie van de sociale en milieu-impact van de programma’s. 

 

De regering zal ook een actieve bijdrage blijven leveren aan haar lidmaatschap van 

de Raad van Europa en van de OVSE.  

 

Een overlegd en coherent optreden binnen een multinationaal kader laat toe om 

doeltreffend de strijd te voeren tegen de criminele netwerken van mensenhandel, 

drugsmokkel en tegen de terroristische netwerken. Er zal diepgaand moeten ge-

werkt worden om de bron van deze plagen aan te pakken, door het stabiliseren van 

de regio’s die een gewelddadig conflict hebben doorgemaakt en door het efficiënt 

bestrijden van de armoede en de ontmoediging die het makkelijker maken terroris-

ten en criminelen te ronselen. België zal bijzondere aandacht hebben voor de 

voortgang van de Wereldstrategie voor terrorismebestrijding van de Verenigde Na-

ties, en voor de naleving van de mensenrechten en van de fundamentele vrijheden. 

 

[Naar het voorbeeld van meerdere van onze buurlanden en zoals aanbevo-

len door de Raad van Europa en de Verenigde Naties, zal de regering een 

commissie mensenrechten oprichten die ze regelmatig zal raadplegen.]  

 

België zal verder deelnemen aan de multilaterale ontwikkelingsorganisaties om de 

stabiliteit en veiligheid van de wereld te versterken door armoedebestrijding. 

 

De regering ijvert voor het opstellen van een actieplan om de VN Veiligheidsraad 

Resolutie 1325 te vertalen in nationaal beleid en zo de rol van vrouwen te verhogen 

in conflictpreventie, wederopbouw en vredesprocessen. 

 

8.4. België in de wereld 

 

De regering zet de inspanningen van de vorige regering voort om actief bij te dra-

gen tot de verbetering van de transatlantische relaties. Sterke transatlantische re-

laties zijn noodzakelijk omdat de EU en de VS samen het verschil kunnen maken in 
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de aanpak van de globale uitdagingen. Zij zijn ook wenselijk omdat de lidstaten van 

de EU en de VS op economisch, cultureel en maatschappelijk vlak zoveel gemeen-

schappelijk hebben.  

 

De regering zal daarom een aantal eigen initiatieven nemen om de transatlantische 

verhoudingen te optimaliseren. In het bijzonder zal de regering (bijkomende) stap-

pen zetten met het oog op: 

- meer transatlantische dialoog, ondermeer door middel van de transatlanti-

sche “gymnich”; 

- meer strategische afstemming tussen de EU en de VS (bijvoorbeeld inzake 

terrorismebestrijding en klimaatverandering); 

- een grotere impact van de EU, die ook bereid moet zijn om meer verant-

woordelijkheid te dragen, op de politieke besluitvorming. 

 

Het Nabije Oosten is eveneens een prioriteit van het Belgisch Buitenlands beleid. 

Binnen de EU en de VN zet België zich actief in voor duurzame en rechtvaardige 

vrede in Israël en Palestina, op basis van het internationale recht. Deze vrede moet 

gebaseerd zijn op een politiek akkoord dat gedragen wordt door beide partijen [en 

dat voorziet in het naast elkaar bestaan van een onafhankelijke en leefba-

re Palestijnse staat, en een veilige en erkende staat Israël.]  

 

Verder zal de regering speciale aandacht hebben voor de onmiddellijke zuiderburen 

van de Europese Unie, in het bijzonder de Maghreb-landen. Het stimuleren van in-

vesteringen in deze landen en de uitbouw van een vrijhandelszone moeten bijdra-

gen tot de economische integratie en ontwikkeling van de regio en de welvaart van 

de bevolking.   

 

België zal aandacht blijven hebben voor zijn historische en bevoorrechte relaties 

met Latijns-Amerika dat in volle evolutie is,  en in het bijzonder met de Andes-

landen. 

 

In Azië zal België bijzondere aandacht hebben voor de politieke, economische en 

sociale veranderingen die er aan de gang zijn, en zal het zich inzetten voor de nale-

ving van de beginselen die verband houden met duurzame menselijke ontwikkeling.  

 

Deze samenwerking moet helpen om tot betere antwoorden te komen op vraag-

stukken die een invloed hebben op het leven van hun bevolking zoals multiculturali-
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teit, religieuze tolerantie, migratie, strijd tegen de mensenhandel, de georganiseer-

de misdaad en het internationaal terrorisme. 

 

8.5. Afrika  

 

Het Afrikaanse continent vraagt en verdient onze heel bijzondere aandacht. Actie is 

vereist, op grote schaal. Omdat ons land het verschil niet alleen kan maken, blijft 

de regering ijveren voor een coherente en gedreven Europese en internationale 

aanpak. Het Belgische lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad biedt een nieuwe 

opportuniteit om prioritair de aandacht toe te spitsen Afrika.  

 

Samen met de mobilisatie van de internationale gemeenschap, moet ons land zelf 

het initiatief blijven nemen op het terrein, in volledig overleg met de betrokken lan-

den en met eerbied voor het principe van ownership. De regering bouwt een cohe-

rent Afrika-beleid op uit de verschillende relevante componenten (buitenlands be-

leid, ontwikkelingssamenwerking, defensie, buitenlandse handel, migratie, enz.) en  

voorziet in een degelijk coördinatiemechanisme. Daartoe zal, [op initiatief van de 

Minister van Buitenlandse zaken,] een gezamenlijke beleidsnota worden opge-

steld [en een degelijk coördinatiemechanisme op hoog (ministerieel) ni-

veau worden voorzien.] 

De Regering zal dit blijven doen in overleg met haar partners in de Europese Unie 

en van de Internationale Gemeenschap en ervoor blijven ijveren opdat deze zich 

voor de regio zouden blijven inzetten. 

 

De regio van de Grote Meren is een gebied waarin België grote deskundigheid aan 

de dag legt en als zodanig ook door de internationale gemeenschap wordt erkend 

en gewaardeerd. Het zijn landen waar de Belgische stem, wegens de vele banden 

tussen onze landen en onze bevolkingen maar ook omwille van onze internationale 

scharnierrol, gehoord wordt. 

 

De regering blijft zich daarom heel in het bijzonder inzetten voor Centraal-Afrika, al 

kunnen en willen wij de ogen niet sluiten Voor andere Afrikaanse probleemgebieden 

(Westelijk Afrika, Soedan/Darfour, de Hoorn van Afrika). 

 

België heeft de laatste jaren een belangrijke rol gespeeld om vrede en stabiliteit in 

de regio van de Grote Meren te bewerkstelligen, om democratisch verkozen rege-
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ringen in de DRC en Burundi tot stand te brengen en om de Rwandese Overheid te 

steunen in het proces van nationale verzoening en ontwikkeling van het land.  

 

Belangrijke stappen werden gezet maar de uitdagingen blijven aanzienlijk. 

 

Daarom zal de Belgische regering, als een belangrijk aandachtpunt van haar bui-

tenlands beleid, er zich dan ook blijven inzetten met het oog op het respect voor 

mensenrechten, de bevordering van de democratie en met de nadruk op goed be-

stuur door onder meer de versterking van de instellingen.  

Ons doel is de levensstandaard voor de gehele bevolking te verbeteren door eco-

nomische en sociale ontwikkeling, in het bijzonder de basisgezondheidszorg, de 

landbouw- en plattelandsontwikkeling, microfinanciering, de waterbevoorrading, de 

voedselzekerheid, onderwijs/ opleiding, en infrastructuur.  

De Belgische regering blijft zich ook inzetten voor de consolidatie van de vrede en 

de veiligheid van de burgers, door onder meer de hervorming in de veiligheidssec-

tor (politie en leger)(DDR en SSR). Ze zal blijven ijveren, ook binnen een multilate-

raal kader, voor een transparante uitbating van de bodemrijkdommen in de regio 

zodat deze bijdragen tot de ontwikkeling van de betrokken landen en hun bevol-

king, voor de strijd tegen ontbossing en tegen de plundering van natuurlijke rijk-

dommen en voor de controle van de wapenomloop. Bijzondere aandacht zal tevens 

uitgaan naar initiatieven t.v.v. regionale samenwerking, en integratie met het oog 

op het creëren van de voorwaarden van een duurzame vrede in de regio 

 

De regering zal er voorts over waken dat de eerbiediging van de mensenrechten, 

het uitbouwen van de rechtsstaat, het toepassen van goed bestuur en het vermij-

den van onrecht en discriminatie op gelijkmatige manier worden ingelost in de lan-

den van de regio.   

 

De regering zal de samenwerking, en de diverse projecten en programma’s in de 

regio permanent evalueren in overleg met de betrokken landen en in voorkomend 

geval de gepaste maatregelen nemen zonder dat die maatregelen schade toebren-

gen aan de bevolking. Bij de evaluatie houdt de regering rekening met de vooruit-

gang die wordt geboekt op het vlak van democratie, rechtsstatelijkheid, mensen-

rechten en goed bestuur. 

 

8.6. Ontwikkelingssamenwerking 
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Ontwikkelingssamenwerking vormt een volwaardig onderdeel van een coherent bui-

tenlands beleid. Onze ontwikkelingssamenwerking strekt ertoe de armoede te be-

strijden en de zelfredzaamheid, zowel van de landen als van de mensen, te bevor-

deren. Partnership en ownership, accountability, onderlinge afstemming, harmoni-

satie, resultaatgerichte hulp, duurzaamheid, voorzienbaarheid en ongebondenheid 

zijn sleutelwoorden. Onze samenwerking en het lokale beleid moeten op elkaar af-

gestemd zijn. Daarbij spelen zowel de overheden van de partnerlanden als de loka-

le civiele maatschappij een belangrijke rol. De regering wil de internationale afspra-

ken m.b.t. de afstemming en harmonisering proactief realiseren. 

 

België respecteert het groeipad naar 0,7% van het bni tegen 2010 via een meerja-

renbegroting, inclusief een gestage verhoging van het budget van DGOS met een 

inhaalbeweging voor de directe bilaterale en de indirecte hulp. De regering onder-

zoekt de mogelijkheden die alternatieve financiering biedt [,bijvoorbeeld een hef-

fing op vliegtuigtickets]. Daarnaast gaat ze verder met het kwijtschelden van 

schulden van de armste landen, erover wakend dat dit tot goed bestuur leidt,  en 

onderzoekt zij de mogelijkheid voor eventuele schuldkwijtschelding van de midden-

inkomenlanden die een strijd voeren tegen armoede.  

Bij de algemene toelichting van de begroting wordt een ODA-nota toegevoegd met 

een overzicht van alle voorziene uitgaven die ODA-aanrekenbaar zijn in alle depar-

tementen.  

 

De regering streeft naar een evenwicht tussen de diverse kanalen van de ontwikke-

lingssamenwerking – gouvernementele, niet-gouvernementele en multilaterale hulp 

– en staat open voor meer samenwerking met particuliere en andere initiatiefne-

mers in België, bijvoorbeeld via een helpdesk. De toepassing van de nieuwe regel-

geving voor NGO’s moet administratieve vereenvoudiging beogen. Nieuwe pistes 

zoals private sectorontwikkeling in de ontwikkelingslanden, in het bijzonder in de 

KMO-sector, zullen worden onderzocht. De regering zal de mogelijkheden van een 

grotere participatie van de in ons land verblijvende diaspora onderzoeken. Ook de 

vrijwilligers in het buitenland zullen verder worden ondersteund.   

 

Om beter aan te sluiten op de nieuwe Europese en internationale context (Millenni-

umdoelstellingen; Verklaring van Parijs over de effectiviteit van de hulp; Europese 

gedragscode inzake taakverdeling en specialisering en nieuwe hulpinstrumenten) 

zal de wet van 1999 betreffende de internationale samenwerking worden geëvalu-

eerd en aangepast. In het kader van deze wetswijziging zal ook de nodige themati-

sche en geografische concentratie worden bevestigd, met respect voor de continuï-
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teit teneinde de impact en duurzaamheid van de Belgische samenwerking te waar-

borgen. 

 

De regering spitst haar ontwikkelingssamenwerking toe op de landen in sub-

Saharaans Afrika, in het bijzonder de Democratische Republiek Congo, Rwanda en 

Burundi. Om diversiteit en continuïteit te garanderen, blijft een gerichte aanwezig-

heid in de diverse continenten nodig. Volgens welbepaalde thematische lijnen [van 

noodhulp, conflictpreventie en maatschappijopbouw,] is hulp mogelijk aan 

andere dan de partnerlanden.  

 

Inhoudelijk, en teneinde de Millenniumdoelstellingen zo vlug mogelijk te bereiken, 

opteert de regering voor de versterking van de sectorale concentratie door voor-

rang te geven aan projecten en programma's inzake basisgezondheidszorg, land-

bouw en voedselveiligheid, toegang tot voedsel en water, opleiding en vorming, ba-

sisinfrastructuur, alsook inzake conflictpreventie en maatschappijopbouw, door in 

die domeinen precieze doelstellingen en tijdschema's voorop te stellen.  

Daarnaast zal de regering vernieuwen door een sterkere aandacht voor program-

ma’s inzake leefmilieu [en een groter engagement in de uitbouw van infra-

structuur ook in overleg met andere donoren en/of multilaterale instellin-

gen voor ontwikkeling.]  

Om de armoede te bestrijden, zwengelt ze maatschappelijk verantwoorde economi-

sche activiteiten aan, met aandacht voor microfinanciering en voor eerlijke en 

duurzame handel. Ook zal de regering het investeren in ontwikkelingslanden, en in 

het bijzonder de minst ontwikkelde landen, extra aanmoedigen door voldoende 

middelen aan BIO ter beschikking te stellen die gericht zijn op investeringen in 

meer risicovolle gebieden.  

Ze toetst alle acties op volgende aspecten:  

• Het duurzaam karakter, coherentie en goed bestuur 

• Milieu en klimaat 

• Het evenwicht tussen de rechten van de mens gelijke kansen voor mannen 

en vrouwen 

• De rechten van het kind 

 

De regering zal zich inzetten voor het welslagen van de Doha-ronde en zal in de bi-

laterale vrijhandelsakkoorden of economische partnerships van de Europese Unie 

waken over de belangen van de ontwikkelingslanden, inclusief de Zuid-

Zuiddimensie. 
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De armoedebestrijding en het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking vereisen 

een globale aanpak die ook andere politieke sectoren omvat (handel, klimaat, bui-

tenlands beleid, migratie, defensie…), alsook de Gemeenschappen en Gewesten, 

conform hun bevoegdheden. [De regering voert de bijzondere wetten van 13 

juli 2001 uit met betrekking tot de overdracht van delen van de Ontwikke-

lingssamenwerking en de daaraan verbonden middelen naar de deelsta-

ten.] Tevens zijn samenwerking en een  sterkere Europese harmonisatie op dat 

vlak wenselijk. De betrokken ministers maken daartoe de nodige werkafspraken. 

 

[Met het oog op de coherentie van het beleid zullen de algemene conven-

ties en de indicatieve samenwerkingsprogramma’s met de partnerlanden, 

die worden onderhandeld door de minister (beleidsverantwoordelijke) be-

voegd voor ontwikkelingssamenwerking door hem/haar worden onderte-

kend na uitdrukkelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken. Te 

dien einde sluiten zij een samenwerkingsprotocol af.] 

 

De regering evalueert op geregelde tijdstippen de ontwikkelingssamenwerking en 

de diverse projecten en programma's. De regering zal toezien op de follow-up en 

de tenuitvoerlegging van de in de evaluatieverslagen geformuleerde conclusies en 

aanbevelingen. Voorts zal de regering, in overleg met de partnerlanden, meer aan-

dacht besteden aan de kwaliteit en de duurzaamheid van de hulp, ook voor de 

vooruitgang in termen van goed bestuur en democratie, rechtsstaat, eerbiediging 

van de mensenrechten en corruptiebestrijding.  

 

8.7 Internationale veiligheid 

 

Als stichtend lid van de Verenigde Naties en als niet permanent lid van de Veilig-

heidsraad tot eind 2008, hecht België het grootste belang aan de eerbiediging van 

het Handvest van de Verenigde Naties en het zal zijn beleid op het vlak van inter-

nationale vrede en veiligheid blijven inbedden in de mechanismen van gemeen-

schappelijke veiligheid. België behoort tot de grondleggers voor de EU en van de 

NAVO en zal zijn veiligheidsbeleid blijven inbedden in een multilateraal kader. Het is 

voorstander van een sterk Europees buitenlands- en veiligheidsbeleid en van een 

sterke NAVO en zal zich blijven inzetten voor goede wederzijdse relaties tussen de 

EU en de NAVO. Het is tevens gastland van beide organisaties en zal deze rol ver-

der pro-actief invullen. 
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Het verzekeren van onze veiligheid in Europa is de eerste opdracht, maar niet min-

der belangrijk is het voorkomen van gewapende conflicten, de stabiliteit te waar-

borgen en te strijden tegen terrorisme. Aandacht moet gaan naar het droogleggen 

van de financieringsbronnen van conflicten.  

 

De in de FOD Buitenlandse Zaken bestaande politiek-militaire coördinatie zal wor-

den versterkt, o.m. door een volwaardige deelname van de Defensiestaf.  

 

Veiligheid, vrede, ontwikkeling en respect voor de mensenrechten zijn niet alleen 

onlosmakelijk verbonden, ze versterken elkaar ook onderling.  

 

Louter militaire instrumenten volstaan niet om duurzame vrede, veiligheid en stabi-

liteit tot stand te brengen.  Daartoe voorziet de Europese Veiligheidsstrategie “Een 

veiliger Europa in een betere wereld”, eveneens in de inzet van instrumenten voor 

civiel crisisbeheer die kunnen bijdragen tot de stabilisatie en de wederopbouw in 

conflictgebieden zoals Afghanistan, Kosovo of Libanon.   

 

Opdat conflict preventie maximaal effectief kan zijn en omdat conflictpreventie niet 

steeds succesvol is, zijn een geloofwaardige en performante Europese defensieca-

paciteit en een geloofwaardige inzetbereidheid vereist.  

 

Daarom bouwt België verder aan een Europese defensiecapaciteit, met eerbiediging 

van onze NAVO-engagementen, in het perspectief van de oprichting een Europees 

leger, dat inzetbaar is zowel in het kader van de EU als in dat van de NAVO  Dat 

veronderstelt onder meer de ontwikkeling van een gezamenlijke planning- en be-

heerscapaciteit van operaties (een volwaardig Europess hoofdkwartier), de verdere 

integratie van opleiding /training en aankopen, de uitbouw van het Europees De-

fensieagentschap en de verbetering van de interoperabiliteit.  

 

België wil een geloofwaardige partner zijn in de NAVO [en kiest voor een NAVO 

die bestaat uit twee pijlers - een Noord-Amerikaanse en een Europese – 

die,  op termijn,  kan uitgroeien tot een veiligheidsnetwerk waaraan ook 

niet-Atlantische partners deelnemen.] De versterking van de Europese pijler 

van het Atlantisch Bondgenootschap komt zowel de NAVO als de Europese initiatie-

ven inzake defensie ten goede. De regel van de consensus  in de Noord-Atlantische 

Raad blijft van fundamenteel belang, in het bijzonder nu de bondgenoten nieuwe 

opdrachten opnemen inzake vredeshandhaving, stabilisatie en crisisbeheer.  
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De regering zet de hervorming tot een klein, efficiënter, beter uitgerust en operati-

oneler leger voort. Specialisatie kan geen taboe zijn en die specialiteiten zullen be-

paald worden op basis van een omvattende  analyse van erkende expertise en reële 

behoeften binnen de EU en de NAVO. Een nieuw beleidsplan zal worden uitgewerkt 

rekening houdend met de gewijzigde context.  

Ons land zou bovendien in staat moeten zijn om bij toerbeurt een leidende rol op 

zich te nemen in een EU Battle Group. Samen met onze partners dienen wij ook 

nieuwe impulsen te geven aan het Eurocorps.  

 

De regering zal een modern personeelsbeleid voeren met het oog op de nodige 

flexibiliteit. Zij   pakt de personeelsstructuur en -kosten aan (minder militairen, 

jongere militairen, operationele militairen) door een actief wervings-, outplace-

ment- en outsourcingbeleid, en door meer burgers in te zetten in niet-operationele 

functies, inclusief op beleidsniveau. De regering investeert bijkomend in de uitrus-

ting en training van de militairen die in operaties worden ingezet en neemt maxi-

male voorzorgen voor hun veiligheid. Meer middelen gaan naar de operaties. 
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[In het kader van de nationale erkentelijkheid verbetert de regering de so-

ciale voorzieningen ten gunste van de oorlogsslachtoffers alsook de vete-

ranen van gewapende vredeshandhavingsoperaties en humanitaire opera-

ties ; voorts scherpt ze het beleid aan met het oog op burgerschapsvor-

ming, welke gestoeld is op de herinnering aan de offers die de betrokkenen 

hebben gebracht bij hun strijd voor vrijheid en democratie.] 

 

[De regering zal zich inspannen om de band tussen de samenleving en 

landsverdediging nauwer aan te halen door aan de jongeren en het publiek 

kansen te bieden om met de militaire wereld kennis te maken, alsmede 

hun burgerzin te ontwikkelen en hen voor te lichten over de noodzaak en 

de reële aspecten van de collectieve veiligheid.] 

 

[De stappen die op lokaal vlak werden gezet om volwaardige politieke 

rechten toe te kennen aan militairen zullen worden uitgebreid tot alle be-

leidsniveaus.] 

 

Omdat louter militaire instrumenten niet volstaan om duurzame vrede, veiligheid en 

stabiliteit tot stand te brengen, worden steeds meer civiele crisisbeheersingsin-

strumenten (politie, magistraten, specialisten in de opbouw van de rechtsstaat, …) 

ingezet; zij dragen immers mee bij tot de stabilisatie en de wederopbouw in con-

flictgebieden. België heeft de ambitie actief deel te nemen aan internationale civiele 

vredesmissies en bouwt ter zake de noodzakelijke capaciteit op. De betrokken de-

partementen zullen, onder leiding van de FOD Buitenlandse Zaken, de reeds ge-

maakte afspraken bestendigen en verder uitwerken.  Deze afspraken slaan op de 

budgetaire en statutaire voorwaarden voor deelname aan internationale civiele mis-

sies, alsook op het vastleggen van personeelslijsten. 

 

8.8 Vredesopbouw en human security 

 

Het bevorderen van de veiligheid van mensen is een centrale doelstelling in ons 

buitenlands beleid. België moet terzake op internationaal vlak een voortrekkersrol 

blijven spelen en een resultaatgericht ethisch buitenlands beleid voeren onder meer 

door actief bij te dragen tot de ontwikkeling van het humanitair recht. Ons land is 

voorstander van een breed internationaal initiatief om te komen tot verdere ontwa-

pening en wenst een leidende rol te blijven spelen in de strijd tegen bepaalde wa-

pensystemen die disproportioneel veel burgerslachtoffers maken en inzake materies 
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van ‘human security’. Daartoe zal de regering concrete stappen blijven steunen, 

promoten en ondernemen om: 

- het non-proliferatieverdrag (NPT) nieuw leven in te blazen en naleving ervan 

in al haar aspecten te verzekeren, alsook het EU-beleid ter bestrijding van 

de verspreiding van massavernietigingswapens te ondersteunen. 

- te komen tot een Internationaal wapenhandelsverdrag, dat een juridisch 

bindend instrument moet zijn. De Europese gedragscode betreffende wa-

penuitvoer en de Belgische wetgeving kunnen hiertoe een inspiratiebron 

zijn. 

- de strijd tegen antipersoonsmijnen verder te zetten. Voortbouwend op de 

reeds geleverde inspanningen zal de regering er samen met de partners 

voor ijveren dat dit verdrag inclusief wordt, en zijn bijdrage blijven leveren 

aan het opruimen en vernietigen van bestaande landmijnen, aan risico-

educatie en aan de steun aan de overlevenden, hun families en hun omge-

ving. 

- internationale initiatieven te ondersteunen om de traceerbaarheid van kleine 

en lichte wapens te bevorderen. 

- te komen tot internationaal bindende instrumenten tegen humanitair onaan-

vaardbare clustermunitie [en tegen antihanteerbaarheidsmechanis-

men].  

- kindsoldaten en ontheemden een perspectief op een betere toekomst te bie-

den. 

 

Eventuele nieuwe dossiers inzake ‘human security’ moeten op hun merites en haal-

baarheid beoordeeld worden. Activisme is noodzakelijk om de veiligheid van men-

sen wereldwijd te verbeteren, maar enkel nuttig als er ook concrete resultaten mee 

kunnen bereikt worden. 

 

[Daarnaast moeten de verschillende wapenexportcontrolemechanismen 

beter op elkaar worden afgestemd en waar noodzakelijk aangevuld.] 

 

[In het belang van de coherentie van het beleid wordt in artikel 92bis, pa-

ragraaf 3, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen een littera f) ingevoerd op grond van welke de federale over-

heid en de gewesten een verplicht samenwerkingsakkoord dienen af te 

sluiten voor het specifiëren en concretiseren van de coördinerende rol van 

de federale overheid op het vlak van de in-, uit- en doorvoer van wapens, 

munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig 
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materieel en daaraan verbonden technologie, evenals producten en tech-

nologiën voor tweeërlei gebruik. Dit samenwerkingsakkoord zal er o.m. toe 

strekken om een meldingsplicht van de gewesten aan de federale overheid 

in te voeren en, de federale overheid de mogelijkheid geven, een dossier 

naar zich toe te halen.] 

 

8.9. Zetelbeleid en de internationale uitstraling van België 

 

In volle respect voor de bestaande bevoegdheden zal ons land alle zeilen bijzetten 

om zijn positie als vestigingsplaats van internationale organisaties, gouvernemente-

le en niet-gouvernementele, als internationale ontmoetingsplaats en “service nati-

on” verder proactief uit te bouwen. [De internationale positie van Brussel en 

zijn rol als Europese hoofdstad dienen te worden verdedigd en gepro-

moot.] 

 

De regering zal een actief zetel- en onthaalbeleid voeren rond de in België geves-

tigde internationale instellingen.  Het Interministerieel Comité voor het Zetelbeleid 

zal hierin de leiding nemen en daartoe de nodige middelen en autoriteit krijgen. 

Zowel met de EU-instellingen als met de NAVO zal een gemengd comité opgericht 

worden waarin alle betrokken partijen regelmatig kunnen overleggen en desgeval-

lend geschilpunten kunnen oplossen. 

 

[De regering richt binnen de Diensten van de Eerste Minister een cel op om 

alle initiatieven voor het aantrekken van evenementen met internationale 

uitstraling naar ons land te ondersteunen en te coördineren. De cel fun-

geert als aanspreekpunt voor de Gemeenschappen en Gewesten, alsook 

voor particulieren.] 

 

De troef van de nabijheid van de Europese en andere internationale instellingen zal 

daarbij duidelijker worden gebruikt om ook de sociaaleconomische doelstellingen te 

ondersteunen, met name om België te promoten als aantrekkelijk investeringsland 

en als draaischijf voor het coördineren van internationale publieke en private initia-

tieven. 
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Vele Belgen leven in het buitenland. In heel wat gevallen zijn deze expats waarde-

volle vertegenwoordigers in termen van uitstraling en aantrekkelijkheid van ons 

land. De regering zal bijzondere aandacht voor hen hebben. De regering [zal met 

de grootste zorg de wet op de dubbele nationaliteit uitvoeren] en zal ernaar 

streven de deelname van Belgen in het buitenland aan de verkiezingen in België te 

faciliteren en [eveneens hun deelname aan Europese en regionale verkiezin-

gen mogelijk te maken.] 

 

8.10 Actiever aanwezig zijn op de wereldmarkt  

 

De internationalisering van het economische leven zet zich de jongste jaren ver-

sneld door en is voor een open economie als de onze van bijzonder groot belang. 

Dit vergt de nodige slagkracht en organisatie van ons land in al zijn geledingen, 

zowel van de kant van de overheden als van de particuliere sector. 

 

In heel wat landen stuiten onze bedrijven bovendien nog steeds op handelsbelem-

meringen en obstakels. Deze obstakels hinderen niet alleen de buitenlandse inves-

teringen en handel, ze vertragen ook de economische groei in de betrokken landen.   

We moeten ons als overheid meer inspannen opdat in de betrokken landen betere 

randvoorwaarden zouden ontstaan voor onze ondernemingen.  Het in kaart bren-

gen en wegwerken van deze belemmeringen is een prioriteit van de regering. Daar-

voor is een pragmatische en doelgerichte actie nodig, zowel op bilaterale basis als 

in het multilaterale kader van de Wereldhandelsorganisatie. Een vrije wereldhandel 

zorgt immers voor meer welvaart, ook in de ontwikkelingslanden. [Evenwel wil de 

regering opkomen voor de eigen landbouw die bescherming verdient, zo-

wel vanuit het oogpunt van de voedselveiligheid als van de voedselzeker-

heid.] Bovendien meent de regering dat ontwikkelingslanden en hun (familiale) 

landbouw de mogelijkheid moeten hebben om zelf voldoende veilig en betaalbaar 

voedsel te produceren. De internationale sociale en milieunormen moeten worden 

nageleefd. De Europese Unie heeft hierbij een centrale rol te vervullen als wereld-

speler van formaat.  Het optreden van ons land zal dan ook, waar mogelijk, in het 

Europese verband worden gekaderd. 

 

[Daarom is een geconcerteerd en gecoördineerd optreden van de federale 

en de gewestelijke diensten in de landen buiten de EU een noodzaak. De 

nodige afspraken worden gemaakt en opgevolgd om deze samenwerking 

te garanderen. De FOD Buitenlandse Zaken neemt hiertoe het initiatief.] 
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[Dit kadert in een nieuw samenwerkingsakkoord over buitenlandse handel 

en investeringen, dat het mogelijk moet maken dat elke entiteit zich vanuit 

zijn eigen bevoegdheden, en met respect voor de bestaande bevoegdhe-

den, volop kan inschakelen in de geleverde inspanningen en deze nog kan 

versterken.] 

 

[Via het Europese handelsbeleid zal aandacht voor de snelst groeiende 

markten verder worden versterkt en de eliminatie van tarifaire en in het 

bijzonder niet-tarifaire belemmeringen worden opgevolgd. In de verdere 

uitbouw van het Europese handelsbeleid zal bijzondere aandacht worden 

geschonken aan KMO’s.] 

 

In het kader van de Doha Ontwikkelingsronde, zal de focus moeten liggen op ont-

wikkeling en markttoegang. De liberalisering van de handel heeft bijgedragen tot 

een flinke economische groei in vele ontwikkelingslanden. In het kader van de be-

leidscoherentie dienen handels- en ontwikkelingsbeleid goed op elkaar afgestemd te 

worden. [België wil er trouwens voor ijveren dat de ontwikkelingslanden 

tegen een schappelijke prijs meer toegang krijgen tot generische genees-

middelen om de problemen van de volksgezondheid het hoofd te bieden.] 

 

Als moderne, open diensteneconomie moet België zich ook inzetten voor GATS, 

handelsfacilitatie, openbare aanbestedingen, internationale mededingingsregels en 

vrijhandelsakkoorden, [waarbij ervoor gezorgd wordt dat de opvoeding, de 

gezondheid, de cultuur en het audiovisuele hun karakter van algemeen be-

lang blijven behouden.]   

 

8.11. Goedkeuring van verdragen  

[Meer buitenland betekent ook  een groeiend aantal internationale verdra-

gen. Deze betreffen in België dikwijls gemengde bevoegdheden, wat bij-

komende uitdagingen met zich meebrengt voor de goedkeuringsprocedu-

res en de ratificatietermijnen.] 

 

[Teneinde hieraan tegemoet te komen zal een nieuwe, vereenvoudigde 

procedure voor de ratificatie van gemengde verdragen worden uitgewerkt 

waarbij de rol van de  Senaat versterkt wordt. Voor zulke verdragen zal 
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een goedkeuring door de Senaat de verschillende procedures voor de ge-

meenschappelijke en gewestelijke parlementen en voor de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers  vervangen, met dien verstande dat deze laats-

ten een evocatierecht krijgen, binnen een gestelde termijn.] 
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Een grotere participatie van ondervertegenwoordigde groepen op de arbeidsmarkt 

(vrouwen, jongeren, ouderen en niet-Europese allochtonen) is van essentieel belang. De 

regering zet de strijd tegen iedere vorm van discriminatie van deze groepen voort.  

 

Tekort aan kwalificatie is een kenmerk van heel wat groepen die op de arbeidsmarkt on-

dervertegenwoordigd zijn. Daarom moeten de inspanningen voor levenslang leren krach-

tig worden verhoogd. De regering vraagt de sociale partners ambitieuze doelstellingen 

voor de opleidingsinspanningen vast te leggen en te realiseren, met de bedoeling zoveel 

mogelijk mensen – in het bijzonder mensen met een beperkte initiële opleiding, ouderen 

en allochtonen – te laten deelnemen. Ze moedigt het alternerend leren aan via een aan-

gepast statuut. 

 

De regering werkt verder aan een sekseneutrale arbeidsmarkt. Ze nodigt de sociale part-

ners uit bij de loononderhandelingen oog te hebben voor het dichten van de loonkloof 

tussen mannen en vrouwen. Over de loonkloof rapporteert het Instituut voor de Gelijk-

heid van Vrouwen en Mannen jaarlijks aan de regering. In haar maatregelen voor een 

betere combinatie van arbeid, gezin en zorg, houdt de regering rekening met een gelijke 

verdeling in zorgtaken tussen mannen en vrouwen, en voorziet ze in een gemakkelijke 

overgang tussen periodes van zorg en arbeid. 

 

Met het oog op de afstemming van de federale en regionale maatregelen voor de ver-

mindering van de loonkosten is het nodig de Gewesten te betrekken bij de definiëring 

van de doelgroepen. In een samenwerkingsakkoord met de RSZ worden afspraken ge-

maakt over de inschakeling van het RSZ-instrumentarium in de uitvoering van het regio-

naal beleid. De federale overheid geeft aan de Gewesten een financiële enveloppe, sa-

men met een catalogus van maatregelen waartussen de Gewesten op grond van hun 

voorkeur kunnen kiezen. 

 
 

Page 25: [2] Supprimé user5 06/08/2007 15:19:00 

Ces accords devraient notamment prévoir un échange plus important d’offres d’emplois 

vacants ainsi que d’autres mécanismes facilitant la mobilité interrégionale, en particulier 

ceux relatifs au transport en commun.  
 

Page 25: [3] Supprimé user5 06/08/2007 15:23:00 

gouvernement revoit par ailleurs l’application de la notion emploi convenable de façon à 

promouvoir la mobilité des demandeurs d’emploi entre les régions en ce qui concerne 

principalement les aspets linguistiques 
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 gouvernement demande également aux Régions et Communautés de renforcer les cours 

de langue des demandeurs d’emploi afin que la langue ne constitue pas un obstacle à la 

mobilité interrégionale 
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Pour les demandeurs d’emploi présentant une aptitude limitée à l’emploi, les personnes 

plus âgées et les chômeurs de très longue durée,  
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Le gouvernement donne aux employeurs la possibilité de laisser à leurs travailleurs le 

choix entre les chèques-repas et les  titres-services. 
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 vue d’intégrer l’interim et les sous-traitants dans le processus de négociation 
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 gouvernement exécutera le dispositif mis en place pour lutter contre les faux indépen-

dants et l’évaluera, conformément à la loi 
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Police :Verdana, 10 pt, Néerlandais (Belgique) 
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 gouvernement, en concertation avec les interlocuteurs sociaux, prend les mesures qui 

s’imposent afin de transposer sans délais la Directive 
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Cette transposition concerne les entreprises de  
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travailleurs pour lesquelles il convient d’adapter la législation sociale aux règles europ-

éennes tout en s’appuyant sur les organes de concertation existants.  
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, binnen haar bevoegdheidssfeer,  
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evalueert  
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De regering erkent het belang van een slagkrachtig ruimtevaartbeleid en streeft daartoe 

een optimale coördinatie met de Gewesten na. 
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Arbeid en gezin 

 

Om het samengaan van arbeid en gezin te verbeteren, voert de regering een stelsel van 

een individuele loopbaanrekening in. Op de rekening kan, op een fiscaalvriendelijke ma-

nier, tijd (vakantiedagen en/of overuren) en/of geld (deel van het salaris) gespaard wor-

den, waarmee vrijwillig gekozen afwezigheid gefinancierd kan worden.  

 



De regering verlengt het bevallingsverlof van 15 tot 20 weken, waarvan ten minste twee 

weken voor de bevalling opgenomen moeten worden. Adoptiefouders krijgen een ‘hech-

tingsverlof’ van 6 weken, onafhankelijk van de leeftijd van het adoptiekind.  

 

De regering breidt het ouderschapsverlof uit. Voor alleenstaande ouders wordt de premie 

verhoogd, zonder een nieuwe werkloosheidsval te creëren. Vader of moeder uit een één-

oudergezin hebben bij werkhervatting recht op een degressieve bijpassing op hun be-

grensd loon, zodat hun netto gezinsinkomen bij aanvang tot een aantrekkelijk niveau 

toeneemt. Opname van het ouderschapsverlof is mogelijk tot de kinderen 12 jaar zijn; 

deeltijdse opname, met behoud van een band met de arbeidsmarkt, krijgt prioriteit. 

Eenmaal leerplichtig, kan enkel nog deeltijds ouderschapsverlof.  

 

De regering vraagt aan de sociale partners om, waar mogelijk, te voorzien in een aange-

paste werktijdregeling en een soepeler invulling van de 38-urenweek. Op die manier 

moeten oplossingen mogelijk gemaakt worden voor onder meer de problemen bij co-

ouderschap en tijdens de schoolvakanties. 

 

Kansen voor gemotiveerde en goed opgeleide werknemers op een soepele arbeids-

marktMensen zijn actief en willen aan de slag. Arbeid betrekt hen bij de samen-

leving en geeft hen eigenwaarde. Arbeid biedt de mogelijkheid om ‘bij te blij-

ven’ in een veranderende samenleving, om nieuwe kennis en vaardigheden op 

te doen. Meer nog dan inkomen is werk een middel tot ontplooiing, zingeving en 

integratie. Deze regering schenkt voluit kansen aan wie wil werken; wie werkt, 

beloont ze beter, en ze is streng voor wie niet wil werken. 
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Om onze sociale voorzieningen duurzaam te financieren, is onze werkgelegenheidsgraad 

te laag. Met 61% haalt België niet het gemiddelde van de EU-27 (64,3%). Bovendien zijn 

er grote verschillen tussen de Gewesten, tussen de geslachten, tussen autochtonen en 

allochtonen, en tussen de hoog- en laaggeschoolden. Om mensen aan te zetten te wer-

ken en te blijven werken, moet arbeid lonend zijn. Leven van een werkloosheidsuitkering 

mag niet voordeliger zijn dan werken. Gezien de lage werkgelegenheidsgraad bij 55-

plussers moet worden vermeden dat oudere werknemers uit de arbeidsmarkt gestoten 

worden of de arbeidsmarkt vroegtijdig verlaten. Om een tewerkstellingsbeleid op maat te 

kunnen realiseren, is een goede afstemming van de bevoegdheden vereist.  

Het is van belang de werkloosheidsuitkering te richten op haar oorspronkelijke doelstel-

ling: een vervangingsinkomen voor de periode tot het vinden van een nieuwe baan. Dat 

veronderstelt een gerichte en individuele opvolging van de werkzoekende. Meer bepaald 



moet nog nauwer worden toegezien op de werkwilligheid en het actief zoekgedrag. Te-

vens is het aangewezen met de Gewesten en de Gemeenschappen na te gaan hoe door 

opleiding en vorming de weerbaarheid van werkzoekenden verhoogd kan worden. 

De overheid moet haar verantwoordelijkheid blijven opnemen tegenover de mensen die 

weinig of geen kansen krijgen op de reguliere arbeidsmarkt, en blijven inspelen op be-

hoeften die de markt niet volledig invult. 

Werken beter belonen 

 

Om werken beter te belonen, verlaagt de regering binnen de budgettaire mogelijkheden 

de personenbelasting en dit vooral voor de laagste en middeninkomens, met de bedoe-

ling het verschil tussen de belasting op een vervangingsinkomen en een activiteitsinko-

men structureel weg te werken.  

 

Door een aanpassing van artikel 154 van het WIB 1992 maakt de regering een einde aan 

de zogenaamde belastingsprong, de situatie waarbij de combinatie van een activiteitsin-

komen met een pensioen of vervangingsinkomen aanleiding kan geven tot een aanzien-

lijke belastingverhoging. 

 

De regering zorgt ervoor dat de sociale voordelen die eigen zijn aan inactiviteit niet 

meteen na het beëindigen van de inactiviteit worden stopgezet, zodat mensen sneller 

geneigd zijn weer aan de slag te gaan. Daarnaast onderzoekt ze een versterking van de 

werkbonus en de toekenning van een werkhervattingspremie aan laaggeschoolde, volle-

dig werklozen met gezinslast die ten minste drie maanden een uitkering hebben ontvan-

gen en die het werk hervatten.  

 

Aan werkzoekenden die een zelfstandige activiteit beginnen, kent de regering gedurende 

twaalf maanden een uitkering toe, die gecumuleerd kan worden met inkomsten uit die 

zelfstandige activiteit. 

Werken aanmoedigen 

Zoekgedrag 



 

Om de werkgelegenheidsgraad te verhogen, is het nodig meer mensen naar de arbeids-

markt te leiden. Dat betekent in de eerste plaats dat de inspanningen voor de inschake-

ling van werkzoekenden worden opgevoerd. De regering volgt het actief zoekgedrag in 

een vroeger stadium van de werkloosheid en op een striktere manier op. 

 

Activering 

 

Doeltreffend werkgelegenheidsbeleid vereist grotere activerende stimulansen. 

 

Daarom zal de regelgeving inzake werkloosheid worden herzien, waarbij de werkloos-

heidsuitkering in een eerste fase kan worden opgetrokken om daarna onder bepaalde 

voorwaarden in een sneller tempo dan onder de huidige regelgeving te dalen. 

  

Conform de besluiten van de Werkgelegenheidsconferentie (2003) onderzoekt de rege-

ring hoe voortaan rekening kan worden gehouden met het terugverdieneffect ten voorde-

le van de federale overheid van activeringsmaatregelen genomen door de Gewesten. Een 

nieuw activerend en responsabiliserend financieel afsprakenkader tussen de federale 

overheid en de Gemeenschappen en Gewesten is dan ook wenselijk. 

De Gewesten krijgen trekkingsrechten op de werkloosheidsuitkeringen van langdurig 

werklozen. Een mogelijkheid kan erin bestaan het percentage van de trekkingsrechten 

vast te stellen in functie van het aantal langdurig werklozen in de betrokken regio. Het 

Gewest kan dan de nationaal gemiddelde werkloosheidsuitkering aan langdurig werklozen 

in de betrokken regio gedurende een bepaalde tijd aanwenden als loonsubsidie of ter 

vermindering of vrijstelling van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid, en dit 

bij de tewerkstelling van langdurig werklozen door een werkgever onder de voorwaarden 

door het Gewest bepaald. Er moet daarbij dus een duidelijk verband zijn tussen de acti-

vering van de werkloosheidsuitkering en de tewerkstelling van een langdurig werkloze. 

 

Doelgroepen en maatwerk 



 

Een grotere participatie van ondervertegenwoordigde groepen op de arbeidsmarkt 

(vrouwen, jongeren, ouderen en niet-Europese allochtonen) is van essentieel belang. De 

regering zet de strijd tegen iedere vorm van discriminatie van deze groepen voort.  

 

Tekort aan kwalificatie is een kenmerk van heel wat groepen die op de arbeidsmarkt on-

dervertegenwoordigd zijn. Daarom moeten de inspanningen voor levenslang leren krach-

tig worden verhoogd. De regering vraagt de sociale partners ambitieuze doelstellingen 

voor de opleidingsinspanningen vast te leggen en te realiseren, met de bedoeling zoveel 

mogelijk mensen – in het bijzonder mensen met een beperkte initiële opleiding, ouderen 

en allochtonen – te laten deelnemen. Ze moedigt het alternerend leren aan via een aan-

gepast statuut. 

 

De regering werkt verder aan een sekseneutrale arbeidsmarkt. Ze nodigt de sociale part-

ners uit bij de loononderhandelingen oog te hebben voor het dichten van de loonkloof 

tussen mannen en vrouwen. Over de loonkloof rapporteert het Instituut voor de Gelijk-

heid van Vrouwen en Mannen jaarlijks aan de regering. In haar maatregelen voor een 

betere combinatie van arbeid, gezin en zorg, houdt de regering rekening met een gelijke 

verdeling in zorgtaken tussen mannen en vrouwen, en voorziet ze in een gemakkelijke 

overgang tussen periodes van zorg en arbeid. 

 

Met het oog op de afstemming van de federale en regionale maatregelen voor de ver-

mindering van de loonkosten is het nodig de Gewesten te betrekken bij de definiëring 

van de doelgroepen. In een samenwerkingsakkoord met de RSZ worden afspraken ge-

maakt over de inschakeling van het RSZ-instrumentarium in de uitvoering van het regio-

naal beleid. De federale overheid geeft aan de Gewesten een financiële enveloppe, sa-

men met een catalogus van maatregelen waartussen de Gewesten op grond van hun 

voorkeur kunnen kiezen. 

 

Vereenvoudiging 

 



Na een toetsing van de doelmatigheid, vereenvoudigt de regering het stelsel van de ba-

nenplannen door het aantal te beperken en de toegangsregels eenvormig te maken, 

waardoor ook de attestering eenvoudiger en doorzichtiger wordt.  

 

De regering vereenvoudigt eveneens de wetgeving op de deeltijdse arbeid, de overuren 

en de uitzendarbeid. 

 

Zelfstandige activiteit 

 

De regering begeleidt en promoot het opstarten van een zelfstandige activiteit, vooral 

met het oog op de verhoging van de slaagkansen voor jongeren. 

Tewerkstellingscellen 

 

De regering vereenvoudigt de regelgeving voor de tewerkstellingscellen, in geval van 

herstructurering, en biedt zo meer rechtszekerheid aan de werkgevers en werknemers. 

 

Van jobzekerheid naar werkzekerheid 

 

Een job voor het leven wordt een uitzondering. Jobzekerheid moet plaats maken voor 

werkzekerheid. Mensen moeten voldoende gewapend zijn om met succes van job te wis-

selen. Ze moeten zoveel als mogelijk inzetbaar zijn waar zich een arbeidsvraag ontwik-

kelt. 

 

Inschakelbaarheid 

 



De regering zet de sociale partners ertoe aan om, in het bijzonder voor vormingsinspan-

ningen, maatregelen voor te stellen die de weerbaarheid en algemene inschakelbaarheid 

van werknemers op de arbeidsmarkt verhogen. 

 

Mobiliteit 

 

Geografische mobiliteit 

 

De regering waakt erover dat de diensten voor arbeidsbemiddeling vacatures bekendma-

ken en uitwisselen, en dat werkzoekenden, rekening houdende met de bepalingen inzake 

passende dienstbetrekking, erop ingaan. De gewestgrenzen mogen geen grenzen blijven 

voor de arbeidsmarkt. 

 

De samenwerkingsakkoorden van 2004 en 2005 over de controle op de beschikbaarheid 

van werkzoekenden worden aangepast met het oog op een versterking van de mobiliteit 

(met inbegrip van de regionale mobiliteit), de begeleiding en de responsabilisering. 

 

Om de mobiliteit van werknemers tussen de Gewesten te stimuleren, stelt de regering 

aan de werkgevers voor om werknemers die niet de taal van het Gewest spreken noch 

verstaan, aan te werven onder het statuut van individuele beroepsopleiding in de onder-

neming. De bedoelde IBO-periode moet worden aangewend om de betrokken werknemer 

een elementaire taalopleiding te geven, die voldoende is om zich in de werkomgeving 

veilig en functioneel aan te passen en er te presteren. 

 

 

 

Functionele mobiliteit 

 



De regering moedigt de functionele mobiliteit (horizontale of verticale doorstroming bin-

nen eenzelfde bedrijf) aan, in combinatie met een vormingsaanbod. Ze stimuleert de ver-

lenging van de carrière van oudere werknemers door de overgang naar functies die beter 

aangepast zijn aan hun capaciteiten te vergemakkelijken 

 

De regering ondersteunt initiatieven om de kennisoverdracht senior-junior te bevorderen. 

 

Professionele mobiliteit 

 

De regering moedigt de overstap aan van het ene bedrijf naar een ander, van de ene 

sector naar een andere, onder meer als alternatief voor vervroegde uittreding van de ar-

beidsmarkt. Ze nodigt de sociale partners uit in het sociaal overleg aandacht te hebben 

voor systemen waarbij de verworven anciënniteit en sociale voordelen uit een vorige te-

werkstelling behouden blijven of gecompenseerd worden. Ze ziet erop toe dat de regel-

geving de professionele mobiliteit niet belemmert.  

 

De regering vraagt aan de sociale partners voorstellen uit te werken om de flexibiliteit op 

de arbeidsmarkt te verhogen.  

 

Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen 

Gesubsidieerde tewerkstelling en sociale economie 

 

Teneinde nog beter te beantwoorden aan de vraag naar buurtdiensten, onderzoekt de 

regering de uitbreiding van het stelsel van de dienstencheques naar zowel de aard van 

het werk als naar de gebruikersgroep, rekening houdend met de financiële leefbaarheid 

van het systeem.  

 



De regering integreert maximaal de PWA-mogelijkheden voor werkzoekenden met een 

beperkte arbeidsgeschiktheid, ouderen en zeer langdurig werklozen in het stelsel van de 

dienstencheques.  

 

Om een passende controle mogelijk te maken en oneigenlijk gebruik te vermijden, zullen 

de erkende ondernemingen de dienstencheque-activiteiten registreren, op een manier die 

de relatie duidelijk maakt tussen de maandelijkse prestaties van elke individuele werk-

nemer, de gebruiker en de corresponderende dienstencheques. 

 

De regering geeft de werkgevers de mogelijkheid hun werknemers de keuze te laten tus-

sen maaltijdcheques en dienstencheques. 

 

Met het oog op de tewerkstelling van mensen die niet meteen op de reguliere arbeids-

markt terechtkunnen, breidt de regering het aantal banen in de sociale economie uit. Ze 

versterkt door de activering van de uitkeringen de inspanningen van de Gewesten ter za-

ke. Ze vereenvoudigt en versterkt de bestaande maatregelen, maakt een structurele in-

schakeling of samenwerking van het PWA-stelsel en het OCMW-instrumentarium in de lo-

kale diensteneconomie mogelijk, en ontwerpt een statuut voor de werknemers in de acti-

viteitencoöperaties. 

 

Seizoenarbeid en horeca 

 

De regering past de seizoenarbeidregeling in de land- en tuinbouw aan, zowel wat de 

duurtijd van de verschillende periodes betreft als de administratieve verplichtingen die 

ermee gepaard gaan.  

 

De regering houdt in de regelgeving over de tewerkstelling bij piekmomenten in de hore-

ca en bij de toepassing ervan rekening met de specifieke kenmerken van de sector. 

 



Economische migratie 

 

De verruiming van de economische migratie zal in de toekomst een belangrijke rol spelen 

bij het opvangen van spanningen op de arbeidsmarkt.  

 

Vooraleer nieuwe arbeidskrachten aan te trekken, zet de regering in op de activering van 

een nog steeds grote arbeidsreserve, in het bijzonder van mensen met een migratieach-

tergrond. 

 

Tevens kiest ze voor het volledig vrijmaken van de werknemersmarkt in de EU-27 en 

doet ze verdere stappen om de mobiliteit binnen de Unie te stimuleren. Ze schaft bijge-

volg de  beperkende overgangsbepalingen af. Ze voert de strijd op tegen misbruiken en 

bouwt daarmee voort op de door de vorige regering ingeslagen weg. 

Ze wacht ook de effecten af van richtlijn 2003/109/EG, waardoor langdurig ingezeten 

onderdanen van derde landen in de EU na vijf jaar legaal en ononderbroken verblijf  vrije 

toegang hebben tot de arbeidsmarkt in andere lidstaten. 

 

Er dringt zich een evaluatie op van de Belgische wetgeving die economische migratie ten 

aanzien van derdelanders mogelijk maakt, met name de wet van 30 april 1999 betref-

fende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en onder meer het uitvoerend KB 

van 9 juni 1999 (dat nadien meermaals is aangepast). Er kunnen stappen gedaan wor-

den om de administratieve procedures te verlichten en om tot een zeer goede afstem-

ming te komen tussen het  toekennen van een arbeidsvergunning en het verlenen van 

verblijfsrecht. Hiertoe moeten samenwerkingsakkoorden gesloten worden tussen de Ge-

westen en de federale overheid. 

Loopbaanbeleid 

 

De regering ontwikkelt een loopbaanbeleid dat gericht is op een langere beroepsactiviteit. 

Om werk en privé-leven beter met elkaar in overeenstemming te brengen, maakt ze de 



transitie tussen opleiding, werk, gezin en andere zorgtaken gemakkelijker, zodat mensen 

langer actief kunnen blijven, op een meer ontspannen wijze en met minder stress. 

 

Als onderdeel van een eigentijds loopbaanbeleid stelt de regering een plan op voor een 

gefaseerde hervorming van het pensioenstelsel, op basis van loopbaanduur – met in-

achtneming van de gelijkgestelde periodes – in plaats van leeftijd. De overgang van het 

leeftijdgebonden naar het loopbaangebonden pensioen gebeurt geleidelijk. 

 

Om mensen voldoende informatie te geven om hun loopbaan beter en bewust uit te 

bouwen, ontwikkelt de regering een ‘Carrière Planning Systeem’, dat het mogelijk maakt 

de impact van diverse keuzen tijdens de loopbaan correct in te schatten en de opge-

bouwde pensioenrechten te consulteren. 

 

De regering verhoogt de grenzen voor de toegelaten arbeid voor gepensioneerden. 

 

In afwachting van een wetgevend initiatief voor de defederalisering, krijgen de Gemeen-

schappen medebeslissingsrecht in de toewijzing van de middelen van het Fonds voor de 

Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD) volgens per Gemeenschap bepaalde para-

meters. 

 

 

Arbeiders en bedienden 

 

De regering nodigt de sociale partners uit om samen met haar het onderzoek voort te 

zetten over een stapsgewijze harmonisering van het arbeidsrechtelijke statuut van arbei-

ders en bedienden.  

 

 

Page 44: [41] Supprimé user5 06/08/2007 23:00:00 



 plan qui suit une logique d’autonomisation tout en maintenant un niveau suffissant de 

protection sociale.  
 

Page 44: [42] Supprimé user5 06/08/2007 23:00:00 

 que la garantie de revenu aux personnes âgées 
 

Page 44: [43] Supprimé user5 06/08/2007 23:01:00 

 gouvernement confirme la liaison du revenu d’intégration et de l’aide sociale délivrés par 

le CPAS au bien-être à partir du premier janvier 2009. 
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 accorde une attention particulière, [en coordination avec les régions et communautés] 

aux groups cibles, comme les enfants et les jeunes en âge de scolarité en prévoyant des 

dispositions réglementaires spécifiques 
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mants et abordables 
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 gouvernement créera un Conseil Fédéral de la Publicité, organe de traitement des litiges 

en matière de publicité 
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conduite 
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De regering richt een centraal meldpunt op waar mensen terecht kunnen met alle klach-

ten over consumentenzaken. 
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De regering wil de effectiviteit van het centraal meldpunt, waar mensen informatie kun-

nen krijgen over en doorverwezen worden naar de bestaande ombudsdiensten, verster-

ken. [De bestaande ombudsdiensten worden verder uitgebouwd om hun werking, daar 

waar nodig nog verder te verbeteren. In die sectoren waar er nog geen afdoende om-

budsdiensten zijn, zal de regering, waar nodig, werk maken van een afdoende klachten-

behandeling. Wim ik twijfel er nu over of deze tweede zin ook aanvaard werd?] 
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le gouvernement veillera à garantir un niveau de financement fédéral le plus élevé possi-

ble pour les infrastructures et respectera le calendrier d’investissement dont celui pour le 

RER et des autres projets ferroviaires prioritaires 
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 veille à mettre en place une commission paritaire spécifique pour les opérateurs ferrovi-

aires au sein de laquelle seront conclus des accords minimaux portant sur les conditions 

salariales et de travail imposés de la même manière à tous les opérateurs ferroviaires.  
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 gouvernement soutiendra le déploiment de grands corridors de fret à l’échelle européen-

ne 
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Il poursuivra la politique de concentration des installations terminales et de complémen-

tarité avec les autres modes de transport et soutiendra les initiatives intermodales fret 

permettant l’acheminement des marchandises jusque dans les centre urbains : pour ces 

deux aspects en collaboration étroite aves les Régions 
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 gouvernement veillera à organiser des élections sociales au sein du groupe SNCB tegen 

2011 
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België kan samen met onder meer Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en de 

Scandinavische landen in Europa een voortrekkersrol spelen in de hervestiging van vluch-

telingen. België zou een proefproject kunnen opzetten door in te stappen in het interna-

tionaal programma van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde 

Naties en jaarlijks een beperkt aantal uitgenodigde vluchtelingen naar ons land te laten 

komen uit regio’s met grote aantallen vluchtelingen.  
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 Ook duurzame bindingen met ons land kunnen aanleiding geven tot regularisatie. De 

Commissie voor Advies voor Vreemdelingen toetst het criterium “duurzame bindingen” 

zoals geregeld in het besluit en geeft binnen een strikte termijn een niet-bindend advies 

aan de bevoegde minister. De minister motiveert zijn beslissing. 
 

Page 96: [127] Supprimé USER7 01/08/2007 18:12:00 

Een zorgvuldig samengestelde instantie toetst de criteria. 
 

Page 100: [128] Supprimé USER7 02/08/2007 13:44:00 

Nationaliteit en integratie 

 



Verblijf en integratie kunnen leiden tot het verkrijgen van de nationaliteit, niet omge-

keerd. De verwerving van de Belgische nationaliteit vereist dan ook integratiebereidheid, 

en dus onder meer het beheersen van een van de drie landstalen. Dat wordt ingeschre-

ven in de nationaliteitswet, net als in de ons omringende landen. 

 

De nationaliteitswetgeving dient ook migratieneutraal gemaakt worden, dit wil zeggen 

dat het niet makkelijker mag zijn de nationaliteit te verwerven dan een verblijfsvergun-

ning. Daarom moet artikel 12 bis § 1, 2° opgeheven worden. Hierdoor kunnen immers 

meerderjarige kinderen die in het buitenland geboren zijn en van wie een van de ouders 

of adoptant Belg is geworden, op het moment van de nationaliteitsverklaring de Belgi-

sche nationaliteit verkrijgen.  

 

De procedures voor de nationaliteitsverwerving moeten worden verbeterd en blijk geven 

van een behoorlijk bestuur.  

 

Tot slot moet bepaald worden welke instantie de nationaliteit verleent. De nationaliteits-

verwerving moet ook gedepolitiseerd worden, wat impliceert dat de huidige gunstproce-

dure van de naturalisaties een uitzonderingsstelsel dient te worden. De rol van het par-

lement hierin moet uitgeklaard worden. 

Economische migratie  

 

Tussen het beleid inzake economische migratie (zie 2.4.3) en het regularisatiebeleid be-

staat een nauwe samenhang. In ons land verblijven heel wat werkwilligen die een aan-

vraag tot regularisatie indien(d)en. Het perspectief op het hebben van voldoende midde-

len van bestaan, zodat de illegale verblijver niet (meteen) ten laste valt van het OCMW, 

zal meegenomen worden als onderdeel van een positief criterium voor regularisatie. 

Complementair hieraan kan, zoals gezegd (zie 2.4.3), economische migratie, afgespro-

ken binnen een Europees kader, bijdragen tot het oplossen van tekorten op de arbeids-

markt.  
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Mensen willen weten wat kan en wat niet kan. Ze wensen een krachtdadige 

aanpak van de criminaliteit. Ze wensen een objectieve en rechtlijnige overheid 

die hen veiligheid en rechtvaardigheid garandeert. Wie buiten de grenzen gaat 

van wat is toegelaten, moet gestraft worden. Straffen moeten uitgevoerd wor-

den. De overheid moet zorgen voor een goed werkende justitie en politie. 

 

In justitie en veiligheid is een forse investering nodig, om de dringende proble-

men op te lossen en tegelijk de basis te leggen voor een grondig en duurzaam 

veranderingsproces. 

De verbetering van de organisatie en de werking van het gerecht heeft de hoog-

ste prioriteit. De strafuitvoering moet over voldoende capaciteit en middelen 

beschikken om straffen effectief uit te voeren, de schade aan slachtoffers te 

herstellen en de gestraften efficiënt te begeleiden. Justitie moet over een mo-

derne kantoororganisatie- en infrastructuur beschikken, beter en efficiënter 

worden geleid, en de noodzakelijke beheers-, evaluatie- en meetinstrumenten 

krijgen. 

De veranderingen moeten gericht zijn op het voorkomen van conflicten en cri-

minaliteit, een efficiënte en menselijke oplossing van geschillen binnen een re-

delijke termijn, een krachtdadige opsporing, vervolging en bestraffing, een 

daadwerkelijke uitvoering van straffen, en moderne en efficiënte justitie-, poli-

tie- en veiligheidsdiensten. Daarvoor zijn middelen nodig, zowel in de gewone 

uitgavenbegroting als door alternatieve financiering en publiekprivate samen-

werking voor infrastructuurwerken. 

De hervorming van de organisatie en werking van het gerecht moet gebeuren in  

dialoog met het werkveld, in een positieve geest van samenspraak en met eer-

biediging van ieders eigenheid en inbreng. Meer autonomie en responsabilise-

ring mogen niet uit de weg worden gegaan. Met de verantwoordelijken van de 

verschillende entiteiten van justitie en politie zijn afspraken nodig over organi-

satie, inzet van middelen, formuleren van doelstellingen, evalueren van resulta-

ten, bijsturing en terugkoppeling. 
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een gemiddelde doorlooptijd van een jaar binnen één aanleg, vanaf de inleiding van de 

zaak. Daartoe evalueert ze de recente wetgeving tot wijziging van de burgerlijke rechts-

pleging. Ze verbetert  
 

Page 105: [136] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 

Police :10 pt 
 

Page 105: [136] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 

Police :10 pt 
 

Page 105: [136] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 

Police :10 pt 
 

Page 105: [136] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 

Police :10 pt 
 

Page 105: [136] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 

Police :10 pt 
 

Page 105: [136] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 

Police :10 pt 
 

Page 105: [136] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 

Police :10 pt 
 

Page 105: [136] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 



Police :10 pt 
 

Page 105: [136] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 

Police :10 pt 
 

Page 105: [136] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 

Police :10 pt 
 

Page 105: [136] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 

Police :10 pt 
 

Page 105: [136] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 

Police :10 pt 
 

Page 105: [136] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 

Police :10 pt 
 

Page 105: [136] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 

Police :10 pt 
 

Page 105: [136] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 

Police :10 pt, Non souligné, Couleur de police : Automatique 
 

Page 105: [136] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 

Police :10 pt, Non souligné, Couleur de police : Automatique 
 

Page 105: [137] Supprimé USER2 06/08/2007 22:04:00 

beroepsprocedures 
 

Page 105: [138] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 

Police :10 pt, Non souligné, Couleur de police : Automatique 
 

Page 105: [138] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 

Police :10 pt, Non souligné, Couleur de police : Automatique 
 

Page 105: [138] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 

Police :10 pt, Non souligné, Couleur de police : Automatique 
 

Page 105: [139] Supprimé USER4 02/08/2007 15:19:00 

, de instelling van een adviescommissie op het niveau van het hof van beroep voor het 

opstellen van een lijst van deskundigen volgens kwaliteitscriteria, en de invoering van 

een transparant beloningssysteem. De  
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regering herwaardeert de eerste aanleg en herziet het gebruik van rechtsmiddelen door 

de invoering van filters en de verstrenging van de voorwaarden. Ze verbetert en verruimt 

de toepassing van vereenvoudigde procedures voor de invordering van onbetwiste 

schuldvorderingen. 
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de concentratie van het geding, d 
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 en de uniformisering van termijnen en de berekening ervan. 
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De regering voorziet in managementopleiding voor de korpschefs en in bijstand van een 

administratief manager die onder het gezag en toezicht van de korpschef werkt. Ze zet 

een geobjectiveerd systeem van werklastmeting (individueel en gezamenlijk) op dat re-

kening houdt met kwaliteit en kwantiteit, en als grondslag kan dienen voor toekenning 

van mensen en middelen.  
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De regering neemt initiatieven voor een herobjectivering van de benoemingsprocedure 

voor magistraten, de hervorming van de gerechtelijke stage, een grotere horizontale en 



verticale mobiliteit van magistraten, een sociaal statuut voor magistraten en een evalua-

tie van het evaluatiesysteem voor magistraten. 
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 Gouvernement permet aux communes qui ne disposent pas d’un Plan Stratégique ou de 

la Politique des grandes villes d’obtenir un soutien pour lancer des projets d’impulsion 

notamment l’engagement de médiateurs, d’éducateurs.  
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Le Plan fédéral des grandes villes est pérennisé, optimalisé et regroupé dans un volet 

« prévention » du plan transversal de sécurité 
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Le Gouvernement prévoit d’évaluer les plans stratégiques de sécurité et de prévention 
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[De regering stelt een richtplan op voor integrale en geïntegreerd veiligheid, waarbij de 

hergroepering van initiatieven inzake veiligheid zal worden geëvalueerd, in samenwer-

king met de gewesten en de gemeenschappen.][De regering ondersteunt de steden en 

gemeenten die niet beschikken over een strategisch preventieplan.] [De regering voor-

ziet een evaluatie van de strategische veiligheids- en preventieplannen met het oog op 

hun ontplooiing.] 
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Het parket moet bovendien ontlast worden van allerlei oneigenlijke opdrachten en administra-

tieve taken zoals documentatiebeheer, adviezen in burgerlijke zaken en allerlei opdrachten in-

zake internationale verdragen.  

  

De regering geeft in de bestrijding van het gevoel van onveiligheid en straffeloosheid 

voorrang aan een betere opvolging van overlast en straatcriminaliteit. Dat vereist een 

modernisering van de werking van het openbaar ministerie, zodat het zich opnieuw kan 

toeleggen op zijn kerntaak, namelijk optreden in zaken van ernstige criminaliteit die ver-

volging vragen of bemiddeling tussen dader en slachtoffer. 

 

De regering laat daarom op politieniveau bepalen wat in aanmerking komt voor sepone-

ring, minnelijke schikking of doorverwijzing naar het parket voor vervolging of bemidde-

ling, en dit op een eenvormige wijze en conform het strafrechtelijk beleid, onder de eind-

verantwoordelijkheid van een parketmagistraat. Ze veralgemeent het Ambtshalve Politio-

neel Onderzoek (APO), gekoppeld aan een voldoende rechtszekere basis, en ontlast par-

ketmagistraten van oneigenlijke (administratieve) taken 
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Néerlandais (Belgique) 
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Police :12 pt, Non Gras, Couleur de police : Automatique, Néerlandais 
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Police :12 pt, Couleur de police : Automatique 
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Police :Verdana, 10 pt 
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 De autonome politieafhandeling staat in voor een snelle vervolging van straatcriminaliteit en 

een afstemming van de bestuurlijke en justitiële rechthandhaving (vb. administratieve sanc-

ties).  

 

De regering heeft als doelstelling een lik-op-stukbeleid te voeren met de toe-

passing van het ambtshalve politioneel onderzoek, gecoördineerd door een ma-

gistraat, door en beter gebruik van gemeentelijke administratieve sancties, een 

toename van het gebruik van burger- en herstelstraffen en een ruimere toepas-

sing  
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Prioriteiten van het strafrechtelijk beleid 

 

Bij het bepalen van de prioriteiten van het strafrechtelijk beleid wil de regering extra 

maatregelen voor overlast, jeugdcriminaliteit, drugs en verkeersdelicten. 

 

Overlast en straatcriminaliteit 
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De regering streeft een lik-op-stukbeleid na door toepassing van Ambtshalve Politioneel 

Onderzoek onder coördinatie van een zonemagistraat, een beter gebruik van gemeente-

lijke administratieve sancties en een uitbreiding van de pretoriaanse probatie1. In deze 

optiek verbetert de regering het systeem van de admniistratieve gemeentelijke boetes 

[en past ze eventueel het financieringsmechanisme van dit systeem aan.] 
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Police :Verdana 
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De regering maakt een einde aan de onduidelijkheid over het toegelaten bezit van soft 

drugs zoals cannabis. Ze voert een integraal drugsbeleid gericht op effectieve ontrading 

via preventie, behandeling en repressie, met extra aandacht voor de gevaren van canna-

bis, gebruik door minderjarigen en de omgeving van de verslaafde. 
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In de gevangenissen komen er drugsvrije afdelingen en externe behandelingsteams via 

overeenkomsten tussen Justitie en Volksgezondheid. 
 

                                                 
1 Pretoriaanse probatie houdt in dat het parket bij de eindbeschikking (seponering, minnelijke schikking, …) re-
kening houdt met het gevolg dat werd gegeven aan de maatregelen die het tijdens het opsporingsonderzoek 
oplegde. 
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[Ze zal de experimenten rond gecontroleerde verstrekking evalueren.] 
 

Page 118: [185] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 

Police :10 pt, Néerlandais (Belgique) 
 

Page 118: [186] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 

Police :10 pt, Néerlandais (Belgique) 
 

Page 118: [187] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 

Police :10 pt, Néerlandais (Belgique) 
 

Page 118: [188] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 

Police :10 pt, Néerlandais (Belgique) 
 

Page 118: [189] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 

Police :10 pt, Néerlandais (Belgique) 
 

Page 118: [190] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 

Police :10 pt, Néerlandais (Belgique) 
 

Page 118: [191] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 

Police :10 pt, Néerlandais (Belgique) 
 

Page 119: [192] Mis en forme USER4 07/08/2007 08:40:00 
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Justifié, Interligne : 1,5 ligne 
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De regering actualiseert het nationaal actieplan tegen partnergeweld. Ze geeft extra aan-

dacht aan de coördinatie tussen politie, welzijn en justitie, de rol van de huisarts en de 

toename van ouderengeweld. Ze onderzoekt de tijdelijke uithuisplaatsing van de dader 

door de vrederechter, binnen de 24 uur en eventueel zelfs preventief. 
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evalueert en intensifieert de  
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De regering regelt in een wet het gebruik van bijzondere inlichtingenmethodes (BIM) 

door de inlichtingendiensten.  
 

Page 120: [214] Supprimé user5 03/08/2007 10:05:00 

opportuniteit van een  
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 (Komt verder terug). 
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 Amendementen 8.4 

  

  

 Met het oog op een doelmatig en rechtvaardig belastingbeleid moet de fiscale 
wetgeving eenvoudiger worden en meer activerend werken, moeten alle belas-
tingplichtigen correct en gelijk worden behandeld, en moet de administratie her-
vormd worden tot een efficiënte en modern geleide organisatie. 

  

 Met het oog op een vereenvoudiging van de personenbelasting onderzoekt de re-
gering, binnen de budgettaire mogelijkheden: 

de reductie van de drie types van belastingvoordelen tot twee, namelijk belastingvermin-
dering en belastingkrediet; 

de groepering van de uitgaven in korven (woningkorf, spaarkorf, klimaat- en energiekorf, 
…), waarop een eenvormig percentage van belastingvermindering van toepassing 
is; 

een vermindering van het aantal belastingtarieven. 

  

 De regering sluit met de Gewesten een samenwerkingsakkoord om dezelfde prin-
cipes toe te passen op de regionale belastingvoordelen. Zonder aan de bevoegd-
heden van de Gewesten te raken, worden regels afgesproken om tot een coheren-
te, eenvoudige en begrijpbare reglementering te komen. 

  

 De regering werkt de resterende vormen van discriminatie van gehuwden en wet-
telijke samenwoners ten opzichte van alleenstaanden en feitelijke samenwoners 
weg door uniforme regels voor het huwelijksquotiënt en meewerkinkomen en door 
de opheffing van de feitelijke belastingvrijstellingen (artikel 154 WIB 92).  

  

 Naast een eenvoudige en transparante wetgeving is het belangrijk dat de fiscale 
regels correct en voor iedereen op een gelijke manier worden uitgevoerd. 
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De fiscale administratie kan op basis van de jaarverslagen en andere publicaties van de 

rulingcommissie aanbevelingen formuleren over haar wijze van functioneren. 
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regering ontwerpt een duidelijk kader voor en interne controle op voorafgaande afspra-

ken in fiscale zaken (“ruling”). 
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, en mogen niet steunen op willekeur 
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. De regering neemt daarom administratieve maatregelen (bvb. datamining) met het oog op 
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 voldoende frequente controles van de belastingplichtigen; de frequentie 
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s van belastingaangiften, 
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Titre 3, Gauche, Interligne : simple 
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voor vaste en realistische 
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Controles moeten een gelijke toepassing van de federale fiscale wetgeving waarborgen voor 
het hele grondgebied, 

 

Page 140: [226] Supprimé coumanwi 01/08/2007 10:30:00 

 zowel voor particulieren  
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 zal rekening houden met 
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 correcte werklastmetingen en met een betere structurering van de controle bij ondernemin-
gen, door bvb. klassieke controles te laten gepaard gaan met verificaties.  
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6.4.3. Een doelmatige 
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 fiscale fraude en fiscale ontwijking 
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Puces et numéros mis en forme 
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In dat perspectief wil d 
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e regering in de - en invorderingsdiensten zal worden geoptimaliseerd. Coperfin-

hervorming van de procesfase overstappen naar de organisatie van fiscale controles.  
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maakt werk van de versnelde oprichting binnen de pijler Fraude van een nationale direc-

tie die bevoegd is voor het hele grondgebied. Ze waakt over gelijke onderzoeksmetho-

des, ongeacht de belastingmaterie, en voert de interactie tussen de diensten voor de be-

lastingheffing en de invordering op door middel van een efficiënt geïntegreerd verwer-

kingssysteem. Ze zet een efficiënt systeem van risicoanalyse op en scherpt de strijd te-

gen btw-carrousels en kasgeldvennootschappen aan. 
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Dat betekent dat er een duidelijke scheiding komt tussen het operationele kader, aange-

stuurd door de managers van de verschillende pijlers, en het conceptuele en reglemen-

taire kader, aangestuurd door een centrale manager. De ondersteunende taken (perso-

neelsbeheer, ICT, budget, logistiek) worden in stafdiensten gecentraliseerd. 
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algemeen geldende instructies aan de operationele diensten. Die instructies moeten pa-

rallel met de reglementering tot stand komen in de centrale dienst die zich met de re-

glementering bezighoudt. Dezelfde dienst staat ook in voor het kennisbeheer. 
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De regering rust de douane voldoende uit om haar taken efficiënt te kunnen uitvoeren. 

Ze moet als operationele pijler binnen de FOD Financiën op een soepele wijze middelen 

kunnen inzetten waar zij het nodig acht 
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Voor een betere en juistere behandeling van geschillen, bouwt de regering  
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 atie 

 

[In het licht van de komende volledige vrijmaking van de postmarkt onder de 3e 

Postrichtlijn per 1 januari 2011 verwelkomt de regering nieuwe spelers op de markt. 



De regering tracht de concurrentievoorwaarden voor alle postoperatoren op een zo gelijk 
mogelijk niveau te brengen, in het bijzonder wat de arbeidsvoorwaarden, de sociale be-
scherming, de geografische dekking en de frequentie van de dienstverlening betreft, re-

kening houdend met het bijzonder statuut van overheidsbedrijven.] [De regering zal de li-
centievoorwaarden voor postoperatoren vastleggen binnen het kader van de 3de Postrichtlijn 
en hierbij o.a. rekening houden met een [afdoende geografisch bereik] een hoge kwaliteit van 
dienst, hoogwaardige arbeidsvoorwaarden en de belasting voor het milieu en de mobiliteitsin-
frastructuur.] [De regering voert voor alle postoperatoren het principe in van een algemeen le-
vel playing field] 
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Exposant 
 

Page 145: [241] Mis en forme USER4 02/08/2007 20:11:00 

Néerlandais (Belgique) 
 

Page 145: [242] Supprimé USER7 06/08/2007 10:51:00 

Voor de regering moet 
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[Hiertoe zal de regering een overheidsopdracht uitschrijven tot aanstelling van een uni-

versele dienstverlener.] [Gelet op de komende volledige vrijmaking van de postmarkt, is 

de regering van mening dat de financiering van de universele dienst gewaarborgd moet 

worden.] 
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