Ministerraad – 30 januari 2020
AGENDA

SYNTHESE

•
•
•
Voorstellend kabinet : R.V.
•
Goedkeuring van het Verslag van de vergadering van•23 Goedkeuring van het Verslag van de vergadering van 23 januari 2020.

Punt 1

januari 2020.
•
•
•
Voorstellend kabinet : R.V.
•
Mededeling aan het Brussels Parlement van •de Mededeling aan het Brussels Parlement van de beslissingen van de Ministerraad van 23 januari 2020

Punt 2

beslissingen van de Ministerraad van 23 januari 2020
•
•
•
Voorstellend kabinet : R.V.
•
• Op voorstel van Minister-President Rudi VERVOORT stelt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de zeven
Aanstelling van de bestuurders en commissarissen van

Punt 3

de Brusselse Hoofdstedelijke
vennootschap NEO

Regering

bij

de gewestelijke bestuurders en de twee regeringscommisarissen aan bij de vennootschap NEO.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
Voorstellend kabinet : R.V.
•
Citydev – Aanstelling van de Voorzitter, van •de Op voorstel van Minister-President Rudi VERVOORT en Staatssecretaris Barbara TRACHTE hecht de Brusselse

Punt 4

Gedelegeerd Bestuurder van de Raad van Bestuur, van
de leden van de algemene vergadering, van de raad van
bestuur en van de Commissarissen van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering bij de Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel Hoofdstad,
Citydev.brussels

Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring aan de aanstelling van de Voorzitter, van de Gedelegeerd
Bestuurder van de Raad van Bestuur, van de leden van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en
van de Commissarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel Hoofdstad, Citydev.brussels

Punt 5
Voorstellend kabinet : R.V.
Bezoldigd vervoer van personen – n° BMB/DT/2012-009 Op voorstel van Minister-President Rudi VERVOORT, die bevoegd is voor het bezoldigd vervoer van personen,
- Project van aanhangsel n°7 voor een concessie voor hecht de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring aan de zevende bijakte bij de concessie voor de
diensten met betrekking tot de organisatie van een gebruikers van de dienst “Collecto”, die 7 dagen op 7 beschikbaar is van 23 u. tot 6 u.
collectieve taxidienst op het grondgebied van het
•
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
•
•
•
Voorstellend kabinet : R.V.
•
• Op voorstel van minister Rudi VERVOORT heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring
Ontwerp van besluit van Brusselse Hoofdstedelijke

Punt 6

Regering houdende aanwijzing van een beambte belast gehecht aan het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van
met het toezicht over de uitvoering van de ordonnantie een beambte belast met het toezicht over de uitvoering van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de
van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.
•
diensten voor het verhuren van voertuigen met
chauffeur.

Punt 7
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op voorstel van Minister-President Rudi VERVOORT de nieuwe
leden van de raad van bestuur van screen.brussels fund aangeduid.

Voorstellend kabinet : R.V.
screen.brussels fund – Raad van bestuur
•

Punt 8
Voorstellend kabinet : R.V.
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op voorstel van Minister-President Rudi VERVOORT de nieuwe
leden van de raad van bestuur van visit.brussels goedgekeurd.

Visit.Brussels – Raad van bestuur

•
•
•
Voorstellend kabinet : E.V.
•
• Op voorstel van minister Elke Van den Brandt heeft de Brusselse Regering de overeenkomsten met PROXIMUS
Overeenkomst met betrekking tot de basisstations van

Punt 9

elektronische mobiele telecommunicatie in de tunnels en ORANGE met betrekking tot de basisstations van elektronische mobiele telecommunicatie in de tunnels van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurd.
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Punt 10
Voorstellend kabinet : S.G.
Benoeming
van
personeelsleden
in
bevorderingsgraad bij Brussel Openbaar Ambt
Punt 11

•
•
•
•

Op voorstel van Brussels minister bevoegd voor het Openbaar Ambt, Sven Gatz, worden de heer Bram De
een Croock en Mevrouw Amélie Marotte in de graad van eerste attaché (rang A2) benoemd.
•
•

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op voorstel van Minister van Financiën, Sven Gatz, een
voorontwerp van besluit tot uitvoering van de artikelen 433 tot 435 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 goedgekeurd. Het betreft de fiscale procedures en meer bepaald de verschillende
Voorstellend kabinet : S.G.
modaliteiten voor de elektronische uitwisseling van informatie tussen Brussel Fiscaliteit en de Belgische
Voorontwerp van besluit van de Brusselse notarissen tot kennisgeving en invordering van bepaalde fiscale schulden aan de Brusselse overheden.
•
Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de artikelen

433 tot 435 van het Wetboek
inkomstenbelastingen 1992 - Eerste lezing

van

de

Punt 12
Voorstellend kabinet : S.G.
Voorontwerp van besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de artikelen
433 tot 435 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 betreffende de personen als
bedoeld in artikel 439 van hetzelfde Wetboek - Eerste
lezing

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op voorstel van Minister van Financiën, Sven Gatz, een
voorontwerp van besluit tot uitvoering van de artikelen 433 tot 435 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 goedgekeurd. Het betreft de fiscale procedure en meer bepaald de verschillende
modaliteiten voor de elektronische uitwisseling van informatie tussen Brussel Fiscaliteit en de ambtenaren van
aankoopcomités tot kennisgeving en de invordering van bepaalde fiscale schulden aan de Brusselse overheden.

•
•
•
Voorstellend kabinet : S.G.
•
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van •de
• De Regering keurt op voorstel van de Minister van Financiën en Begroting, Sven Gatz, een voorontwerp van
ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van

Punt 13

richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011
betreffende de administratieve samenwerking op het
gebied van belastingen en tot intrekking van richtlijn
77/799/EEG en tot wijziging van de Brusselse Codex
•
Fiscale Procedure betreffende de administratieve
sancties en onderzoeksbevoegdheden – Eerste lezing

ordonnantie goed tot omzetting van de Europese Richtlijn 2018/822/EU wat betreft de verplichte automatische
uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot grensoverschrijdende constructies. Deze
richtlijn versterkt het bestaande dispositief opdat de fiscale administraties sneller en doeltreffender zouden
kunnen reageren op agressieve grensoverschrijdende fiscale planning.

Punt 14

Op voordracht van de minister van Financiën en Begroting heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in
tweede lezing haar goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie betreffende diensten inzake begroting, boekhouding en controle.

Voorstellend kabinet : S.G.

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met
het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Via dit samenwerkingsakkoord versterkt de Regering het goede bestuur van de gewestelijke en
Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke bicommunautaire instellingen en optimaliseert zij het administratieve beheer dankzij het delen van
Gemeenschapscommissie betreffende diensten inzake
begroting, boekhouding en controle- tweede lezing

informaticatools en de samenwerking tussen de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Het voorgestelde samenwerkingsakkoord houdt geen overdracht van bevoegdheden in en zal ter instemming
voorgelegd worden aan het Brussels Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie!
Punt 15

•

Op voordracht van minister-president Rudi VERVOORT belast met Territoriale Ontwikkeling en
Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk
Belang, en van minister Bernard CLERFAYT, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering en Plaatselijke
Voorstellend kabinet : B.C.
Besturen, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan het
Voorontwerp van besluit tot vaststelling van de voorontwerp van besluit tot vaststelling van de modaliteiten betreffende de laatste wilsbeschikking, ingevolge
modaliteiten betreffende de laatste wilsbeschikking – de nieuwe ordonnantie van 29 november 2018 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Eerste lezing.
Punt 16
Voorstellend kabinet : B.T.
Regeringsbeslissing tot aanduiding van de bestuurders De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft de voorzitter en 3 leden van de raad van bestuur van het Brussels
voorgedragen door de Brusselse Hoofdstedelijke Waarborgfonds aangeduid.
Regering voor het Brussels Waarborgfonds
Punt 17

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft haar goedkeuring gehecht aan de voordracht van kandidaatbestuurders voor het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven (hub.brussels).

Voorstellend kabinet : B.T.
Dhr./Mevr. ………………….. wordt aanbevolen als voorzit(s)ter van de raad van bestuur, en dhr./mevr.
Regeringsbeslissing tot aanduiding van de bestuurders ………………….. als ondervoorzit(s)ter van de raad van bestuur.
van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van
het Bedrijfsleven (hub.brussels)
Punt 18

•

Voorstellend kabinet : P.Sm.
•

Jaarverslag over de omzetting en uitvoering van het
Unierecht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op voorstel van staatssecretaris Pascal SMET heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
ingestemd met het doorsturen van het jaarverslag over het omzetten en het uitvoeren van het Europese
Unierecht aan het Brussels Parlement.

Punt 19
Voorstellend kabinet : P.Sm.

•
•
•
•

Op voorstel van Staatssecretaris Pascal Smet, hecht de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring
DBDMH – aanduiden van een vertegenwoordiger in de aan aanduiding van de Heer Pierre Menu als vertegenwoordiger naar de Begeleidingscommissie voor de Civiele
Begeleidingscommissie van de hervorming van de Veiligheid ;
•
Civiele Veiligheid.
•
•
•
Voorstellend kabinet : P.Sm.
•
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering •tot Op voorstel van staatssecretaris Pascal Smet hecht de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring

Punt 20

bescherming als landschap van de Louis Bertrandlaan in aan het besluit tot bescherming als landschap van de Louis Bertrandlaan in 1030 Schaarbeek.
•
Schaarbeek
•
•
•
Voorstellend kabinet : P.Sm.
•
•
Beroep ingediend bij de Brusselse Hoofdstedelijke
• Op voorstel van staatssecretaris Pascal SMET, keurt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerpbesluit
Regering tegen de beslissing van het college van

Punt 21

burgemeester en schepenen van de gemeente
Schaarbeek tot weigering van een stedenbouwkundige
vergunning, in een gebouw met drie wooneenheden,
voor het regulariseren van de inrichting van een studio
op de zolder en het bouwen van een dakkapel in de
•
achtergevel, Vondelstraat
Punt 22
Voorstellend kabinet : R.V.

•

goed waarbij het beroep, ingediend bij de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tegen de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen van de gemeente Schaarbeek van 15 mei 2018, ontvankelijk en deels
gegrond wordt verklaard en waarbij onder voorwaarden een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend,
in een gebouw met drie wooneenheden, voor het regulariseren van de inrichting van een studio op de zolder
en het bouwen van een dakkapel in de achtergevel, Vondelstraat.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op voorstel van Minister-President Rudi VERVOORT en
Staatssecretaris Barbara TRACHTE het bestek DIRFAC-358 voor de “restauratie- en verbouwingswerken aan het
kasteel van het Tournay-Solvaypark” goedgekeurd en toelating gegeven om de opdracht te gunnen via een
open procedure.

DIRFAC-358 – Restauratie- en transformatiewerken aan
het kasteel van het Tournay-Solvaypark, gemeente
Watermaal-Bosvoorde, 1170 Brussel. Opdracht voor
aanneming van werken – Open procedure - Voorafgaand
akkoord van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
betreffende bestek nr. DIRFAC-358Het akkoord van de
Minister van Begroting is gevraagd.- uitstel van
22/01/2020
•
•
•
Voorstellend kabinet : R.V.
•
• Verdaagd
Verhuizing van de opvang van de zgn. « transmigranten

Punt 23

» van Bluestar (Haren) naar een gebouw gelegen in
Schaarbeek (BeTV)- uitstel van 16/01/2020- uitstel van
22/01/2020
•
•
•
Voorstellend kabinet : A.M.
•
Beslissing van de Regering tot goedkeuring van •de Beslissing van de Regering tot goedkeuring van de vernieuwing van de Raad van Bestuur van de Brusselse

Punt 24

vernieuwing van de Raad van Bestuur van de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) en tot aanduiding van de Regeringscommissarissen van de
Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) en tot Nederlandse taalrol.- uitstel van 22/01/2020
aanduiding van de Regeringscommissarissen van de
Nederlandse taalrol.- uitstel van 22/01/2020
•
•
•
Voorstellend kabinet : A.M.
•
Beslissing van de Regering tot aanduiding van •de Beslissing van de Regering tot aanduiding van de bestuurders en de Regeringscommissaris van de Nederlandse

Punt 25

bestuurders en de Regeringscommissaris van de taalrol van de Haven van Brussel.- uitstel van 22/01/2020
Nederlandse taalrol van de Haven van Brussel.- uitstel
van 22/01/2020

•
•
•
Voorstellend kabinet : A.M.
•
•
Beroep bij de Regering ingesteld door de naamloze
vennootschappen (nv) RAC 1, RAC 2, RAC 4 •en Verdaagd

Punt 26

FINANCIETOREN tegen de beslissing van het
Milieucollege van 11 februari 2019 waarbij hun beroep
ingesteld tegen de stilzwijgende weigering die
voortvloeit uit het uitblijven van een beslissing van
Leefmilieu Brussel met betrekking tot hun
milieuvergunningsaanvraag voor de uitbating van
verschillende ingedeelde inrichtingen in een toekomstig
vastgoedcomplex dat zal worden ingericht op de site van
het Rijksadministratief Centrum, begrensd door de
Koningsstraat, de Kruidtuinlaan, de Pachecolaan, de
Bankstraat en de Lignestraat in Brussel, ontvankelijk
maar ongegrond werd verklaard- uitstel van 23/01/2020
•
•
•
Voorstellend kabinet : E.V.
•
• Op voorstel van Mevrouw de minister Elke VAN DEN BRANDT heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar
Ontwerp van Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Punt 27

Regering houdende aanwijzing van twaalf beambten goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende
belast met het toezicht over de uitvoering van de aanwijzing van twaalf beambten belast met het toezicht over de uitvoering van de ordonnantie van 4 december
ordonnantie van 4 december 2018 betreffende het 2018 betreffende het delen van vrije vloot vervoersmodi die een alternatief zijn voor de auto
•
delen van vrije vloot vervoersmodi die een alternatief
zijn voor de auto
Punt 28
Voorstellend kabinet : B.C.
Op voordracht van minister Bernard CLERFAYT heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de voorzitter en de
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ondervoorzitter van het Beheerscomité van Actiris, alsook de regeringscommissaris behorende tot de
houdende de benoeming van de voorzitter en de Nederlandse taalrol, benoemd.
ondervoorzitter van het Beheerscomité van Actiris,

alsook van de regeringscommissaris behorende tot de
Nederlandse taalrol.
•
Punt 29

Op voorstel van de Staatssecretaris bevoegd voor Huisvesting, Nawal BEN HAMOU, heeft de Brusselse Regering
de lijst van bestuurders van de Franstalige en Nederlandstalige taalgroepen goedgekeurd die aan de Raad van
Bestuur van de BGHM werd voorgedragen.

Voorstellend kabinet : N.B.

Vernieuwing van de Raad van Bestuur van de Brusselse De regering gaf de Staatssecretaris bevoegd voor Huisvesting tevens de opdracht om de verkozen Raad van
Bestuur voor te stellen om uit zijn leden xxx te benoemen tot voorzitter en xxx tot ondervoorzitter en
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).
gedelegeerd bestuurder.
•
•
•
Punt 30
•
•
Voorstellend kabinet : B.T.
•
• Regeringsbeslissing tot aanduiding van de bestuurders en de leden van het directiecomité van de GIMB
Regeringsbeslissing tot aanduiding van de bestuurders

en de leden van het directiecomité van de GIMB
Punt 31

•

Alle maatregelen met betrekking tot de naleving van de wetgeving betreffende de uitvoer van goederen voor
tweeërlei gebruik zijn genomen. Bovendien werd dit dossier aan een administratieve controle onderworpen
door de cel Vergunningen en geeft het geen bijzondere problemen wat betreft de omschrijving van de
Voorstellend kabinet : P.Sm.
goederen en de aard van de aanvraag. Er is derhalve geen redelijke basis om aan te nemen dat dergelijke
Goederen en technologie voor tweeërlei gebruik - goederen en technologie de strijdkrachten, de binnenlandse veiligheidstroepen of soortgelijke entiteiten van
het ontvangende land, als eindgebruiker zal hebben.
vergunningsaanvraag.

