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Ministerraad van 17 december 2009
De ministerraad vergaderde op donderdag 17 december 2009 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op donderdag 17 december 2009 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 17 december 2009

Overheidsopdrachten
Uitvoering van maatregelen voor informatie en motivering in de gewijzigde wet op de
overheidsopdrachten
Uitvoering van maatregelen voor informatie en motivering in de gewijzigde wet op de
overheidsopdrachten
De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme een ontwerp van koninklijk besluit
goedgekeurd dat de maatregelen voor meer informatie en motivering in de gewijzigde wet op de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
uitvoert (*).
Voor overheidsopdrachten die bepaalde drempels niet bereiken worden via een koninklijk besluit minder
strenge regels op het vlak van informatie en motivatie voorgeschreven.
Daarnaast worden de modellen van aankondiging van de gegunde opdracht gewijzigd en wordt een nieuw
model van aankondiging in geval van vrijwillige transparantie ingevoerd.
De wijze van bevestiging van de aanvragen via fax, elektronische verzending of telefoon wordt voor alle
overheidsopdrachten, of ze nu wel of niet zijn onderworpen aan de Europese bekendmaking,
gelijkgeschakeld.
(*) wijziging van bepaalde kb's tot uitvoering van de wet van 24 december 1993.
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Hoort bij Ministerraad van 17 december 2009

Pensioenen
Vaststelling van de responsabiliseringsbijdrage voor 2009
Vaststelling van de responsabiliseringsbijdrage voor 2009
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de
responsabiliseringsbijdrage 2009 voor sommige werkgevers uit de openbare sector vastlegt. Het ontwerp
van minister van Pensioenen Michel Daerden schrijft voor dat de bedragen die de gemeenschappen en de
gewesten voor 2009 moeten betalen dezelfde blijven als in 2002.
De responsabiliseringsbijdrage werd in 1994 ingevoerd, als compensatie voor de stijgende pensioenkosten
die het gevolg zijn van het loon- en aanwervingsbeleid dat de gemeenschappen en gewesten voor hun
vastbenoemde personeelsleden voeren.
Het ontwerp voert artikel 8 van de bijzondere wet van 5 mei 2003 uit.
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Hoort bij Ministerraad van 17 december 2009

De Post
Vernieuwing van het beheerscontract van De Post
Vernieuwing van het beheerscontract van De Post
De ministerraad heeft ingestemd met de voorstellen die minister van Ambtenarenzaken en
Overheidsberdrijven Inge Vervotte voor de vernieuwing van het vijfde beheerscontract van De Post
voorlegde. De minister zal een ontwerp van beheerscontract aan de ministerraad voorleggen bij de tweede
lezing van het voorontwerp van wet dat de derde Europese postrichtlijn in Belgisch recht omzet.
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Hoort bij Ministerraad van 17 december 2009

Armoedebestrijding
Opvolging van het federaal plan armoedebestrijding
Opvolging van het federaal plan armoedebestrijding
De ministerraad heeft kennis genomen van de opvolgingstabel van het federaal plan voor
armoedebestrijding die de staatssecretaris voor Armoedebestrijding Philippe Courard heeft voorgesteld.
Het plan dat op 4 juli 2008 werd goedgekeurd bevat 59 ambitieuze voorstellen. Alle ministers kregen de
opdracht om toe te zien op de uitvoering van het plan in zijn of haar domein.
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Hoort bij Ministerraad van 17 december 2009

Grieppandemie
Bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen in het kader van de grieppandemie
Bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen in het kader van de grieppandemie
De ministerraad heeft ingestemd met een voorontwerp van wet dat de koninklijke besluiten bekrachtigt
die werden genomen in toepassing van de wet die de koning machtigt in geval van griepepidemie of pandemie.
koninklijk besluit van 28 oktober 2009 tot vaststelling van de datum van het uitbreken van een
griepepidemie of -pandemie, in uitvoering van artikel 2, § 2, van de wet van 16 oktober 2009 die
machtigingen verleent aan de Koning in geval van griepepidemie
of -pandemie
koninklijk besluit van 3 november 2009 houdende oprichting van een federale gegevensbank
betreﬀende de vaccinaties met het anti-A/H1N1-griepvirusvaccin
koninklijk besluit van 10 november 2009 tot uitvoering van artikel 3, 5°, van de wet van 16 oktober
2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie
koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, 3°, van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen
verleent aan de Koning in geval van griepepidemie of -pandemie
koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, 1° en 2° van de wet van 16 oktober 2009 die
machtigingen verleent aan de Koning in geval van griepepidemie of -pandemie
koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, eerste lid, 6°, van de wet van 16 oktober 2009 die
machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie, en houdende
omzetting van de Richtlijn 2009/135/EG van de Commissie van 3 november 2009 die toestemming
verleent voor tijdelijke afwijkingen van bepaalde criteria voor donors van volbloed en
bloedbestanddelen, zoals vastgelegd in Bijlage III bij Richtlijn 2004/33/EG, in de context van een risico
van tekorten als gevolg van de A(H1N1)-grieppandemie

(*) wet van 16 oktober 2009.
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Hoort bij Ministerraad van 17 december 2009

Biculturele instellingen
Subsidies voor het Paleis voor schone Kunsten, het Nationaal Orkest van België en de Koninklijke
Muntschouwburg
Subsidies voor het Paleis voor schone Kunsten, het Nationaal Orkest van België en de Koninklijke
Muntschouwburg
Paleis voor schone kunsten
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met het beheerscontract van het
Paleis voor Schone Kunsten voor 2009-2013.
De basisdotatie bedraagt 12.359.000 euro voor 2009 en 12.053.000 euro voor 2010. Vanaf 2010 wordt de
federale toelage met het oog op de indexering opgesplitst in:
een personeelsgedeelte berekend in functie van het aandeel van personeelsuitgaven in globale
uitgaven: 43,05% of 5.188.816 euro
een restgedeelte van 6.864.184 euro

Nationaal orkest van België
De ministerraad heeft het protocol tussen de federale staat en het Nationaal Orkest van België voor
2009-2013 goedgekeurd.
De basisdotatie bedraagt 7.461.000 euro voor 2009 en 7.382.000 euro voor 2010. Vanaf 2010 wordt de
federale toelage met het oog op de indexering opgesplitst in:
een personeelsgedeelte berekend in functie van het aandeel van personeelsuitgaven in globale
uitgaven: 75,65% of 5.584.483 euro
een restgedeelte van 1.797.517 euro

Koninklijke Muntschouwburg
De ministerraad heeft het protocol tussen de federale staat en de Koninklijke Muntschouwburg voor
2009-2013 goedgekeurd.
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De basisdotatie bedraagt 33.600.000 euro voor 2009 en 33.210.000 euro voor 2010. Vanaf 2010 wordt de
federale toelage met het oog op de indexering opgesplitst in:
een personeelsgedeelte berekend in functie van het aandeel van personeelsuitgaven in globale
uitgaven: 73,35% of 24.359.535 euro
een restgedeelte van 8.850.465 euro

In de loop van 2011 worden de formules geëvalueerd.
De ministerraad heeft ook een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de Koninklijke
Muntschouwburg machtigt om zijn onroerende rechten en plichten voor het gebouw in de
Wolvengrachtstraat 39/41 over te dragen en dat de Regie der Gebouwen machtigt om ze over te nemen
en het gebouw gratis ter beschikking te stellen van de Koninlijke Muntschouwburg.
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Hoort bij Ministerraad van 17 december 2009

Brugdagen
Brugdagen voor 2010 en 2011 voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar
ambt
Brugdagen voor 2010 en 2011 voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt
De ministerraad heeft een ontwerp van omzendbrief goedgekeurd met de brugdagen voor 2010 en 2011
die de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt mogen opnemen.
Het voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte kent in totaal 5
brugdagen toe voor 2010 en 2011:
vrijdag 14 mei 2010
vrijdag 12 november 2010
vrijdag 3 juni 2011
vrijdag 22 juli 2011
maandag 31 oktober 2011
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Hoort bij Ministerraad van 17 december 2009

Jaarlijkse vakantie
Gelijkstelling inzake jaarlijkse vakantie naar aanleiding van de tijdelijke maatregelen voor de
vermindering van de arbeidsduur
Gelijkstelling inzake jaarlijkse vakantie naar aanleiding van de tijdelijke maatregelen voor de vermindering
van de arbeidsduur
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de gelijkstelling van jaarlijkse
vakantie regelt naar aanleiding van de uitvoering van tijdelijke maatregelen voor de vermindering van de
arbeidsduur in tijden van crisis (*). Het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet bepaalt dat de
periodes waarin de arbeidsduur wordt verminderd gelijkgesteld zijn aan de werkelijke arbeidsprestaties.
De bedoeling van het voorstel is om de gevolgen van de maatregelen voor de tijdelijke vermindering van
arbeidsprestaties in tijden van crisis niet te laten doorwegen op het recht op jaarlijkse vakantie.
(*) tot wijziging van art. 14, 16, 18, 20, 21, 38bis, 41, 43 van het kb van 30 maart 1967 tot bepaling van
de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreﬀende de jaarlijkse vakantie van de werknemers.
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Hoort bij Ministerraad van 17 december 2009

Meerwaardeneconomie
Avenant bij het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, het Vlaams Gewest, het Waals
Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap over de sociale economie
Avenant bij het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, het Vlaams Gewest, het Waals
Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap over de sociale economie
Het avenant dat de ministerraad heeft goedgekeurd bij het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005, stelt
het bedrag vast dat de federale overheid bestemt voor de coﬁnanciering van de inspanningen van de
Duitstalige gemeenschap en de gewesten. Voor 2008 wordt een bedrag van 15.854.242 euro aangerekend
op de begroting van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).
Na goedkeuring door de Duitstalige gemeenschap en de gewesten wordt het voorontwerp van wet dat
instemt met het avenant, voorgelegd aan het advies van de Raad van State.
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Hoort bij Ministerraad van 17 december 2009

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
Hernieuwing van het mandaat van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
Hernieuwing van het mandaat van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het mandaat van de heer Dirk
Van den Bulck verlengt als commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Voordien heeft
de ministerraad ook zijn evaluatierapport bekrachtigd.
Het voorstel van de minister belast met het Migratie- en Asielbeleid Joëlle Milquet en staatssecretaris voor
Migratie en Asielbeleid Melchior Wathelet, verlengt vanaf 1 januari 2010 het mandaat van de heer Van den
Bulck voor een periode van vijf jaar.
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RSZPPO
Aanstelling van de administrateur-generaal van de RSZPPO
Aanstelling van de administrateur-generaal van de RSZPPO
De ministerraad heeft via een koninklijk besluit de heer François Florizoone aangewezen als
administrateur-generaal van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke
overheidsdiensten (RSZPPO).
Hij was als eerste gerangschikt in de selectie die het selectiebureau van de federale overheid (SELOR)
organiseerde. De ministers hebben de rangschikking van Selor bevestigd. Zijn aanwijzing werd ook
goedgekeurd door het beheerscomité van de RSZPPO.
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Hoort bij Ministerraad van 17 december 2009

FOD mobiliteit en vervoer
Overheidsopdrachten voor de directie Inschrijving van de Voertuigen
Overheidsopdrachten voor de directie Inschrijving van de Voertuigen
De stafdienst ICT van de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft van de ministerraad groen licht gekregen om een
onderhandelingsprocedure met de ﬁrma CSC Computer sciences VOF/SNc te starten. De bedoeling is om
het huidige contract met de ﬁrma, die informaticadiensten voor de directie Inschrijving van de Voertuigen
levert, van 1 januari 2010 tot 31 december 2010 te verlengen. De ﬁrma zal de informaticatoepassingen
van de directie onderhouden in afwachting van de ontwikkeling van een nieuwe centrale databank van
voertuigen.
De stafdienst ICT mag eveneens onderhandelingen met de ﬁrma NRB aanvatten om het bestaande
contract van 1 januari 2010 tot 31 december 2010 voor de hosting van de servers van de directie
Inschrijving van de Voertuigen te verlengen.
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Nationale Delcrederedienst
Benoeming van de directeur-generaal van de Nationale Delcrederedienst en van de voorzitter, de
ondervoorzitter en de leden van de raad van bestuur
Benoeming van de directeur-generaal van de Nationale Delcrederedienst en van de voorzitter, de
ondervoorzitter en de leden van de raad van bestuur
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de heer Dirk
Terweduwe benoemt als directeur-generaal van de Nationale Delcrederedienst.
De ministerraad heeft ook een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met de benoeming, voor vijf
jaar, van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de raad van bestuur van de Nationale
Delcrederedienst.
Worden benoemd uit de middens die nauw betrokken zijn bij de bevordering van de buitenlandse handel,
op voordracht van de federale regering:
als voorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst: de heer V. Reuter
als ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst: de heer P. Leyman
als leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst:
de heer T. Janssen (plaatsvervanger: de heer D. Van Daele)
mevrouw F. L'Hoost (plaatsvervanger: de heer M. Bogaerts)
de heer F. Teerlynck (plaatsvervanger: mevrouw I. Callens)

Worden benoemd als leden van de raad van bestuur:
op voordracht van de minister tot wiens bevoegdheid de Overheidsbedrijven behoren:
de heer H. Bruyninckx (plaatsvervanger: mevrouw C. Desmecht)

op voordracht van de minister tot wiens bevoegdheid de Buitenlandse Zaken behoren:
mevrouw L. Bloem (plaatsvervanger: de heer M. Geleyn)
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op voordracht van de minister tot wiens bevoegdheid de Buitenlandse Handel behoort:
de heer H. Mahieu (plaatsvervanger: mevrouw S. Dewispelaere)

op voordracht van de minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoren:
de heer J.-P. Arnoldi (plaatsvervanger: de heer F. Godts)

op voordracht van de minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren:
de heer N. Waeyaert (plaatsvervanger: de heer E. Sterckx)

op voordracht van de minister tot wiens bevoegdheid Ontwikkelingssamenwerking behoort:
de heer F. Roux (plaatsvervanger: de heer X. De Cuyper)

Worden benoemd uit de middens die nauw betrokken zijn bij de bevordering van de buitenlandse handel:
op voordracht van de Vlaamse Regering:
de heer K. Allaert (plaatsvervanger: de heer D. Lammens)

op voordracht van de Waalse Regering:
de heer J.-J. Westhof (plaatsvervanger: Thierry Castagne)

op voordracht van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
de heer J.-P. Mergen (plaatsvervanger: de heer P. Claes)

Worden benoemd als leden van de raad van bestuur:
op voordracht van de Vlaamse Regering:
de heer J. Cornillie (plaatsvervanger: de heer J. Rogiers)
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de heer G. Stienlet (plaatsvervanger: mevrouw C. Faes)

op voordracht van de Waalse Regering:
mevrouw S. Flagothier (plaatsvervanger: de heer F. Mullers)
mevrouw P. Delcomminette ( plaatsvervanger: de heer J. Marot)

op voordracht van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
mevrouw L. Christiaens (plaatsvervanger: mevrouw J. Lumen)
De heer G. Kooken (plaatsvervanger: de heer E. Dubois)
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Leningen van Staat tot Staat
Vierde deel van het programma 2009 van de leningen van Staat tot Staat
Vierde deel van het programma 2009 van de leningen van Staat tot Staat
De ministerraad ging akkoord met het toekennen van een nieuwe staatslening van 2.686.000 euro ten
voordele van Ghana voor de verbetering van het radiologiesysteem in 23 ziekenhuizen. Die lening kreeg
een gunstig advies van het Finexpocomité.
De ministerraad heeft ook kennis genomen van het programma der staatsleningen van voorgaande jaren
en van de voorwaarden verbonden aan het programma van staatsleningen voor 2009.
Het stelsel van de staatsleningen onstond in 1964 en machtigt de minister van Financiën en de minister
bevoegd voor Buitenlandse Handel om samen ﬁnanciële steun aan ontwikkelingslanden te verlenen, zodat
die zich tegen zeer gunstige voorwaarden goederen en diensten kunnen aanschaﬀen die voor hun
economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. Voor de meeste ontwikkelingslanden is de
ﬁnanciële samenwerking verbonden met de levering van Belgische goederen en diensten. Voor de minst
gevorderde landen is de hulp sinds 1 januari 2002 ontbonden.
Gezien hun hoge schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische
internationale ontwikkelingssamenwerking.
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Hoort bij Ministerraad van 17 december 2009

Handelsvestiging
Ontwerpen van handelsvestiging en samenstelling van het sociaal-economische dossier
Ontwerpen van handelsvestiging en samenstelling van het sociaal-economische dossier
Het koninklijk besluit dat de criteria voor het onderzoek van ontwerpen van handelsvestiging en de
samenstelling van het sociaal-economische dossier bepaalt, wordt gewijzigd (*). Dat heeft de ministerraad
op voorstel van minister Vincent Van Quickenborne beslist.
De wijziging verduidelijkt de criteria waarmee rekening wordt gehouden voor het onderzoek van
ontwerpen van handelsvestiging en de samenstelling van het sociaal-economische dossier op het vlak van
de ruimtelijke ligging, de bescherming van het stedelijke milieu en de sociale en arbeidswetgeving.
Het koninklijk besluit wordt zo in overeenstemming gebracht met de dienstenrichtlijn en met de
dienstenwet die nu in de Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt behandeld.
Meer informatie en richtlijnen voor de steden en gemeenten zullen vanaf 28 december beschikbaar zijn op
de website van de minister voor Economie www.quickonomie.be.
(*) kb van 22 februari 2005.
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Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Drie kandidaten voor de verkiezing van een Belgisch rechter bij het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens in Straatsburg
Drie kandidaten voor de verkiezing van een Belgisch rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens in Straatsburg
De ministerraad heeft een lijst van drie kandidaten goedgekeurd voor de verkiezing van een Belgisch
rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.
Die lijst werd voorgelegd door minister van Justitie Stefaan De Clerck en minister van Buitenlandse Zaken
Steven Vanackere en bevat de volgende drie namen: André Alen, Paul Lemmens en Pierre Vandernoot.
De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa zal bij meerderheid van stemmen één van de drie
voorgestelde kandidaten kiezen.
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Gelegenheidswerk in de witloofteelt
Tijdelijke afwijking van het maximum aantal dagen dat een gelegenheidsarbeider in de witloofteelt
kan werken
Tijdelijke afwijking van het maximum aantal dagen dat een gelegenheidsarbeider in de witloofteelt kan
werken
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
en minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de speciﬁeke
regeling voor sociale zekerheid voor de gelegenheidswerkers in de witloofteelt tot 30 juni 2010 verlengt
(*).
De speciﬁeke regeling verlengt het aantal dagen dat een gelegenheidswerker in de witloofteelt kan
werken.
(*) wijziging van art. 6 van het kb van 21 april 2007 tot wijziging van art. 8bis en 31bis van het kb van 28
november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreﬀende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
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Herdenkingsmuntstukken Pater Damiaan
Opbrengst van de verkoop van de herdenkingsmuntstukken uitgegeven ter gelegenheid van de
heiligverklaring van Pater Damiaan voor damiaanactie
Opbrengst van de verkoop van de herdenkingsmuntstukken uitgegeven ter gelegenheid van de
heiligverklaring van Pater Damiaan voor damiaanactie
De ministerraad gaat ermee akkoord om de netto-opbrengst van de verkoop van de
herdenkingsmuntstukken, uitgegeven ter gelegenheid van de heiligverklaring van Pater Damiaan, aan de
Damiaanactie over te dragen. Het voorstel gaat uit van minister van Financiën Didier Reynders.
Naar aanleiding van de heiligverklaring van Pater Damiaan (*) werd een zilveren herdenkingsmuntstuk
uitgegeven van 20 euro, met een maximumoplage van 15.000 muntstukken. De verkoopprijs is 49 euro.
De vzw Damiaanactie is een instelling die fondsen inzamelt en gebruikt voor medische hulpverlening en
wetenschappelijke begeleiding van projecten die tuberculose en lepra bestrijden.
(*) in toepassing van het koninklijk besluit van 21 augustus 2009.
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MUSIS-programma
Bijdrage van het Federaal Wetenschapsbeleid aan de eventuele deelname van België aan het MUSISprogramma
Bijdrage van het Federaal Wetenschapsbeleid aan de eventuele deelname van België aan het MUSISprogramma
De ministerraad heeft minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle toestemming gegeven om in 2009
het bedrag van 50 miljoen euro te bestemmen voor het aandeel van het Federale Wetenschapsbeleid in de
Belgische deelname aan het MUSIS-programma.
De totale bijdrage van België aan het programma bedraagt maximum 140 miljoen euro.
Het MUSIS-programma (Multinational Space-based Imaging System) is een initiatief van zes landen (België,
Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië en Spanje) die zich aan de hand van een nieuw satellietsysteem
willen uitrusten met een militaire observatie- en inlichtingencapaciteit. Het neuwe satellietsysteem wordt
ontwikkeld vanaf 2009 en wordt in dienst genomen in 2015.
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Staatswaarborg
Verlenging van de staatswaarborg voor aanvullende dekking Belgacap
Verlenging van de staatswaarborg voor aanvullende dekking Belgacap
Belgacap wordt verlengd tot 31 december 2010. Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister van
Financiën beslist. Belgacap is een aanvullende dekking bij de kredietverzekering die de kredietverzekeraar
toekent, waarvoor de staat zich borg stelt. Ondernemingen die hun maatschappelijke zetel in België
hebben en die sinds 1 januari 2009 een verminderde dekking van de kredietverzekeraar krijgen, kunnen
een beroep doen op de aanvullende dekking Belgacap.
De toekenningsvoorwaarden blijven dezelde. Bovendien mag de kredietverzekeraar enkel gebruik maken
van de waarborg die het participatiefonds beheert, als de basisdekking op het ogenblik van de
schadeloosstelling van het schadegeval niet blijkt te volstaan.
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Openbare instellingen van sociale zekerheid
Derde generatie bestuursovereenkomsten van de 14 openbare instellingen van sociale zekerheid en
eerste bestuursovereenkomst van het platform e-Health
Derde generatie bestuursovereenkomsten van de 14 openbare instellingen van sociale zekerheid en eerste
bestuursovereenkomst van het platform e-Health
De ministerraad heeft de derde bestuursovereenkomst van de 14 openbare instellingen van sociale
zekerheid goedgekeurd en de eerste bestuursovereenkomst van het platform e-Health voor de periode
2010-2012.
Het gaat om de volgende instellingen:
het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ)
de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)
het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)
de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV)
de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO)
het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ)
de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)
de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ)
de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
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Postdiensten
Omzetting van de derde postrichtlijn
Omzetting van de derde postrichtlijn
Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne heeft de ministerraad het
voorontwerp van wet voorgelegd dat de derde postrichtlijn in Belgisch recht omzet.
Het monopolie van de Post voor de brievenpost tot 50 gr wordt opgeheven vanaf 31 december 2010. De
Post zal instaan voor de universele dienst tot december 2018.
De ministerraad heeft het voorontwerp goedgekeurd dat titel I en IV van de wet van 21 maart 1991
betreﬀende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en de wet van 17 januari 2003
met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector wijzigt.
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Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
Wijziging van de reglementering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
Wijziging van de reglementering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de reglementering van de
plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) wijzigt.
Het ontwerp van minister van Werk Joëlle Milquet verhoogt het aantal toegelaten uren activiteit naar 70
uur per maand (in plaats van 45) voor de onderwijsinstellingen en bepaalde activiteiten voor natuurlijke
personen zoals hulp bij tuinonderhoud, hulp bij het waken of de begeleiding van zieken en kinderen. De
limiet van 630 activiteitsuren per kalenderjaar blijft evenwel behouden.
De maatregel die moet de PWA-werknemers in deze sector toelaten om meer ﬂexibiliteit in de
arbeidsorganisatie in te bouwen. De werklast in die sector schommelt immers in functie van de
seizoenspieken. De maatregel geldt van 1 februari 2010 tot 1 februari 2011 en kan worden verlengd met
een ontwerp van kb dat goedgekeurd wordt in de ministerraad.
(*) tot wijziging van artikel 79bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering.
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Fonds voor arbeidsongevallen
Uitbetaling van ongevallenuitkering op buitenlandse rekeningen
Uitbetaling van ongevallenuitkering op buitenlandse rekeningen
De ministerraad heeft op voorstel van de minister van Werk een ontwerp van koninklijk besluit
goedgekeurd dat de betaling van de uitkeringen voor arbeidsongevallen op een rekening veralgemeneed.
Dat geldt voor Belgische en buitenlandse rekeningen. Het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet
voert het principe van de betaling via overschrijving op een Belgische of buitenlandse bankrekening in. Het
blijft mogelijk om per cheque uit te betalen indien de begunstigde erom verzoekt. De maatregel betekent
een besparing van kosten voor het Fonds voor de arbeidsongevallen.
(*) wijziging van kb van 24 december 1987 tot uitvoering van art. 42, tweede lid van de
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 betreﬀende de uitbetaling van jaarlijkse vergoedingen, renten en
bijslagen.
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Gasvervoer
Berekening van de tarifering voor het vervoer van hogedrukaardgas
Berekening van de tarifering voor het vervoer van hogedrukaardgas
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de tarifering van het vervoer
van hogedrukaardgas aanpast (*). Het voorstel van minister van Energie Paul Magnette omvat ook
technische wijzigingen die het akkoord tussen Fluxys en de regulator uitvoeren.
(*) tot wijziging van het kb van 8 juni 2007 betreﬀende de methodologie voor het vaststellen van het totale
inkomen dat de billijke marge bevat, betreﬀende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes en
procedures inzake tarieven, de procedures, de bekendmaking van de tarieven, de jaarverslagen, de
boekhouding, de kostenbeheersing, betreﬀende de inkomensverschillen van de beheerders en de
objectieve indexeringsformule bedoeld in de wet van 12 april 1965 betreﬀende het vervoer van gasachtige
producten en andere door middel van leidingen.
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Begrotingsaanpassing 2009
Vijfde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor 2009
Vijfde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor 2009
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd met de vijfde aanpassing van de algemene
uitgavenbegroting voor 2009.
Het voorontwerp past de begroting van de vijf overheidsdiensten die aan het pilootproject deelnemen van
fedcom, het project voor de modernisering van de federale boekhouding. Door de invoering van de nieuwe
regelgeving die voorschrijft dat uitgaven in termen van vastgestelde rechten worden uitgedrukt, moeten
de wedden van december technisch op de begroting van het lopende jaar worden aangerekend. Het gaat
om een louter formele aanpassing die niets in de praktijk wijzigt.
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Instituut voor de Nationale Rekeningen
Benoeming van de voorzitter van het Wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse
Benoeming van de voorzitter van het Wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse
Op voorstel van de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne heeft de
ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de heer Peter Van Herreweghe benoemt
als voorzitter van het Wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse (Instituut voor de
Nationale Rekeningen).
Vanaf 1 december 2009 vervangt hij de heer Jean-Jacques Vanhaelen, aan wie eervol ontslag werd
verleend.
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Paspoorten
Overheidsopdracht voor de productie van elektronische en niet-elektronische paspoorten
Overheidsopdracht voor de productie van elektronische en niet-elektronische paspoorten
De ministerraad heeft aan de minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere toestemming gegeven
om een procedure voor een beperkte oﬀerteaanvraag uit te schrijven voor de productie, de stockage, de
personalisatie en de levering van elektronische paspoorten. Ze zijn bestemd voor de gemeente- en
provinciebesturen in België en de Belgische diplomatieke en consulaire posten in het buitenland. De
overheidsopdracht slaat ook op de productie van niet-elektronische paspoorten voor de FOD Buitenlandse
Zaken.
De oﬀerteaanvraag hernieuwt de huidige opdracht, die begin november 2010 aﬂoopt. Om de kwaliteit en
de objectiviteit van de analyse van de geleverde specimens te waarborgen, wordt ze toevertrouwd aan
onafhankelijke laboratoria, gespecialiseerd op het vlak van druktechnieken en elektronische componenten.
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Sociale zekerheid
Fiscaal terugverdieneﬀect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen en alternatieve
ﬁnanciering van de verplichte zorgverzekering
Fiscaal terugverdieneﬀect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen en alternatieve ﬁnanciering
van de verplichte zorgverzekering
Het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt
toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van ﬁscaal terugverdieneﬀect op de nieuwe
werkgeversbijdrageverminderingen wordt vaststeld op 46,8 miljoen euro voor 2009.
De ministerraad heeft nog een ander voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette
Onkelinx goedgekeurd. Het gaat om een ontwerp van koninklijk besluit dat voor 2009 het aandeel van de
alternatieve ﬁnanciering vaststelt dat verschuldigd is aan de verplichte verzekering van de geneeskundige
verzorging (*). Een bedrag van 1.580.247.000 euro zal worden afgehouden van de opbrengst van de
belasting op de toegevoegde waarde en zal worden toegewezen aan het RIZIV.
(*) in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001.
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Regie der gebouwen
Overheidsopdracht Fedimmo - huurcontract
Overheidsopdracht Fedimmo - huurcontract
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om een
overheidsopdracht uit te schrijven voor het technische onderhoud met totale waarborg van de technische
installaties in de gebouwen die Fedimmo huurt of gekocht heeft. De overheidsopdracht gaat uit van de
Regie der Gebouwen en betreft 31 gebouwen van Fedimmo in Vlaanderen en de WTC III in Brussel.
De ministerraad heeft het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders aanvaard om de werken
voor de bouw en de renovatie van het communicatie- en transmissiecentrum centrum CIC 112 voor
Henegouwen in 2010 in Bergen aan te vatten.
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Rechten van het kind
Jaarverslag over de toepassing van het verdrag inzake de rechten van het kind
Jaarverslag over de toepassing van het verdrag inzake de rechten van het kind
Minister van Justitite Stefaan De Clerck heeft de ministerraad het vijfde jaarverslag over de toepassing van
het verslag inzake de rechten van het kind voorgelegd. Het federale jaarverslag bestaat uit een algemeen
rapport dat per department de maatregelen voor kinderen opsomt die werden genomen. Het tweede deel
is het federale actieplan met maatregelen die nog in uitvoering zijn: de elektronische identiteitskaart voor
kinderen, gezondheidszorgen, maatregelen voor niet-begeleide kinderen, de strijd tegen de
mensenhandel...
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Dienstencheques
Verﬁjning van de regeling van de dienstencheques
Verﬁjning van de regeling van de dienstencheques
De regeling van de dienstencheques wordt verﬁjnd. Op initiatief van minister van Werk Joëlle Milquet en in
overeenstemming met de beslissingen van de begrotingsopmaak, komt er een nieuwe deﬁnitie van de
toegelaten activiteiten bij de gebruiker van de dienstencheques. Zo wordt verduidelijkt dat de het gebruik
van dienstencheques in rusthuizen niet is toegelaten. De bedoeling is immers om werkgelegenheid te
creëren en niet om de bestaande jobs in gevaar te brengen.
De maatregel treedt in werking na een overgangsperiode die eindigt op de eerste dag van de zesde
maand na publicatie in het Belgisch staatsblad.
Om de strijd tegen de fraude te versterken, zal de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan Sodexo kunnen
verbieden om naast de federale tegemoetkoming ook de kostprijs van de dienstencheques aan de
onderneming te betalen, indien er activiteiten mee worden betaald die niet aan de wettelijke en
reglementaire voorwaarden voldoen. De maatregel treedt in werking op 1 februari 2010.
(*) ontwerp van kb tot wijziging van het kb van 12 december 2001 betreﬀende de dienstencheques.
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Bescherming en welzijn van dieren
Opleiding en examen voor bestuurders die levend vee vervoeren
Opleiding en examen voor bestuurders die levend vee vervoeren
Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx heeft een ontwerp van koninklijk besluit
voorgelegd dat een opleiding en een examen voor het behalen van een getuigschrift vakbekwaamheid
voorschrijft voor bestuurders die levend vee vervoeren en voor de verzorgers die de dieren begeleiden.
De maatregel die de ministerraad goedkeurde, voert de Europese verordening 1/2005 uit inzake de
bescherming van dieren tijdens het vervoer en samenhangende activiteiten.
(*) wijziging van artikel 13 van de wet van 14 augustus 1986 betreﬀende de bescherming en het welzijn
van dieren.
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Kansspelen
Bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie
Bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie
De ministerraad heeft de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de
Kansspelcommissie vastgelegd, die de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor 2010 moeten
betalen.
Het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck en van staatssecretaris voor de Coördinatie van de
fraudebestrijding Carl Devlies indexeert de bijdragen met 0,60% ten opzichte van 2009, als gevolg van de
inﬂatie.
Voor 2010 zijn die bijdragen:
17.525 euro voor een vergunning klasse A
8.762 euro voor een vergunning klasse B
119 euro voor een vergunning klasse C
2.922 euro voor de houders van een vergunning klasse E die enkel diensten leveren op het vlak van
onderhoud, herstelling of uitrusting van kansspelen
1.461 euro voor de andere houders van een vergunning klasse E, per aangevatte schijf van 50
toestellen
566 euro per toestel voor de houders van een vergunning klasse A die automatische toestellen
exploiteren (met een minimum van 17.020 euro)
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Gemeentelijke Holding
Verlenging van de staatswaarborg aan bepaalde leningen van de Gemeentelijke Holding
Verlenging van de staatswaarborg aan bepaalde leningen van de Gemeentelijke Holding
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*) dat de federale staatswaarborg
voor bepaalde leningen van de Gemeentelijke Holding op verzoek van de gedelegeerd bestuurder tot 30
juni 2010 verlengt.
Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders verlengt de waarborg voor een bedrag van 250
miljoen euro, hetzij 125 miljoen euro voor het deel van de federale staat.
(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2009
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