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Ministerraad van 3 februari 2011
De ministerraad vergaderde op donderdag 3 februari 2011 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme
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Hoort bij Ministerraad van 3 februari 2011

Afrikaans Ontwikkelingsfonds
Deelname aan de twaalfde wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans
Ontwikkelingsfonds
Deelname aan de twaalfde wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waarbij de minister van Financiën
de toestemming krijgt om in naam van België zonder voorbehoud in te schrijven op de twaalfde
wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (FAD-12) voor het bedrag
van de eerste schijf van 30 miljoen euro en onder voorbehoud van het verkrijgen van de noodzakelijke
kredieten voor het saldo. Het ontwerp geeft ook toestemming aan de minister van
Ontwikkelingssamenwerking om het bedrag van 30 miljoen euro te storten waarop in 2011 zonder
voorbehoud wordt ingeschreven.
De ministerraad van 3 december 2010 had de minister van Financiën toestemming gegeven om gunstig te
stemmen voor het voorstel van resolutie rond FAD-12, die slaat op de periode 2011-2013. België zal
bijdragen voor een bedrag van 94,6 miljoen euro (zie persbericht).
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Hoort bij Ministerraad van 3 februari 2011

Timesharing
Bescherming van de consumenten op het vlak van overeenkomsten betreﬀende gebruik in deeltijd,
vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling
Bescherming van de consumenten op het vlak van overeenkomsten betreﬀende gebruik in deeltijd,
vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd rond de bescherming van de consumenten
op het vlak van overeenkomsten betreﬀende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur,
doorverkoop en uitwisseling. Dit voorontwerp werd ingediend door minister van Klimaat en Energie Paul
Magnette.
Het voorontwerp zet richtlijn 2008/122/EG (*) van 14 januari 2009 om in Belgisch recht. In tegenstelling tot
de vroegere richtlijn beoogt de tekst van de nieuwe richtlijn maximale harmonisatie waarbij voor alle
landen van de Europese Unie gemeenschappelijke dwingende regels worden vastgesteld. De wetgeving is
zowel op nationale als op grensoverschrijdende overeenkomsten van toepassing.
De nieuwe richtlijn breidt dit toepassingsgebied uit tot timesharecontracten voor roerende goederen, het
gebruik van nieuwe, soortgelijke vakantieproducten die op de markt verschenen zijn en tot
overeenkomsten van doorverkoop en uitwisseling van rechten die aan het gebruik in deeltijd gebonden
zijn. De richtlijn versterkt het herroepingsrecht en bevestigt het verbod van vooruitbetalingen.
De ministerraad heeft eveneens een tweede technisch voorontwerp van wet goedgekeurd dat de wet van
11 april 1999 wijzigt aangaande de
vordering tot staking van inbreuken op de wet betreﬀende timesharing.
De voorontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
(*) die richtlijn 94/47/EG van 26 oktober 1994 intrekt en vervangt.
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Hoort bij Ministerraad van 3 februari 2011

FAVV
Overeenkomsten tussen het FAVV en nationale referentielaboratoria
Overeenkomsten tussen het FAVV en nationale referentielaboratoria
Op voorstel van minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle heeft
de ministerraad aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zijn
goedkeuring verleend voor het afsluiten van drie overeenkomsten met de volgende laboratoria:
het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het Centre d'Economie Rurale (CER)
het Centraal Veterinair Instituut uit Nederland (VCI)
het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)

Het ILVO en de Groupe CER worden zo de nationale referentielaboratoria voor de analyses van allergenen.
Het CVI (Nederland) wordt bevoegd als nationaal referentielaboratorium voor de ziekten van weekdieren.
Tot slot wordt het WIV het nationaal referentielaboratorium voor de zoönotische pathologieën die worden
overgedragen door tweekleppige weekdieren.
De verschillende overeenkomsten zijn opgemaakt volgens hetzelfde algemeen schema met omschrijving
van het onderwerp van de overeenkomst, de bepalingen in verband met de toepassingsmodaliteiten, de
duur van het contract, de uitvoeringsmodaliteiten, de toepassingsgebieden, de organisatie van
communicatiegroepen, de opvolging van de activiteiten door de stuurgroep, de ﬁnanciering en de prijs
alsook de betalingsmodaliteiten. Die overeenkomsten werden opgesteld volgens het standaardmodel van
het FAVV om de uniformiteit in de contracten tussen het Agentschap en de laboratoria te verzekeren. Zij
zijn geldig voor 5 jaar, vanaf 1 januari 2011.
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Hoort bij Ministerraad van 3 februari 2011

Europese kritieke infrastructuren
Beveiliging en bescherming van de Europese en nationale kritieke infrastructuren - tweede lezing
Beveiliging en bescherming van de Europese en nationale kritieke infrastructuren - tweede lezing
De ministerraad heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd waardoor een beveiligingsen beschermingsmechanisme wordt ingesteld voor de Europese en nationale kritieke infrastructuren
en voor andere punten van federaal en lokaal belang. Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de
Raad van State.
Het ontwerp zet richtlijn 2008/114/EG (*) inzake de identiﬁcatie van Europese kritieke infrastructuren, de
aanmerking van infrastructuren als Europese kritieke infrastructuren en de beoordeling van de noodzaak
de bescherming van dergelijke infrastructuren te verbeteren gedeeltelijk om in Belgisch recht. Het ontwerp
streeft ook naar een geharmoniseerde benadering om een optimale beveiliging en bescherming van deze
verschillende punten te verzekeren.
Het ontwerp beoogt dus eveneens:
de beveiliging en de bescherming van kritieke infrastructuren uit te breiden tot de nationale
infrastructuren voor de sectoren energie, vervoer, ﬁnanciën en openbare elektronische communicatie
de andere punten van federaal belang en de punten van lokaal belang te beschermen.

Een kritieke infrastructuur is een installatie, een systeem of een deel ervan, van federaal belang,
die essentieel is voor het behoud van de vitale maatschappelijke functies, de gezondheid, de veiligheid, de
beveiliging, de economische welvaart of het maatschappelijk welzijn. De verstoring van hun werking
of hun vernietiging zou een aanzienlijke weerslag kunnen hebben, doordat de functies ontregeld raken.
Het gaat er dus om te waken over het behoud van functies zoals de vitale productie en transport van
energie, de vitale knooppunten van het vervoer, de onontbeerlijke schakels in het elektronische
betalingsverkeer of nog de vitale verbindingen van de elektronische communicatie.
(*) van de Raad van 8 december 2008.
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Hoort bij Ministerraad van 3 februari 2011

Zuivelproducten
Toekenning van een vergoeding aan de producent voor zuivelproducten waarop een verbod rust op
het in de handel brengen in geval van botulismerisico
Toekenning van een vergoeding aan de producent voor zuivelproducten waarop een verbod rust op het in
de handel brengen in geval van botulismerisico
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle en minister van
Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd rond de toekenning
van een vergoeding aan de producent voor zuivelproducten waarop een verbod rust op het in de handel
brengen in geval van botulismerisico.
In voorkomend geval voert het ontwerp de verplichting in om de betrokken melk en de ervan afgeleide
producten te vernietigen. Dit is in overeenstemming met het advies van het Wetenschappelijk Comité van
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het ontwerp voorziet ook de
mogelijkheid om een vergoeding te betalen aan de producent in geval van verdenking of bevestiging van
botulisme.
Sinds 2009 werden een zevental melkveebedrijven geblokkeerd wegens een botulismerisico. Gezien de
zware ﬁnanciële verliezen voor dergelijke bedrijven voorziet dit ontwerp van koninklijk besluit
een juridische basis die het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de
dierlijke producten toelaat om in dergelijke gevallen tussen te komen.
Tot 2010 had de vergoeding voor zuivelproducten die verplicht vernietigd moeten worden enkel betrekking
op zuivelproducten die werden vernietigd wegens contaminatie door PCB's of dioxines. Met dit ontwerp
wordt dit uitgebreid tot zuivelproducten die worden vernietigd wegens botulismerisico.
Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
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Hoort bij Ministerraad van 3 februari 2011

Biobrandstoﬀen
Milieuduurzaamheidscriteria voor biobrandstoﬀen
Milieuduurzaamheidscriteria voor biobrandstoﬀen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een ontwerp van
koninklijk besluit goedgekeurd rond milieuduurzaamheidscriteria voor biobrandstoﬀen.
Het ontwerp zet voor biobrandstoﬀen gedeeltelijk volgende artikelen om: artikelen 17, 18 en 19 van
richtlijn 2009/28/EG (*) ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en artikel 1
van richtlijn 2009/30/EG (*) met betrekking tot de speciﬁcatie van benzine, dieselbrandstof en gasolie. Het
voert ook een mechanisme in om de emissies van broeikasgassen te monitoren en te verminderen.
Het ontwerp van koninklijk besluit moet ervoor zorgen dat de biobrandstoﬀen die
gebruikt worden om de doelstellingen te halen op het vlak van hernieuwbare energie in de
transportsector voldoen aan de volgende milieuduurzaamheidscriteria:
de vermindering van de CO2-intensiteit in twee fasen (-35% bij de goedkeuring en -60% vanaf 1 januari
2018)
het verbod om biobrandstoﬀen te produceren uit biomassa die geproduceerd wordt in ecosystemen
met een grote biodiversiteit
het verbod om biobrandstoﬀen te produceren uit biomassa die geproduceerd wordt op koolstofrijke
gronden
het verbod om biobrandstoﬀen te produceren uit biomassa die geproduceerd wordt in veengebieden
biomassa gebruiken die geproduceerd wordt met respect voor goede landbouw- en milieuvoorwaarden
zoals bedoeld in de randvoorwaarden van het GLB

De economische operatoren zullen moeten aantonen dat de geproduceerde biobrandstoﬀen voldoen aan
de milieucriteria, dit aan de hand van documenten en op basis van certiﬁcatieschema's.

(*) van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009.
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Hoort bij Ministerraad van 3 februari 2011

Economische begroting 2011
Mededeling van de cijfers van de economische begroting 2011
Mededeling van de cijfers van de economische begroting 2011
Het Instituut voor de Nationale Rekeningen heeft aan minister voor Ondernemen Vincent Van
Quickenborne de cijfers van de economische begroting 2011 meegedeeld zoals de wet van 21 december
1994 voorschrijft.
De Belgische economie zette in het tweede semester van 2009 een herstelbeweging in door een
herneming van de uitvoer en een groeiversnelling van de particuliere consumptie. In het zog van de Duitse
economie kende België in het tweede kwartaal van 2010 een sterke bbp-groei (1%), al was die prestatie
ook toe te schrijven aan een inhaalbeweging van de bouwactiviteit, die in het eerste kwartaal afgeremd
werd door de strenge winter. De minder uitgesproken groei in het derde kwartaal (0,4%) was dan ook geen
verrassing, temeer daar een groeivertraging van de uitvoermarkten in de tweede jaarhelft werd verwacht.
In de loop van 2011 trekt de uitvoergroei opnieuw aan, maar verstevigt ook de groei van de binnenlandse
vraag. De bbp-groei trekt daardoor geleidelijk aan van 0,5% in het eerste kwartaal tot 0,6% in het vierde
kwartaal. Op jaarbasis wordt de bbp-groei zowel voor 2010 als voor 2011 geraamd op 2%.
Ondanks de toename van de arbeidsproductiviteit en de arbeidsduur evolueert het aantal arbeidsplaatsen
sinds 2010 opnieuw in stijgende lijn. Op jaarbasis worden gemiddeld 28 500 banen gecreëerd in 2010 en
37 600 in 2011. De groei van het aantal arbeidsplaatsen (resp. 0,6% en 0,8%) blijft evenwel beperkter dan
die van het aantal gewerkte uren (resp. 1% en 1,1%). Het aantal werklozen (met inbegrip van de nietwerkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen) nam in 2009 toe met 45 000, maar in 2010 bleef
de stijging beperkt tot 8 100. Gegeven de evolutie van de beroepsbevolking, zou het aantal werklozen dit
jaar met ongeveer 4 600 afnemen. Daardoor stabiliseert de geharmoniseerde Eurostat-werkloosheidsgraad
zich op 8,4%.
De internationale economische context blijft uitermate onzeker, o.m. op het vlak van de toekomstige
evolutie van de olie- en andere grondstoﬀenprijzen. Bovendien is de Europese schuldencrisis, die
totnogtoe vooral Griekenland en Ierland trof, duidelijk nog niet achter de rug. Een uitbreiding van de crisis
in de eurozone vormt een belangrijk risico voor deze vooruitzichten, want het zou kunnen leiden tot een
algemene vertrouwenscrisis, die gepaard gaat met rentestijgingen en vermogensverliezen voor de
ﬁnanciële sector en de gezinnen.
De inﬂatie, gemeten aan de hand van het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen, zou door de
stijging van de grondstoﬀenprijzen aantrekken van 2,2% in 2010 tot 2,7% in 2011. De gezondheidsindex
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trekt aan van 1,7% in 2010 tot 2,4% in 2011. Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de
gezondheidsindex zou de huidige spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen (114,97) in
juni 2011 overschreden worden.
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Hoort bij Ministerraad van 3 februari 2011

VN Mensenrechtenraad
Nationaal Rapport voor het Universeel Periodiek Onderzoek van België aan de VN Mensenrechtenraad
Nationaal Rapport voor het Universeel Periodiek Onderzoek van België aan de VN Mensenrechtenraad
De ministerraad heeft kennis genomen van het nationaal rapport dat werd voorbereid met het oog op het
Universeel Periodiek Onderzoek (UPR, Universal Periodic Review) dat de VN Mensenrechtenraad op 2 mei
2011 uitvoert ten aanzien van België. Dat rapport werd voorgelegd door minister van Buitenlandse Zaken
Steven Vanackere.
Het Universeel Periodiek Onderzoek is een nieuw mechanisme waarvan de VN Mensenrechtenraad gebruik
maakt om vierjaarlijks de situatie van de mensenrechten bij alle VN-leden door te lichten. Tijdens het UPR
kunnen de andere Staten vragen stellen aan de Staat in kwestie en aanbevelingen formuleren. Hiervoor
maken ze gebruik van drie rapporten:
het rapport dat door de Staat zelf werd opgemaakt
het rapport dat door de VN werd opgesteld met de aanbevelingen van de VN-mensenrechtenorganen
het VN-rapport met de aanbevelingen van de NGO's

De Mensenrechtenraad is een politiek orgaan waarvan de aanbevelingen doorgaans een politieke bijklank
hebben. In de tijdsspanne tussen het onderzoek binnen de Raad
en de goedkeuring van het eindrapport, dient België uit te maken welke aanbevelingen het kan
aanvaarden en welke het verwerpt.
De FOD Buitenlandse Zaken was redactioneel coördinator van dit nationaal rapport, waaraan niet alleen de
betrokken instanties hebben deelgenomen maar ook de gedecentraliseerde overheden en onafhankelijke
openbare instellingen die
materies in verband met mensenrechten behandelen en tot slot het maatschappelijk middenveld.
De structuur van het verslag is conform de richtlijnen van de VN ter zake. De thema's die in dit rapport aan
bod komen, werden geselecteerd op basis van de aanbevelingen die België onlangs kreeg toegestuurd
door de verschillende verdragsorganen van de VN en op basis van het laatste rapport van de Europese
Commissaris voor de rechten van de mens over ons land (2009). Daarnaast wordt eveneens aandacht
besteed aan de thema's die doorgaans ook worden behandeld in de UPR-rapporten van de andere
Europese landen.
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Hoort bij Ministerraad van 3 februari 2011

Budgettaire discipline
Aanvragen voor vastleggingskredieten
Aanvragen voor vastleggingskredieten

De ministerraad gaat akkoord met de voorstellen voor vastleggingskredieten die verschillende
regeringsleden indienden binnen het kader van de omzendbrief voor budgettaire discipline en
behoedzaamheid. Het gaat om:
dringende en noodzakelijke initiatieven om het dagelijkse administratieve beheer en de bevoegdheden
inzake voogdij verder te zetten
de zaken af te handelen waarvoor geen nieuw initiatief van de regering vereist is.
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Hoort bij Ministerraad van 3 februari 2011

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
Model van de legitimatiekaart van de inspecteurs van de Commissie voor de Regulering van de
Elektriciteit en het Gas
Model van de legitimatiekaart van de inspecteurs van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit
en het Gas
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een ontwerp van
koninklijk besluit goedgekeurd dat het model vaststelt van de legitimatiekaart van de inspecteurs van de
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).
Het ontwerp regelt de vorm, de afmetingen en de kleuren van de legitimatiekaart alsook de logo's en
vermeldingen die er op moeten voorkomen.
Het ontwerp voert artikel 4, §1 van het koninklijk besluit van 13 december 2009 uit, dat bepaalt dat de
inspecteurs van de CREG in het bezit moeten zijn van bewijsstukken ter rechtvaardiging van hun ambt bij
het uitoefenen van hun onderzoeksopdrachten en het vaststellen van overtredingen, zoals bedoeld in de
wet van 12 april 1965 betreﬀende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van
leidingen en door de wet van 29 april 1999 betreﬀende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.
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Hoort bij Ministerraad van 3 februari 2011

Belspelletjes op televisie
Regelgeving met betrekking tot de zogenaamde "belspelletjes" op televisie
Regelgeving met betrekking tot de zogenaamde "belspelletjes" op televisie
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris voor Justitie Carl Devlies kennis genomen van twee
ontwerpen van koninklijk besluit (*) rond de regelgeving met betrekking tot de belspelletjes op televisie.
Die ontwerpen van koninklijk besluit geven uitvoering aan de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de
wetgeving inzake kansspelen.
De ontwerpen bepalen de regels inzake vergunning en de exploitatievoorwaarden van belspelletjes.
Om de speler beter te beschermen voorziet het eerste ontwerp onder meer de verplichting voor de
vergunninghouder om de opgaves duidelijk, transparant en ondubbelzinnig te formuleren. De vragen
mogen enkel worden uitgezonden wanneer de Kansspelcommissie die heeft goedgekeurd. Verder moet de
voorgespiegelde prijs ook de prijs zijn die gewonnen wordt wanneer de vraag juist wordt beantwoord (en
niet een maximale prijs).
Verder zal aan de kijker niet meer de valse indruk worden gegeven dat hij onmiddellijk doorverbonden
wordt met de presentator. Tot slot moet de opgegeven tijdsduur worden gerespecteerd.
Het tweede ontwerp geeft aan hoe de vergunning G1 moet worden aangevraagd en hoe ze wordt
afgeleverd.
(*)
- ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan sommige spelen aangeboden
in het kader van televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgische nummerplan en die een
totaalprogramma inhouden, moeten voldoen, ook "koninklijk besluit belspelen" genoemd;
- ontwerp van koninklijk besluit betreﬀende de vorm van de vergunning klasse G1, de wijze waarop de
aanvragen van een vergunning klasse G1 moeten worden ingediend en onderzocht en de wijze waarop de
mediaspelen worden ingericht en beheerd, met dien verstande dat een afzonderlijke boekhouding moet
worden gevoerd voor alle kansspelactiviteiten.
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Hoort bij Ministerraad van 3 februari 2011

ISAF
Statuut van het Belgisch personeel bij de ontplooiing van de NAVO AWACS vliegtuigen van operatie
Afghan Assist van ISAF
Statuut van het Belgisch personeel bij de ontplooiing van de NAVO AWACS vliegtuigen van operatie Afghan
Assist van ISAF
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem rond
het statuut van het Belgisch personeel dat ingezet is bij de ontplooiing van de NAVO AWACS vliegtuigen in
operatie Afghan Assist van ISAF (*).
De Belgische bijdrage zal bestaan uit zowel steun- als boordpersoneel. De deelname wordt geschat op vier
personen op jaarbasis.
Het Belgisch personeel dat ingezet wordt buiten het Afghaanse grondgebied ( in Turkije) zal het statuut
operationele inzet, deelstand waarnemingsinzet, KB 03 - coëﬃciënt 2 toegewezen krijgen.
Het Belgisch personeel dat ingezet wordt op het Afghaanse grondgebied en het
personeel aan boord van de AWACS op de dagen van OAA-vluchten, zullen het
statuut operationele inzet, deelstand passieve gewapende inzet, KB 03 - coëﬃciënt 4
krijgen.
(*) ISAF = International Security Assistance Force
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Pensioenen plaatselijke besturen
Financiering van pool 2 van pensioenen lokale besturen
Financiering van pool 2 van pensioenen lokale besturen
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een bedrag uit het
egalisatiefonds toekent aan pool 2 voor de pensioenen van personeelsleden van de lokale besturen. Het
voorstel van minister van Pensioenen Michel Daerden dient om de tekorten voor 2008 en 2009 te dekken.
De verrichting gebeurt binnen de fondsen die het RSZPPO beheert, zonder ﬁnanciële tussenkomst van de
staat.
Er bestaan twee pensioenstelsels voor de vastbenoemde ambtenaren van de lokale besturen, pool 1 en
pool 2 genaamd. De bijdragevoet van de stelsels wordt elk jaar vastgelegd door het beheerscomité van de
RSZPPO in functie van de beraamde ontvangsten en uitgaven. Om de verminderde bijdragevoeten te
compenseren, wordt een bijdrage uit het egalisatiefonds toegekend in afwachting van een grondige
hervorming van de ﬁnanciering van beide pensioenstelsels.
De ministerraad heeft de minister van Financiën bovendien belast om een overleg te organiseren met de
Verenigingen van de Vlaamse, Waalse en Brusselse Steden en Gemeenten alsook met de verenigingen van
de Vlaamse en Waalse provincies.
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Overheidsopdracht
Aankoop van mandagen voor de ontwikkeling van software voor de NV ASTRID
Aankoop van mandagen voor de ontwikkeling van software voor de NV ASTRID
De ministerraad heeft minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom de toelating gegeven om
een overheidsopdracht op te starten met betrekking tot het afsluiten van een open overeenkomst voor
2011-2015 betreﬀende de aankoop van mandagen voor softwareontwikkeling ten voordele van de NV
ASTRID. Die opdracht wordt afgesloten met de ﬁrma Intergraph Belgium NV, die alle basistoepassingen
heeft geleverd.
ASTRID is de telecomoperator voor alle Belgische hulp- en veiligheidsdiensten.

Gepubliceerd door FOD Kanselarij van de Eerste Minister - algemene directie Externe Communicatie

Persdienst van minister van Justitie Annemie Turtelboom
Waterloolaan 115
1000 Brussel
België
+32 2 542 80 11
http://www.justice.belgium.be

© 2021 - news.belgium.be

1/2

03 feb 2011 -12:58

Hoort bij Ministerraad van 3 februari 2011

Psychiatrische verzorgingstehuizen
Creatie van tewerkstelling en vergoeding voor 'ongemakkelijke' prestaties in psychiatrische
verzorgingstehuizen
Creatie van tewerkstelling en vergoeding voor 'ongemakkelijke' prestaties in psychiatrische
verzorgingstehuizen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
een ontwerp van ministerieel besluit goedgekeurd dat het ministerieel besluit van 10 juli 1990 wijzigt
waarbij de RIZIV-tegemoetkoming in psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT's) wordt vastgelegd.
Het ontwerp bevat twee maatregelen die de sociale akkoorden uitvoeren die met de private en de
publieke gezondheidssectoren werden gesloten:
de creatie van tewerkstelling in de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT's)
een vergoeding voor de avond- en nachtprestaties (de zgn. 'ongemakkelijke' prestaties) in de PVT's

Creatie van tewerkstelling in de psychiatrische verzorgingstehuizen
De sociale akkoorden voorzagen onder meer de creatie van 60 bijkomende banen in de PVT's vanaf 1
oktober 2010, telkens door verhoging van de normen. Het ontwerpbesluit voert die maatregel uit en
voorziet de ﬁnanciering van die banen in de tegemoetkoming van het RIZIV.
Vergoeding voor avond- en nachtprestaties
Deze vergoeding is voorzien in het akkoord dat werd gesloten voor de private en voor de publieke federale
gezondheidssectoren. In dit akkoord worden maatregelen voorzien in het kader van het attractiviteitsplan
voor het verpleegkundige beroep. Het ontwerp voorziet een vergoeding van 0,66 euro (aan index 112,72)
per dag en per patiënt voor de vergoeding van de uren van onregelmatige prestaties voor
verpleegkundigen, zorgkundigen en/of opvoeders die gepresteerd worden 's avonds tussen 19 uur en 20
uur of die gepresteerd worden tot na middernacht ongeacht het uur waarop de prestatie is begonnen.
Het ontwerp van ministerieel besluit wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
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Regie der Gebouwen
Dossier van de Regie der Gebouwen
Dossier van de Regie der Gebouwen
De ministerraad heeft een aantal dossiers van de Regie der Gebouwen goedgekeurd die minister van
Financiën Didier Reynders indiende:
de Regie der Gebouwen belast het aankoopcomité met de onderhandse verkoop aan de stad Namen
van een perceel grond op de site van de Kazernes in Namen. Het gaat om een perceel dat niet meer
van nut is voor de bouw van het nieuwe justitiepaleis van Namen op de site.
de minister van Financiën bekomt de toelating om een ruiltransactie van onroerende goederen met
gesloten beurzen uit te voeren. Het gaat om een eigendom van de federale staat, gelegen in de Sint
Pietersveldstraat 6B in Ruisselede, die niet meer in gebruik is. Hij wordt geruild voor zes percelen
landbouwgrond en een deel parking die eigendom zijn van de Vlaamse overheid.
de minister van Financiën heeft de toelating bekomen om een terrein aan de rue du Tram en de
avenue Emile Vandervelde te verkopen aan de stad Borgworm.

Gepubliceerd door FOD Kanselarij van de Eerste Minister - algemene directie Externe Communicatie

Persdienst van vice-eersteminister en Minister van
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
Didier Reynders
Karmelietenstraat15
1000 Brussel
België
+32 2 501 85 91
http://www.diplomatie.be

© 2021 - news.belgium.be

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

