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Ministerraad van 4 december 2009
De ministerraad vergaderde op vrijdag 4 december 2009 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 4 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 4 december 2009

World health organisation
Schenking van vaccins tegen het H1N1-virus
Schenking van vaccins tegen het H1N1-virus
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Laurette Onkelinx om 10% van de vaccins tegen het H1N1-virus aan de World Health Organisation te
schenken.
België zal zoals andere westerse landen 10% van zijn vaccinvoorraad schenken aan landen die er nood
aan hebben. De beste manier is via een schenking aan de World Health organisation. De organisatie is het
meest geschikt om de schenkingen en de aanvragen te beheren en te coördineren. De schenking zal
gebeuren in functie van de vaccinvoorraad in België.
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Hoort bij Ministerraad van 4 december 2009

Werkgelegenheid
Uitvoering van de maatregelen rond werkgelegenheid die tijdens het begrotingsconclaaf werden
genomen
Uitvoering van de maatregelen rond werkgelegenheid die tijdens het begrotingsconclaaf werden genomen
De ministerraad heeft in tweede lezing een wetsontwerp goedgekeurd ter ondersteuning van de
werkgelegenheid. Het ontwerp van minister van Werk Joëlle Milquet en van minister van Sociale Zaken
Laurette Onkelinx voert de maatregelen uit die tijdens het begrotingsconclaaf werden genomen.
Die maatregelen hebben tot doel de werkgelegenheid te ondersteunen en nieuwe initiatieven op te starten
om de competenties van werknemers en toekomstige werknemers te ontwikkelen.
Het wetsontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State en voert de volgende
maatregelen uit:
versterking van de Sociale Maribel,
concentratie van inspanningen van ondernemingsopleidingen naar bepaalde doelgroepen toe,
uitbreiding van het doelpubliek van de startlening van het participatiefonds;
vrijstelling van de sociale bijdragen voor werknemers jonger dan 19 jaar;
administratieve vereenvoudiging van het startbanenstelsel en nieuw geval van vrijstelling;
speciﬁeke bijdragevermindering voor tutors die de stagiaires in de ondernemingen begeleiden;
verbetering van het dienstenchequestelsel;
uitbreiding van het toepassingsgebied van de terugbetaling van het medische onderzoek aan stagiairs.

Andere maatregelen worden binnenkort per kb genomen.
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Hoort bij Ministerraad van 4 december 2009

Veiligheidsluik van de organisatie van de Europese toppen:
Luik veiligheid 2009 van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, in het kader van de organisatie van de Europese toppen
Luik veiligheid 2009 van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, in het kader van de organisatie van de Europese toppen
Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van
Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom keurde de ministerraad zeven ontwerpen van koninklijk besluit
goed rond het luik veiligheid 2009 van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De ontwerpen verdelen voor 2009 de geïndexeerde begrotingsenveloppe van 25 miljoen euro vanaf 2004
voor de gemeenten en de 6 politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overeenkomstig de nota
(*) over de veiligheidsproblematiek in Brussel in het kader van de organisatie van de Europese toppen.
De begrotingsenveloppe wordt als volgt verdeeld:
Hulpkader (50.000 euro): vooropleiden van het hulpkader van de Brusselse politiezones via de
Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP).
Hulp bij het slagen voor de taalexamens (1.550.000 euro): organisatie door de GIP van intensieve
taalopleidingen en taalbad voor de politieagenten.
Premie Brussel (5.450.000 euro): aanmoediging van de rekrutering van nieuwe personeelsleden.
Investeringen inzake infrastructuur (3.750.000 euro): verwezenlijking van investeringen in
infrastructuur en veiligheidsmateriaal door de politiezones.
Trekkingsrecht in het kader van de Europese toppen (1.500.000 euro): betaling van de overuren in het
kader van de opdrachten van ordehandhaving.
ASTRID (5.000.000 euro): aankoop van ASTRID-apparatuur en betaling van de werkingskosten
(abonnementen, onderhoud,...).
Preventie (7.500.000 euro): verstevigen van het preventiebeleid van de gemeenten.

Uit het globaal bedrag van 25 miljoen euro werd een budget vrijgemaakt van 200.000 euro om de
evaluatie en de opvolging van de maatregelen te verzekeren door geschikt personeel, momenteel
aangeworven bij de FOD Binnenlandse Zaken.
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(*) goedgekeurd door de ministerraad van 14 juni 2002.
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Hoort bij Ministerraad van 4 december 2009

Infrabel
Uitgifte van nieuwe aandelen om de kapitaalinbreng door de NMBS-Holding te vergoeden
Uitgifte van nieuwe aandelen om de kapitaalinbreng door de NMBS-Holding te vergoeden
Op voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte heeft de
ministerraad toestemming gegeven aan de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel om nieuwe
aandelen uit te geven die de kapitaalinbreng door de NMBS-Holding moeten vergoeden.
De beslissing om 26.233 nieuwe aandelen uit te geven wordt genomen in het kader van het mechanisme
dat de ﬁnanciering regelt van de moderniseringswerken op spoorlijnen 161 en 162 tussen Brussel en
Aarlen. Voor alle constructies uitgevoerd tussen 1 juli 2008 en 30 juni 2009 staat de NMBS-Holding immers
op het punt de kapitaalinbreng in Infrabel uit te voeren voor de reeds uitgevoerde investeringswerken.
Infrabel moet dus nieuwe aandelen uitgeven om deze inbreng in natura van investeringswerken te
vergoeden.
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Hoort bij Ministerraad van 4 december 2009

Accreditatie Voorzitterschap 2010
Uitschrijven van een openbare aanbesteding voor de accreditatie van de deelnemers aan de
vergaderingen in het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de EU
Uitschrijven van een openbare aanbesteding voor de accreditatie van de deelnemers aan de
vergaderingen in het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de EU
De ministerraad gaat akkoord met het uitschrijven van een openbare aanbesteding voor de accreditatie
van de deelnemers aan de vergaderingen die georganiseerd worden in het kader van het Belgische
Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (2e semester 2010).
Deze openbare aanbesteding, die werd voorgesteld door minister van Buitenlandse Zaken Steven
Vanackere, bestaat uit het opzetten van een accreditatiesysteem voor oﬃciële delegaties, journalisten en
technici die deelnemen aan de verschillende vergaderingen in het kader van het Voorzitterschap 2010:
ASEM-top, bilaterale toppen EU-derde landen, informele raden, ministeriële conferenties.
De diensten die moeten gepresteerd worden omvatten bovendien een aanzienlijk logistiek luik:
ontwikkeling en onderhoud van de informaticamodule, opslaan van data, drukken van badges voor
toegang tot vergaderingen, technische ondersteuning op de vergaderplaatsen,... De vergaderingen
waarvoor het accreditatiesysteem (voorwerp van deze opdracht) van toepassing zal zijn, worden
onderworpen aan een speciﬁeke dreigingsanalyse door het CODA (Coördinatieorgaan voor de
dreigingsanalyse) en zullen op een gepaste manier omkaderd worden door de veiligheidsdiensten.
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Hoort bij Ministerraad van 4 december 2009

Federaal openbaar ambt
Eindejaarstoelage voor federale personeelsleden verhoogd - tweede lezing
Eindejaarstoelage voor federale personeelsleden verhoogd - tweede lezing
De eindejaarstoelage voor alle federale personeelsleden wordt met 7% van het brutomaandloon verhoogd.
Dat heeft de ministerraad op initiatief van minister van Amtenarenzaken Inge Vervotte in tweede
lezing beslist.
De verhoging bedraagt ten minste 150 euro en ten hoogste 300 euro (geïndexeerd).
Het ontwerp (*) werd voor overleg aan het Comité voor federale, gemeenschaps- en gewestelijke
overheidsdiensten voorgelegd.
(*) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 2008 tot
vervanging, voor het personeel van sommige overheidsdiensten, van het koninklijk besluit van 23 oktober
1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de
Schatkist bezoldigd ambt.
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Hoort bij Ministerraad van 4 december 2009

Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoﬀers
Modaliteiten voor de storting van het bedrag bestemd voor het Schadeloosstellingsfonds voor
asbestslachtoﬀers
Modaliteiten voor de storting van het bedrag bestemd voor het Schadeloosstellingsfonds voor
asbestslachtoﬀers
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de oorsprong en de
modaliteiten vaststelt voor de storting van het bedrag bepaald in de programmawet (*), bestemd voor het
Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoﬀers.
Het ontwerp voorziet dat het bedrag van 10 miljoen euro voor het Fonds in 2009 wordt voorafgenomen op
de inkomsten van de opbrengst van de btw of van de personenbelasting. Het bedrag werd gestort
gedurende het afgelopen jaar.
(*) 1° van artikel 116 van de programmawet (I) van 27 december 2006.
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Hoort bij Ministerraad van 4 december 2009

Loopbaan van het rijkspersoneel
Mogelijkheid tot aanwerving op basis van competenties verworven buiten diploma
Mogelijkheid tot aanwerving op basis van competenties verworven buiten diploma
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met verschillende maatregelen
rond de loopbaan van het rijkspersoneel.
De belangrijkste maatregel uit het voorstel van de minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte beoogt de
mogelijkheid om mensen aan te werven op basis van de competenties die zij verworven hebben buiten
diploma. Het ontwerp reikt immers een oplossing aan door in sommige gevallen af te wijken van de
diplomavereiste. Zo worden sommige selectieprocedures toegankelijk voor kandidaten die houder zijn van
een "getuigschrift van generieke competenties verworven buiten diploma". Die afwijking kan enkel worden
toegestaan door de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken.
Het ontwerp bevat ook nog een reeks andere wijzigingen:
het begrip "typefuncties" wordt geschrapt voor zover dit achterhaald is;
het cumuleren van twee types vergoeding voor woon-werkverplaatsingen wordt in bepaalde situaties
mogelijk gemaakt;
het uitoefenen van een functie bij een secretariaat van een politiek mandataris van het Europese
Parlement wordt een verlof voor opdracht van algemeen belang;
het uitoefenen van een functie bij een secretariaat van een politiek mandataris van de wetgevende
macht wordt een verlof voor opdracht;
het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 tot organisatie van de vergelijkende
selectie en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt van sommige statutaire
ambtenaren van de autonome overheidsbedrijven wordt verduidelijkt;
de meesterschapstoelage wordt ingevoegd in de beschermingswedde van de militair die door een
overplaatsing de hoedanigheid van rijksambtenaar verworven heeft.
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Hoort bij Ministerraad van 4 december 2009

Overheidsopdrachten voor Defensie
Moderniseringsprogramma van de AWACS-vloot en consolidatieprogramma voor de multifunctionele
fregatten
Moderniseringsprogramma van de AWACS-vloot en consolidatieprogramma voor de multifunctionele
fregatten
De ministerraad gaat akkoord met de schijf 2009 van het dringend minimum plan van investeringen in
materieel voor defensie.
De ministerraad heeft minister van Landsverdediging Pieter De Crem toestemming gegeven om het vierde
moderniseringsprogramma (Follow-On Upgrade Programme) voor de AWACS-vloot af te sluiten via het
protocolakkoord afgesloten tussen de NAPMO-landen (NATO Airborne Early Warning and Control
Programme Management Organisation).
De ministerraad heeft de minister van Landsverdediging ook belast met het afsluiten van een
consolidatieprogramma voor de multifunctionele fregatten van de marinecomponent, via de BelgischNederlandse Samenwerkingsovereenkomst BENESAM.
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Programmatorische federale overheidsdiensten
Behoud van de vier programmatorische federale overheidsdiensten
Behoud van de vier programmatorische federale overheidsdiensten
Na de installatie van de nieuwe regering heeft de ministerraad het behoud van drie programmatorische
federale overheidsdiensten bevestigd:
de POD Wetenschapsbeleid
de POD Maatschappelijke Integratie, Sociale Economie en Armoedebestrijding
de POD Duurzame Ontwikkeling.
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Hoort bij Ministerraad van 4 december 2009

Broeikasgassen
Evaluatie van het federale aankoopbeleid van emissierechten
Evaluatie van het federale aankoopbeleid van emissierechten
De ministerraad heeft kennis genomen van de zesmaandelijkse evaluatie van de acties die werden
ondernomen in het kader van het federale aankoopbeleid van emissierechten. Deze evaluatie, die werd
voorgelegd door minister van Klimaat en Energie Paul Magnette, bevat tevens een overzicht van de reeds
gedane uitgaven en een inschatting van de te verrichten uitgaven voor de komende jaren.
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Gewestelijke belastingen
Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar de Waalse regering
Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar de Waalse regering
De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme en minister van Financiën Didier
Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de lijst bevat van de personeelsleden van de
FOD Financiën die overgedragen worden naar de Waalse regering, in het kader van de inning van de
gewestelijke belastingen.
Artikel 5, §3, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreﬀende de ﬁnanciering van de
gemeenschappen en de gewesten bepaalt immers dat de gewesten kunnen beslissen om zelf de inning
van de gewestelijke belastingen te verzekeren. In voorkomend geval wordt aan het gewest een dotatie
gestort, ten laste van de begroting van de FOD Financiën, op voorwaarde dat dit gewest het personeel van
de betrokken diensten van de FOD Financiën opneemt in zijn administratie. Deze dotatie stemt overeen
met de kostprijs van de dienst van de gewestelijke belastingen, voor het betrokken gewest.
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Preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven op het vlak van preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven op het vlak van preventieve diplomatie
Op voorstel van de heer Steven Vanackere, minister van Buitenlandse Zaken, heeft de ministerraad de
ﬁnanciering goedgekeurd van initiatieven en interventies van België op het vlak van preventieve
diplomatie:
I. Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Kosovo
Property Agency - Kosovo
De doelstellingen van dit project zijn, onder andere, het leveren van een eﬃciënte en snelle werkwijze om
een oplossing te vinden voor de geschillen over privé eigendommen (woningen, landbouwgronden of
handelszaken), die het gevolg zijn van het gewapend conﬂict in 1998-1999; het teruggeven van het
eigendomrecht aan de mensen die door het conﬂict ontheemd zijn en die hun eigendom nog niet konden
terugwinnen; het verschaﬀen van betrouwbare informatie aan het agentschap van het Kosovaars
kadaster. De gevraagde subsidie zal bijdragen tot de ﬁnanciering voor een periode van 12 maanden.
II. Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - UNDP
Thailand - Southern Thailand Empowerment and Participation (STEP) - Thailand
De politieke situatie in Thaïland blijft, door de ernstige spanningen, over het algemeen moeilijk. De
regering slaagt er langzamerhand in om de stabiliteit terug te brengen, ook al blijft de toestand onzeker. In
de drie zuidelijke provincies, die sinds 2004 getuige zijn van erge incidenten, heeft de regering een nieuwe
benadering aangenomen. Die wenst zo snel mogelijk de noodtoestand te beëindigen en de macht aan de
civiele autoriteiten terug te
geven. De regering wil ook de economische ontwikkeling van de regio weer op gang brengen. Ook al
neemt de oplossing van het conﬂict tijd, de regering is vastbesloten om de speciﬁciteiten van de regio te
erkennen en haar beleid aan te passen om de situatie te normaliseren. Het globaal doel van dit project is
de gewelddadige situatie in het Zuiden aan te pakken door te steunen op twee strategieën:
het verstevigen van de bevolking en de gemeenschappen in het bestuurproces;
het verbeteren van de antwoordmechanismes van de autoriteiten aan de verwachtingen van de
gemeenschappen en het verbeteren van de aanpak van conﬂictsituatie.

De gevraagde subsidie zal bijdragen tot de ﬁnanciering voor een periode van 24 maanden.
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III. Strijd tegen antipersoonsmijnen - Handicap International België - DRC
Handicap International is sinds meerdere jaren in Democratische republiek Congo actief in het kader van
de strijd tegen antipersoonsmijnen.
In de loop van dit jaar werd gevraagd om de volgende activiteiten ﬁnancieel te ondersteunen:
gegevensinzameling over de problematiek van landmijnen, achtergebleven
oorlogsexplosieven en de getroﬀen bevolking;
vrijmaken van minstens 50 zones waar mogelijk explosieven aanwezig zijn;
sensibilisering van de bevolking voor een totale doelgroep van 15.000
personen, voornamelijk vrouwen en kinderen.

Het project voorziet in de geleidelijke afbouw van de aanwezigheid van Handicap International op het
terrein. Daartoe is voorzien in de capaciteitsopbouw van een lokale NGO en ondersteuning van een 'point
focal national de lutte anti-mines' (PNFLAM). De gevraagde subsidie zal bijdragen tot de ﬁnanciering voor
een periode van 18 maanden.
IV. Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen Netherlands Institute for Multiparty Democracy - NIMD The electoral role of political parties in Burundi Burundi
De algemene verkiezingen van juni 2010 zijn cruciaal voor Burundi. Het Netherlands Institute for Multiparty
Democracy stelt voor de politieke partijen te helpen bij het verwerven van een op het democratisch proces
afgestemde communicatiestrategie met als concreet resultaat het opstellen van overzichtelijke
verkiezingsmanifestos. In een reeks workshops worden de partijen begeleid bij het bepalen van een
standpunt m.b.t. de belangrijkste algemene beleidsthema's. Aan de hand van deze standpuntbepaling
zullen de partijen vervolgens - met de hulp van NIMD - hun politieke prioriteiten communiceren naar het
brede publiek toe door gebruik te maken van pamﬂetten, radiospots of verkiezingsdebatten. Deze
strategie moet de politieke partijen in staat stellen zichzelf te situeren in het politieke landschap, hun
politieke verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid aanscherpen en zo het risico op politieke spanningen
verlagen door de emotionele energie te kanaliseren naar/binnen een maatschappelijke en politieke
debatcultuur. De gevraagde subsidie zal bijdragen tot de ﬁnanciering voor een periode van 7 maanden.
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Europese nummerplaat
Concessie-overeenkomst voor de productie, de distributie en de schrapping van nummerplaten
Concessie-overeenkomst voor de productie, de distributie en de schrapping van nummerplaten
De ministerraad heeft aan de staatssecretaris van Mobiliteit en Vervoer Etienne Schouppe toelating
gegeven om met een privé-partner een concessie-overeenkomt te sluiten voor de productie, de distributie
en de schrapping van Europese nummerplaten en voor het verzenden van inschrijvingsbewijzen,
schrappingsbewijzen en andere briefwisseling. De concessie sluit aan bij het beginselakkoord van de
ministerraad van 17 juli 2009 over de invoering van de Europese nummerplaat in België.
De voornaamste taken van de concessiehouder zijn: een degelijk stockbeheer in een beveiligde omgeving,
de handeling en picking van de nummerplaten voor verzending, een gegarandeerde levering in d+1, de
inning van de retributie en de opvolging van de verzending alsook de schrapping.
De tijdelijke nummerplaten van korte duur zullen verder door het loket van de FOD Mobiliteit en Vervoer
worden uitgereikt. De FOD blijft verantwoordelijk voor de inschrijving van de voertuigen en het beheer van
de gegevens. Alleen uitvoerende taken gaan naar de concessiehouder. De concessiehouder vraagt een
vergoeding aan de klant om zijn kosten te dekken. De kosten komen dus niet ten laste van het budget van
de overheid.
De aanmaak van de nummerplaat maakt deel uit van de concessie-overeenkomst. De vergoeding die de
klant zal betalen, wordt één van de criteria voor de toekenning van de overeenkomst. De ministerraad
heeft anderzijds de invoering van een retributie voor de Europese nummerplaat goedgekeurd. Het bedrag
daarvan wordt vastgelegd bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit.
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Afghanistan
Inzet van twee Belgische militairen in Afghanistan, als instructeur in de opleidingsschool van het
Afghaanse leger
Inzet van twee Belgische militairen in Afghanistan, als instructeur in de opleidingsschool van het
Afghaanse leger
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem de inzet van twee
Belgische militairen in Afghanistan goedgekeurd (*). Zij zullen er ingezet worden als instructeurs in de
opleidingsschool van het Afghaanse leger in Mazar-e-Shariﬀ, in het kader van de steun aan de heropbouw
van het Afghaanse leger ten gunste van de International Security Assistance Force (ISAF).
Beide militairen worden ingezet tot eind 2010 onder het statuut "operationele inzet, deelstand passief
gewapende inzet" (KB-03 coëﬃciënt 4).
(*) overeenkomstig de beslissing van de ministerraad van 3 april 2009.
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Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling
Benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling
Benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling
De ministerraad heeft op voorstel van de minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een ontwerp van
koninklijk besluit goedgekeurd dat de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling herschikt,
als gevolg van de installatie van de nieuwe regering.
Worden op 1 december 2009 benoemd als lid:
mevrouw Davine Dujardin als vertegenwoordiger van de eerste minister;
mevrouw Jihane Annane als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Financiën
en Institutionele Hervormingen;
de heer Pierre Du Ville als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid;
de heer Sven Vaneycken als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van
Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen;
de heer Nicolas De Coster als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Werk en
Gelijke Kansen;
mevrouw Nele Roobrouck als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Begroting;
de heer Renaud Gosselin als vertegenwoordiger van de minister van
Pensioenen en Grote Steden;
mevrouw Leen Bogaerts als vertegenwoordiger van de minister van Justitie;
de heer Pierre-Jean Delvoye als vertegenwoordiger van de minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw
en Wetenschapsbeleid;
de heer Tim Van Belleghem als vertegenwoordiger van de minister van Defensie;
de heer Cédric Van de Walle als vertegenwoordiger van de minister van Klimaat en Energie;
de heer Wim Schaerlaekens als vertegenwoordiger van de minister van Ontwikkelingssamenwerking;
de heer Geert Dewulf als vertegenwoordiger van de minister van Ambtenarenzaken en
Overheidsbedrijven;
de heer Philip Naert als vertegenwoordiger van de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen;
de heer Eugene Dimmock als vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken;
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de heer Marc Roman als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Mobiliteit;
de heer Bert Meulemans als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor de Coördinatie van de
fraudebestrijding en staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Justitie;
de heer Emmanuel Degrève als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor de Modernisering van
de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieuﬁscaliteit en de Bestrijding van de ﬁscale fraude;
de heer François Roux als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Europese Zaken;
de heer Sébastien Bastaits als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Begroting,
staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, staatssecretaris voor
de federale culturele instellingen;
de heer Bruno Lefebvre als vertegenwoordiger van de staatssecretaris
voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap;
de heer Mohamed Lahlali als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Maatschappelijke
Integratie en Armoedebestrijding;
mevrouw Nadine Gouzée als vertegenwoordiger van het Federaal Planbureau.
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Coperﬁn 2009 - Fase D
Coperﬁn moderniseringsplan van de FOD Financiën
Coperﬁn moderniseringsplan van de FOD Financiën
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders ingestemd met de publicatie
van een lastenboek, het afsluiten van een raamovereenkomst ter ondersteuning van de realisatie van de
nieuwe structuur van de FOD Financiën en de verdere implementatie van het Coperﬁnplan 2009.
De beslissing geeft FOD Financiën de bijstand die nodig is om een nieuwe organisatiestructuur in te voeren
en om de overgang naar een nieuwe juridische structuur te begeleiden. Ook wordt er
een objectieve werklastmeting ingevoerd en krijgt het personeel strategische begleiding. De projecten van
Coperﬁn vindt u in de rubriek ICT en informaticaplan op de website www.minﬁn.fgov.be.

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

1/1

04 dec 2009 -12:04

Hoort bij Ministerraad van 4 december 2009

Mechanismen voor schone ontwikkeling
Partnerschappen in China in het kader van het federaal aankoopbeleid
Partnerschappen in China in het kader van het federaal aankoopbeleid
De ministerraad heeft beslist een mandaat te geven aan minister van Klimaat en Energie Paul Magnette
om het akkoord voor een partnerschap voor Mechanismen voor Schone Ontwikkeling (CDM) in het kader
van het federale aankoopbeleid tussen de federale overheid en de Chinese Nationale Commissie voor
Ontwikkeling en Hervorming alsook het dienstencontract tussen de federale overheid en Huna Xiangke
Clean Development Co te ondertekenen en uit te voeren.
Die beslissing kadert binnen de goedgekeurde aankoopstrategie en gaat dus de beslissing van de
ministerraad van 10 juli 2009 vooraf, waarbij beslist werd om het federale aankoopbeleid te bevriezen, in
afwachting van een grondig overleg met de gewesten.
Die beslissing voert de beslissing uit van de ministerraad van 21 november 2008 die op haar beurt de
beslissing van de ministerraad van 10 juli 2009 voorafgaat om het federale aankoopbeleid te bevriezen.
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Regie der gebouwen
Residence Palace (Brussel) - POD Wetenschapsbeleid (Brussel) - FOD Binnenlandse Zaken (Leuven)
Residence Palace (Brussel) - POD Wetenschapsbeleid (Brussel) - FOD Binnenlandse Zaken (Leuven)
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om een
onderhandelingsprocedure met de tijdelijke vereniging OSCO te starten. Ze zal belast worden met de
bijstand van de Regie der gebouwen bij het bouwheerschap en het beheer van de werkzaamheden voor de
bouw van de zetel van de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie in het Residence Palace,
Wetstraat 155 in Brussel.
De ministerraad heeft de Regie der gebouwen ook belast met het huren voor een periode van 9 jaar van
het gebouw 'Platinum' aan de Louizalaan 233 te 1050 Brussel. in dat gebouw zullen verschillende diensten
van de POD Wetenschapsbeleid worden ondergebracht. De Regie der gebouwen werd tevens belast met
het laten uitvoeren van de eerste installatiewerken.
Tot slot kreeg de Regie der gebouwen nog als opdracht een overeenkomst af te sluiten voor de huur van
31 parkeerplaatsen bij de NV Parking Parkpoort, voor het Geïntegreerd Communicatie- en
Informatiekruispunt 100-101 van de FOD Binnenlandse Zaken in Leuven.
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