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Ministerraad van 18 maart 2011
De ministerraad vergaderde op vrijdag 18 maart 2011 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme
De ministerraad vergaderde op vrijdag 18 maart 2011 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 18 maart 2011

Inter-Amerikaanse ontwikkelingsbank
Negende wedersamenstelling van de middelen van de Inter-Amerikaanse ontwikkelingsbank
Negende wedersamenstelling van de middelen van de Inter-Amerikaanse ontwikkelingsbank
De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de negende wedersamenstelling van
de middelen van de Inter-Amerikaanse ontwikkelingsbank (IAOB).
Minister van Financiën Didier Reynders, de gouverneur van de bank voor België, zal deelnemen aan de
negende wedersamenstelling van de IAOB, door op de aandelen in te tekenen die aan België
zijn toegekend, en door aan het Fonds voor Bijzondere Verrrichtingen een bijdrage toe te kennen (FBV).
België behoudt zijn aandeel op 0,33% in het kapitaal en op 0,435% in het FBV, wat overeenkomt met 7
681 910 dollar.
De ministerraad zal een artikel in de begrotingswet opnemen die de Belgische schuldvorderingen ten
aanzien van de werkmiddelen van de IAOB herbestemt naar de nieuwe wedersamenstelling van de
werkmiddelen of naar een van de programma's. Na goedkeuring van de wet kan de bank de
schuldvordering gebruiken voor de inschrijving van België op het kapitaal en voor de bijdrage aan het FBV.
Als het saldo van die verrichting niet voor 1 december 2011 aan een activiteit die prioritair is voor de
Belgische ontwikkelingssamenwerking kan worden toegekend, wordt het op de Rijksmiddelenbegroting
gestort,
De IAOB werd in 1959 opgericht met als doel de socio-economische ontwikkeling van Latijns Amerika te
bevorderen door leningen toe te kennen aan ontwikkelingprojecten en door programma's voor strucurele
en sectorale aanpassingen te steunen. België werd lid in 1976 en nam deel aan alle
wedersamenstellingen.
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Hoort bij Ministerraad van 18 maart 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 18 maart 2011

Sociaal statuut van zelfstandigen
Vennootschapsbijdrage voor het statuut van zelfstandigen
Vennootschapsbijdrage voor het statuut van zelfstandigen
De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de jaarlijkse bijdrage die
vennootschappen voor het statuut van de zelfstandigen moeten betalen, voor 2011 aanpast.
Sinds 2004 hangt de bijdrage die vennootschappen voor de sociale zekerheid van zelfstandigen moeten
betalen af van het balanstotaal. Ze bedraagt 347,50 euro voor kleine vennootschappen en 852,50 euro
voor de andere.
Het kb van 15 april 2008 indexeert het maximunbedrag van het balanstotaal dat de kleine ondernemingen
van grotere onderscheidt. Voor 2009 werd het bedrag geïndexeerd op 588 005,65 euro. In 2010 wijzigde
het bedrag niet. Voor 2011 wordt het maximumbedrag van het balanstotaal op 604 112,25 euro
gebracht. De bijdrage wijzigt niet.
Het voorstel van minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle wijzigt het kb van 15
maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale
en diverse bepalingen.
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Hoort bij Ministerraad van 18 maart 2011

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Samenstelling van het directiecomité van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau - tweede
lezing
Samenstelling van het directiecomité van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau - tweede lezing
De ministerraad keurt, in tweede lezing en na goedkeuring van de Raad van State, een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat de samenstelling van het directiecomité van het Belgisch Interventie- en
Restitutiebureau (BIRB) vaststelt. Het ontwerp werd voorgesteld door minister van KMO, Zelfstandigen,
Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle.
Het directiecomité van het BIRB omvat de titularissen van een managementfunctie en twee
personeelsleden van elke taalrol van klasse A4, of bij gebrek eraan twee personeelsleden van klasse
A3 die de meeste anciënniteit in hun klasse hebben. De directieraad bestaat uit de leden van het
directiecomité.

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

Persdienst van minister van Middenstand, KMO's,
Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle
Guldenvlieslaan 87
1060 Brussel
België
+32 2 250 03 03
http://www.sabinelaruelle.be

© 2021 - news.belgium.be

1/2

18 mrt 2011 -11:30

Hoort bij Ministerraad van 18 maart 2011

Multilaterale Agentschap voor investeringsgaranties
Modernisering van het mandaat van het Multilaterale Agentschap voor investeringsgaranties
Modernisering van het mandaat van het Multilaterale Agentschap voor investeringsgaranties
De ministerraad keurt op initiatief van minister van Financiën Didier Reynders een voorontwerp van wet
goed ter instemming met resolutie 86 van de Raad van Gouverneurs van het Multilaterale Agentschap
voor investeringsgaranties (*). De resolutie moderniseert het mandaat van het agentschap.
Tijdens het twintigjarige bestaan van het MIGA bleek dat bepaalde bepalingen van de conventie hem
verhinderen zijn doelstellingen volledig na te streven. Dankzij de wijziging van de conventie kan het MIGA
de projecten in ontwikkelings- en transitielanden uitbreiden.
MIGA is een ﬁliaal van de wereldbangroep opgericht in 1988 en telt 175 lidstaten. Op 21 september 1989
ondertekende België de oprichtingsconventie en werd oﬃcieel lid op 18 september 1992. België heeft een
kapitaalsaandeel van 2,02% en een stemgewicht van 1,75%.
Het agentschap heeft als taak:
investeringen te verzekeren tegen niet-commerciële risico's: beperking van kapitaaltransfers,
onteigeningen of gelijkaardige overheidsmaatregelen, oorlog, oproer, contractbreuk door de overheid
...
de buitenlandse investeringen in gastlanden te bevorderen
advies bij investeringsgeschillen tussen private investeerders en gastlanden te verlenen

(*) van 30 juli 2010.
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Hoort bij Ministerraad van 18 maart 2011

Spoorwegen
Werkgeversbijdrage voor treinabonnementen woon-werkverkeer
Werkgeversbijdrage voor treinabonnementen woon-werkverkeer
Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte heeft de ministerraad een ontwerp
van koninklijk besluit voorgelegd dat de bijdrage van de werkgevers aanpast om het verlies van de
NMBS door de uitgifte van abonnementen voor werknemers en bedienden te compenseren (vanaf 1
februari 2011).
De ministerraad beslist de facultatieve werkgeversbijdragen voor de week-, de maandtreinkaart, de
treinkaart voor drie maanden, het jaarabonnement en het abonnement voor deeltijds werkenden vanaf 1
februari 2011 aan te passen naar aanleiding van de verhoging van de treintarieven.
Voor het gratis woon-werkverkeer betalen de werkgever 80% en de staat 20% van de onkosten in het
kader van een derdebetalersovereenkomst.
De verplichte bijdrage van werkgevers in de prijs van treinabonnementen van werknemers bedraagt
gemiddeld 73,8% en is vastgelegd in forfaitaire bedragen. De forfaitaire bedragen van 2010 blijven
behouden.
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Hoort bij Ministerraad van 18 maart 2011

Sociale zekerheid
Globaal beheer en alternatieve ﬁnanciering van de sociale zekerheid
Globaal beheer en alternatieve ﬁnanciering van de sociale zekerheid
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid Laurette
Onkelinx en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle de bedragen goed die de overheid bestemt voor
het globale beheer en de alternatieve ﬁnanciering van de sociale zekerheid voor 2011 (*).
Globaal beheer
De ministerraad stelt het bedrag van de tweede schijf van de
lening vast, die de federale overheid voor 2010 voor het globale beheer van de sociale zekerheid moet
storten, op 96 258 000 euro en het bedrag van de eerste schijf van de lening voor 2011 op 290
miljoen euro.
De beslissing voert artikel 74 van de wet van 23 december 2009 uit die de bijzondere dotaties en de
renteloze leningen voor het globale beheer van de sociale zekerheid vastlegt.
Alternatieve ﬁnanciering 2011
De ﬁnanciering, bedoeld in artikel 66, § 13, van de programmawet van 2 januari 2001, bestemd voor de
alternatieve ﬁnanciering van de verplichte verzekering van geneeskundige verzorging, bedraagt 2 912 369
000 euro voor het stelsel van voor werknemers en 293 542 000 euro voor het stelsel van zelfstandigen.
Het bedrag, bedoeld in artikel 67bis van dezelfde programmawet, dat bestemd is om een deel van de
ziekenhuiskosten door het RIZIV te dekken, bedraagt 1 756 985 duizend euro voor 2011.
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Hoort bij Ministerraad van 18 maart 2011

Landsverdediging
Inzet van Belgische militairen in verschillende missies
Inzet van Belgische militairen in verschillende missies
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om:
BNS Godetia van 15 april tot 5 mei 2011 in te zetten in de Maritime Capacity Building in Benin. De
bemanning bestaat uit negentig manschappen en drie instructeurs die een opleiding tot marine
infanterie zullen geven
een oﬃcier van 4 april tot 1 augustus 2011 in te zetten bij de missie Enduring Freedom als chief of staﬀ
van de Combined task force 150. De oﬃcier zal inschepen op het Franse commandoschip FS Somme
een overheidsopdracht uit te schrijven voor de aankoop van 2 765 valschermen voor de
paracommando's. De huidige valschermen werden tussen 1996 en 2002 gekocht en zijn aan
vervanging toe.
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Hoort bij Ministerraad van 18 maart 2011

WEU
Beheer van de gevolgen van de ontbinding van de WEU
Beheer van de gevolgen van de ontbinding van de WEU
Op 30 juni 2011 zal de ontbinding van de West-Europese Unie (WEU) eﬀectief zijn. België, die de
bewaarder is van het verdrag, heeft de formele ontbinding geregeld en staat in voor het beheer van de
gevolgen ervan. De ministerraad heeft nu kennis genomen van de stand van zaken.
Alle lidstaten van de WEU hebben aan België hun opzeg van het verdrag medegedeeld. Na 30 juni zullen
er resttaken van de WEU overblijven. De mogelijkheid om een tijdelijke cel of een opvolgingsorganisatie te
behouden wordt onderzocht.
De medewerkers van de WEU hebben de keuze tussen een sociaal plan of de toepassing van het
personeelsreglement. België onderzoekt ook de mogelijkheden om het pensioenplan een juridische basis
te geven. Ten slotte heeft de ministerraad de begroting van de WEU goedgekeurd.
(zie ook persbericht van 28 mei 2010)
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Hoort bij Ministerraad van 18 maart 2011

Sabena
Belgische overheid versus Sabena
Belgische overheid versus Sabena
De ministerraad beslist afstand te doen van het geding dat België bij het Internationaal gerechtshof tegen
Zwitserland heeft ingesteld over het faillissement van Sabena. Het geschil van 21 december 2009 werd
ingesteld op basis van de schending van het vedrag van Lugano.
In de preliminaire bezwaren verklaarde Zwitserland dat het arrest van het Zwitserse federale gerecht van
30 september 2008 niet betekende dat een uitspraak van het Belgisch gerecht door het Zwitserse gerecht
niet kan worden erkend. Wegens deze verklaring van Zwitserland en met het akkoord van de Europese
Unie heeft België besloten om afstand te doen van het geding.
Bovendien heeft het Hof van Beroep van 27 januari 2011 in afwachting van een strafrechterlijke
uitspraak aan de overheid slechts een schadevergoeding en interesten van minder dan 300 000 euro
toegekend. Het hof acht echter wel Sairgroupe en Sairlines verantwoordelijk voor het faillissement van
Sabena.
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Hoort bij Ministerraad van 18 maart 2011

Sociale zekerheid
Wijziging van de nomenclatuur voor tandheelkundige verzorging
Wijziging van de nomenclatuur voor tandheelkundige verzorging
De ministerraad keurt drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die de nomenclatuur van de
tandheelkundige verzorging wijzigen (°).
De eerste maatregel maakt de attestering mogelijk van anesthesie bij de profylactische mondbehandeling
van personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap.
De tweede maatregel trekt de leeftijdsgrens op voor:
het jaarlijks mondonderzoek van 60 naar 63. Het jaarlijks mondonderzoek wordt dus aangerekend bij
patiënten van 18 tot 63 jaar
het verwijderen van subgingivaal tandsteen van 45 naar 50 jaar. De prestatie wordt aangerekend
van 18 tot en met 49 jaar
het parodontaal mondonderzoek van 45 tot 50 jaar. De prestatie wordt al aangerekend van 18 tot en
met 49 jaar sinds 1 maart 2011

Het remgeld voor parodontaal mondonderzoek voor rechthebbenden zonder voorkeurregeling wordt
beperkt tot 15,5 euro. Momenteel bedraagt het 25 euro. De rechthebbenden met voorkeurregeling betalen
geen remgeld.
De drie ontwerpen kaderen in het in het Nationaal akkoord voor tandheelkundigen-ziekenfondsen
2011-2012 van 8 december 2010.
(°)
ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde
tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984
tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van
de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984
ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit
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van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor
sommige tandheelkundige verstrekkingen
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Hoort bij Ministerraad van 18 maart 2011

Congo
België scheldt schulden van Congo kwijt
België scheldt schulden van Congo kwijt
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en minister van
Buitenlandse Zaken Steven Vanackere beslist de schulden van de Democratische republiek Congo kwijt te
schelden. Het gaat om een saldo van 120 393 994,12 euro van toegekende staatsleningen en de EU-IDA
schuld van 274 820,47 euro (*).
De kwijtschelding kadert in het schuldverlichtingsinitiatief HIPC (Heavily Indebted Poor Countries). De
bedoeling is om de armste ontwikkelingslanden te steunen door hun schulden draaglijk te maken.
Het initiatief werd in 1996 gelanceerd door het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Congo
heeft het HIPC-voltooiingspunt bereikt.
(*) International Development Association
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