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Ministerraad van 9 juli 2010
De ministerraad vergaderde op vrijdag 9 juli 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme
De ministerraad vergaderde op vrijdag 9 juli 2010 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 9 juli 2010

Budgettaire discipline
Aanvragen voor vastleggingskredieten
Aanvragen voor vastleggingskredieten

De ministerraad gaat akkoord met de voorstellen voor de vastleggingskredieten die verschillende
regeringsleden indienden binnen het kader van de omzendbrief voor budgettaire discipline en
behoedzaamheid. Het gaat om:
noodzakelijke initiatieven om het dagelijkse administratieve beheer en de bevoegdheden inzake
voogdij verder te zetten
om de zaken af te handelen waarvoor geen nieuw initiatief van de regering vereist
om dringende zaken onder andere in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap te behartigen
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Hoort bij Ministerraad van 9 juli 2010

Vermindering van broeikasgassen
Goedkeuring van twee contracten voor de aankoop van emissiekredieten binnen de tweede tender
Goedkeuring van twee contracten voor de aankoop van emissiekredieten binnen de tweede tender
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette
om twee overeenkomsten te sluiten voor de aankoop van emissiekredieten in JI-CDM projecten (*) die
kaderen binnen het federale aankoopbeleid van emissiekredieten voor de reductie van broeikasgassen.
Het gaat om de twee laatste projecten uit de tweede tender:
de installatie en de uitbating van een waterkrachtcentrale van 3 MW - VIYYAT Power 3MW Iruttukanam
India
de installatie en de uitbating van een klene waterkrachtcentrale in Nicaragua

Het technisch comité heeft een gunstig advies gegeven.
(*) JI-CDM: JI staat voor joint implementation, gemeenschappelijke uitvoering, en CMD voor clean
development mechanism, mechanisme voor schone ontwikkeling.
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Hoort bij Ministerraad van 9 juli 2010

B-Fast
Zending van B-fast naar Roemenië
Zending van B-fast naar Roemenië
De ministerraad stemt in met de beslissing van de coördinatieraad van B-fast om een team en materiaal
naar Roemenië te zenden, om er hulp te bieden na de zware overstromingen. Na de hevige
overstromingen en modderstromen die bepaalde streken van Roemenië op 1 en 2 juli teisterden, had de
regering van Roemenië een hulpoproep gedaan. De interventie van B-fast bestaat uit een zending van
zeven teamleden, een waterzuiveringsstation, vijf generatoren en acht motorpompen. Het transport
gebeurt over de weg. De actie wordt op 100 000 euro geschat.
B-FAST is het snelle interventieteam van de Belgische regering dat noodhulp verleent.
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Hoort bij Ministerraad van 9 juli 2010

Landsverdediging
Belgische deelname aan de multinationale ontmijningsoperatie OPEN SPIRIT 10 in de Baltische zee
Belgische deelname aan de multinationale ontmijningsoperatie OPEN SPIRIT 10 in de Baltische zee
De Belgische mijnenjager BNS Aster en een duikploeg zullen deelnemen aan de operatie OPEN SPIRIT 10 in
de Baltische zee. De ministerraad heeft dat beslist op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter
De Crem.
BNS Aster zal met zijn 40 bemanningsleden van 27 augustus tot 8 september 2010 in de territoriale
wateren en de exclusieve economische zone van Litouwen op zoek gaan naar zeemijnen en ander
springtuig om ze onschadelijk te maken. Een duikploeg van acht duikers 'very shallow water' wordt van 25
augustus tot 10 september 2010 ingezet.
Sinds 1998 nemen Belgische mijnenjagers jaarlijks deel aan multinationale ontmijningsoperaties in om
beurten Estland, Letland en Litouwen. België heeft een grote expertise op dit vlak opgebouwd en heeft
sterk bijgedragen tot de ontmijning van de Baltische kustlijn, de opleiding van mariniers in de Baltische
staten en hun integratie in de NAVO.
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Hoort bij Ministerraad van 9 juli 2010

Regie der Gebouwen
Huisvesting van diensten FOD Justitie in Doornik
Huisvesting van diensten FOD Justitie in Doornik
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om de Regie
der Gebouwen opdracht te geven om te onderhandelen met de eigenaar van het gebouw 'L'Avenir', rue du
Château-rue du Rempart in Doornik. Het gaat om de huur van 6 000 m² gerenoveerde kantoorruimte voor
negen jaar om er de diensten van de FOD Justitie in Doornik te huisvesten in afwachting van een
deﬁnitieve oplossing. Het dossier is dringend en noodzakelijk voor de goede werking van de diensten van
de FOD Justitie.
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Hoort bij Ministerraad van 9 juli 2010

Verzekering voor geneeskundige verzorging
Vaststelling van de erelonen en de tegemoetkoming voor nieuwe medische prestaties in
deergotherapie
Vaststelling van de erelonen en de tegemoetkoming voor nieuwe medische prestaties in deergotherapie
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de erelonen en de
tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor vier nieuwe medische
prestaties in de ergotherapie vastlegt.
Het voorstel van minister Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voegt vier prestaties toe
aan de medische nomenclatuur voor revalidatie: observatiebilan, oefensessie met functionele training,
informatie- advies- en opleidingssessie en functioneel eindbilan (*). De tegemoetkoming wordt vastgesteld
op 75% van de erelonen en geldt voor:
de patiënten die een volledig revalidatieprogramma volgen in een revalidatiecentrum dat met
het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering een overeenkomst heeft gesloten
de patiënten die een dergelijk revalidatieprogramma beëindigen.

(*) koninklijk besluit van 10 januari 1991 en art 37 van de wet betreﬀende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, 14 juli 1994.
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Hoort bij Ministerraad van 9 juli 2010

Tweetalige adjuncten in de federale overheidsdiensten
Verlenging van de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale
diensten van de federale overheidsdiensten tot 30 juni 2011
Verlenging van de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten van de federale
overheidsdiensten tot 30 juni 2011
De ministerraad heeft beslist de mogelijkheid, om tweetalige adjuncten in de centrale federale
overheidsdiensten te benoemen, tot 30 juni 2011 te verlengen.
Het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte voorstelde, verlengt
het kb van 16 mei 2003 over de aanwijzing van
tweetalige adjuncten als overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale
overheidsdiensten.
Dankzij de verlenging kunnen nieuwe tweetalige adjunten worden aangesteld en wordt een rechtsgrond
gecreëerd om de vergoedingen te betalen. De eenheid van rechtspraak en de evalautietaak worden
zo verzekerd.
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Hoort bij Ministerraad van 9 juli 2010

FOD Mobiliteit
Samenwerkingsakkoord tussen federale overheid en gewesten over afvalstoﬀenverdrag in de Rijn- en
de binnenvaart
Samenwerkingsakkoord tussen federale overheid en gewesten over afvalstoﬀenverdrag in de Rijn- en de
binnenvaart
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd over de instemming en de uitvoering van
het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten om het afvalstoﬀenverdrag uit te
voeren (*).
Het samenwerkingsakkoord werd al een eerste maal goedgekeurd door de ministerraad op 13 maart 2009.
Het ontwerp van wet wordt nu aan het Parlement ter goedkeuring voorgelegd.
(*) Verdrag inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en de binnenvaart van 9
september 1996.
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Hoort bij Ministerraad van 9 juli 2010

FAVV
Toekenning van een overheidsopdracht vanwege het FAVV inzake overdraagbare spongiforme
encefalopathieën
Toekenning van een overheidsopdracht vanwege het FAVV inzake overdraagbare spongiforme
encefalopathieën
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle om het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen de toelating te geven een overheidsopdracht
te gunnen. De opdracht betreft het ophalen van monsters van overdraagbare spongiforme
encefalopathieën op het Belgisch grondgebied, het uitvoeren van de analyses in de erkende laboratoria en
het rapporteren van de resultaten.
De overheidsopdacht wordt toegekend aan vier bedrijven: Euroﬁns, Quality Partner, Ecca en Chemiphar.
*TSE: transmissible spongiform encephalopathies
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Hoort bij Ministerraad van 9 juli 2010

Preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere om
vier initiatieven inzake preventieve diplomatie te ﬁnancieren op de begroting 2010 van de FOD
Buitenlandse Zaken:
1. Opbouw en versterking van de rechtsstaat en het justitieapparaat - United Nations Oﬃce on Drugs and
Crime (UNODC) - Law Enforcement Financial Investigation Training on Terrorist Financing and MoneyLaundering to be
Delivered in Rwanda by the GPLM - Rwanda
2. Opbouw en versterking van de rechtsstaat en van het justitieapparaat - Penal Reform International
(PRI) - Monitoring of Gacaca Courts - Rwanda
3. Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van
participatieve processen - Drie Belgische vakbonden (ACV, ABVV en ACLVB) - Les syndicats comme
promoteurs de paix: le rôle des syndicats dans la prévention, la gestion et la résolution de conﬂits dans
la région des Grands Lacs à travers le dialogue social - RDC
4. Opbouw en versterking van de rechtsstaat en van het justitieapparaat International and Legal Assistance Centre (IPC) - Access to Justice Through
Free Court Representation - Kroatië
5. Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van
participatieve processen - Building sustainable communities in the area of return in Croatia - Phase II United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR) - Kroatië
6. Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - For
Peaceful Coexistence of the Youth in South-eastern Serbia - Association for
Protection and Promotion of Mental Health in Children and Youth (APC) Servië
7. Herstel van Schade na conﬂict - Support for vulnerable children in war
aﬀected areas - International rehabilitation centre for torture victims (IRCT) Kroatië
8. Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - The Centre
for Peace Studies (CPS) - Old Castle, New Bridges - Kroatië
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9. Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat International Legal Foundation (ILF) - Nepal
10. Opbouw en versterking van de rechtsstaat en van het justitieapparaat - Avocats sans Frontières (ASF) Agir pour un meilleur accès à la justice des personnes vulnérables au Népal - Nepal
11. Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - UNESCO
Laos - Operationalizing the Heritage Management Plan to Safeguard the Plain of Jars Through ethnic
Community Participation in Laos - Laos
12. Respect en bewustmaking voor mensenrechten - Providing strategic support
to the prevention of torture in Africa 2010-2012 - Association for the Prevention of Torture (APT) - Multi
Africa
13. Opbouw van een democratische samenleving - Colloquium on Women,
Peace and Security - Women's International League for Peace and Freedom
(WILPF) en United Nations Institute for Training and Research - Genève
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Hoort bij Ministerraad van 9 juli 2010

Drugbeleid
Uitvoering van het federale programma voor de ondersteuning van een integraal engeïntegreerd
drugbeleid
Uitvoering van het federale programma voor de ondersteuning van een integraal engeïntegreerd
drugbeleid
De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle om
in 2010 een oproep tot voorstellen aan de wetenschappelijke gemeenschap te richten op het vlak van
drugbeleid. De voorstellen zullen bijdragen tot de uitvoering van de twee hoofdthema's van het federale
programma voor de ondersteuning van een integraal geïntegreerd drugbeleid:
de integrale en geïntegreerde aanpak in België van middelengebruik, kinderen en jongeren
de analyse en optimalisatie van substitutiebehandelingen in België
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Hoort bij Ministerraad van 9 juli 2010

Noodhulp voor Congo
Belgische medische hulpverlening voor Congo na ongeval met tankwagen (Zuid-Kivu)
Belgische medische hulpverlening voor Congo na ongeval met tankwagen (Zuid-Kivu)
Naar aanleiding van de ramp met de tankwagen ten zuiden van Bukavu stelde de Belgische overheid
medische en humanitaire hulp voor aan Congo. De Congolese overheden lieten weten dankbaar gebruik
te zullen maken van het aanbod.
De ministerraad heeft over de concrete medische hulpverlening beslist die naar Congo zal worden
gestuurd. Het gaat om een medische ploeg van vijf experts en één communicatie-expert voor een tiental
dagen en medisch materieel om brandwonden te verzorgen voor 100 personen.
Mensen en middelen worden naar het vliegveld van Bukavu gebracht met een Belgische C -130 op zondag
11 juli. Onder begeleiding van MONUSCO wordt dan alles verder getransporteerd naar de plaats van de
ramp. Ter plekke zal dan een herevaluatie van de behoeftes gebeuren.
De kostprijs van de medische zending wordt geschat op maximaal 365 000 euro. De hulpverlening komt
tot stand in samenwerking tussen de departementen Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking,
Defensie en Volksgezondheid.
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Hoort bij Ministerraad van 9 juli 2010

Internationaal verdrag
Verdrag tot herziening van het verdrag tot Instelling van de Benelux Economische Unie
Verdrag tot herziening van het verdrag tot Instelling van de Benelux Economische Unie
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet houdende de instemming met het verdrag tot herziening
van het verdrag tot Instelling van de Benelux Economische Unie goedgekeurd.
Het verdrag tussen de Benelux-landen dat Benelux Economische Unie opricht werd op 3 februari 1958
getekend voor 50 jaar. In de loop van de jaren is de oorspronkelijke economische focus van de organisatie
grotendeels achterhaald door de Europese Unie. De focus van de Benelux werd daarom verlegd naar
persoons- en ruimtegebonden aangelegenheden. Aan het einde van de 50-jarige periode wensten de
lidstaten het verdrag aan te passen om een meer dynamische invulling te geven aan de Beneluxsamenwerking en om de nieuwe aspecten van de samenwerking erin op te nemen. Het verdrag werd
eveneens aangepast aan de nieuwe federale structuur in België.
Het nieuwe Benelux-verdrag ter herziening van het verdrag tot instelling van de Benelux Economische
Unie van 3 februari 1958 werd op 17 juni 2008 in Den Haag ondertekend. De grensoverschrijdende
samenwerking wordt versterkt en de voortrekkersrol die de Benelux binnen de EU speelt wordt
bevestigd. De Benelux richt zich daartoe op de Economische Unie en Interne Markt, Duurzame
Ontwikkeling en Justitie en Binnenlandse Zaken. Die drie thema's worden verder uitgewerkt in een vierjarig
gemeenschappelijk werkprogramma met de prioriteiten van de Benelux-samenwerking. Benelux Unie
wordt voortaan de naam van die samenwerking. Het nieuwe verdrag werd gesloten voor onbepaalde tijd.
Het betreft een gemengd verdrag dat in België door de Parlementen van alle gefedereerde entiteiten moet
worden goedgekeurd. Voor de goedkeuring door Vlaanderen en Wallonië werd een samenwerkingsakkoord
gesloten dat de vertegenwoordiging in de Benelux-instellingen en de standpuntbepaling omschrijft. Het
akkoord werd op 5 juni 2009 ondertekend in Eupen.
Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft ingestemd op 9 april 2009 en het
instemmingsdecreet werd ondertekend op 15 april 2009.
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Hoort bij Ministerraad van 9 juli 2010

Landsverdediging
Statuut van de vrijwillige militair vastgelegd (vrijwillige legerdienst)
Statuut van de vrijwillige militair vastgelegd (vrijwillige legerdienst)
De ministerraad heeft het geldelijke, administratieve en sociale stauut van de vrijwillige militaire inzet
(vrijwillige legerdienst) vastgelegd. Minister van Landsverdediging Pieter De Crem heeft daartoe een
ontwerp van koninklijk besluit aan de ministerraad voorgelegd.
Het ontwerp-KB bepaalt de deﬁnitie van de zending of operatie waaraan de vrijwillige militair deelneemt.
Daarnaast is het geldelijke statuut van de vrijwilligers tijdens de eerste zes maanden vastgelegd.
Op het vlak van gezinsbijslag wordt een gelijkaardige regeling voorzien als die in de KB's
s die de gewaarborgde gezinsbijslag en de gezinsbijslag voor zelfstandigen en werknemers regelen. Voor
de voedingskosten waarvoor het leger instaat wordt eveneens een reglementaire basis opgesteld.
Wat de werkloosheidsvoorwaarden betreft, worden de vereisten omschreven waaraan de militairen in
vrijwillige inzet moeten voldoen om hun recht op wacht- of werkloosheidsuitkeringen tijdens de eerste zes
maanden te vrijwaren. De periode waarin de vrijwilliger soldij ontvangt geldt als wachttijd voor de
werkloosheidsreglementering.
Het KB en de wet over de vrijwillige militaire inzet treden in werking op 1 september 2010.
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