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

Landsverdediging
Overheidsopdracht voor Landsverdediging
Overheidsopdracht voor Landsverdediging
De ministerraad heeft minister van Landsverdediging Pieter De Crem de toelating gegeven om
een overheidsopdracht te gunnen via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
voor het onderhoud van een speciﬁek telecommunicatiesysteem.
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Hoort bij Ministerraad van 18 februari 2011

Coperﬁn 2011 - Fase A
Vordering van het moderniseringsplan voor FOD Financiën
Vordering van het moderniseringsplan voor FOD Financiën
De ministerraad heeft kennis genomen van het verslag dat minister van Financiën Didier Reynders en
staatssecretaris voor de Modernisering van Financiën Bernard Clerfayt voorstelden over de vordering van
Coperﬁn. Coperﬁn is het moderniseringsplan voor de FOD Financiën op het vlak van ICT, human resources,
veranderingsbeheer, logistiek en wetgeving.
De ministerraad vindt dat de projecten in overeenstemming zijn met zijn beleid en heeft zijn toestemming
gegeven om het plan en de voorwaarden van aanbestedingen te publiceren, de onderhandelingen op te
starten en bepaalde opdrachten toe te wijzen. De raad heeft eveneens beslist standaardformules op te
nemen in de overheidsopdrachten van de FOD Financiën.
De Coperﬁnprojecten hebben hoofdzakelijk als doel nieuwe softwaresystemen te implementeren, de ICTinfrastructuur te beveiligen en het netwerk van de FOD Financiën te moderniseren en te rationaliseren.
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Hoort bij Ministerraad van 18 februari 2011

FAVV
Overeenkomst tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen,
Dierengezondheidszorg Vlaanderen en Association régionale de santé et d'identiﬁcation animale
Overeenkomst tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen,
Dierengezondheidszorg Vlaanderen en Association régionale de santé et d'identiﬁcation animale
De ministerraad heeft op initiatief van minister van Landbouw Sabine Laruelle een algemene
overeenkomst goedgekeurd tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
(FAVV), Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en de Association régionale de santé et d'identiﬁcation
animale (ARSIA).
Het gaat om een algemene overeenkomst die de taken in detail omschrijft die het FAVV toevertrouwt aan
de twee erkende verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten. De twee verenigingen
voeren opdrachten voor het FAVV uit die gaan van ondersteunende opdrachten, (bv registratie en
identiﬁcatie van dieren in SANITEL) tot de uitvoering van bestrijdingsprogramma's voor dierenziektes. De
overeenkomst loopt voor vijf jaar en neemt grotendeels de taken over die ze in 2010 al uitvoerden.
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Hoort bij Ministerraad van 18 februari 2011

FOD Binnenlandse Zaken
Subsidie voor de aankoop van brandweermateriaal
Subsidie voor de aankoop van brandweermateriaal
Autonome brandweerzone's maken eveneens aanspraak op een subidie van 75% voor de aankoop van
brandweermateriaal. Dat heeft de ministerraad op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Annemie
Turtelboom beslist. Tot nu toe maakten gemeenten die een gewestelijk groepscentrum vormen aanspraak
op een subsidie van 75%. Gemeenten met een autonome brandweerdienst hadden slechts recht op een
subsidie van 50%. Door de nieuwe werking op basis van de zogenaamde snelste adequate
hulp, bieden autonome gemeenten echter ook hulp buiten de gemeentegrenzen. Ook voor de gemeenten
die actief zijn binnen de operationele prezones werd een subsidie van 75% uitgetrokken. Daarom wordt
beslist om de subsidie voor alle gemeenten gelijk te maken op 75%.
(*) ontwerp van kb tot wijziging van het kb van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden
waaronder gemeenten die over een brandweerdienst beschikken, in aanmerking komen voor een
staatsbijdrage voor het aankopen van brandweermaterieel.
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Hoort bij Ministerraad van 18 februari 2011

Regie der gebouwen
Dossiers van de Regie der Gebouwen
Dossiers van de Regie der Gebouwen
De ministerraad heeft twee dossiers goedgekeurd over de Regie der Gebouwen en heeft de minister van
Financiën Didier Reynders opgedragen om:
een akkoord te sluiten met de NMBS-holding over de afbraak van het zeestation in Oostende. Het
dossier over de eigendomstitel van de terreinen waarop het gebouw staat, wordt voorgelegd aan het
overlegcomité van de federale regering
een ruiltransactie tussen de federale overheid en de NV Sopima te tekenen voor twee kleine
percelen in de Bosstraat in Hasselt
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Hoort bij Ministerraad van 18 februari 2011

Wetboek van de inkomstenbelasting
Vereenvoudigde aangifte uitgebreid
Vereenvoudigde aangifte uitgebreid
De ministerraad heeft op initiatief van minister van Financiën Didier Reynders en de staatssecretaris
toegevoegd aan de minister van Financiën Bernard Clerfayt de vereenvoudigde aangifte van de
inkomstenbelasting uitgebreid en bestendigd (*).
De vereenvoudigde aangifte is een voorstel van belastingaangifte die vooraf is ingevuld. Het pilootproject
werd in 2010 gestart en wordt nu uitgebreid tot belastingplichtigen die geen andere inkomsten moeten
aangeven dan pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en andere uitkeringen.
Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.
(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 178 van het KB/WIB '92 inzake het voorstel
van vereenvoudigde aangifte.
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Hoort bij Ministerraad van 18 februari 2011

Federaal investeringsprogramma 2011
Vrijgave van de eerste schijf van het federale investeringsprogramma 2011
Vrijgave van de eerste schijf van het federale investeringsprogramma 2011
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Begroting Guy Vanhengel en staatssecretaris voor
Begroting Melchior Wathelet besloten de eerste schijf van 25% van het federale investeringsprogramma
vrij te geven op het niveau van de federale overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen.
De eerste schijf komt overeen met de voorlopige kredieten die toegekend zijn voor januari, februari
en maart 2011. Dat principe blijft gelden zolang er met voorlopige kredieten wordt gewerkt. De
aangepaste lijst met basisallocaties en artikels die onderworpen zijn aan het investeringsprogramma van
2010 blijft ook voor 2011 behouden.
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Hoort bij Ministerraad van 18 februari 2011

Infrabel en NMBS
Wijziging van de statuten van Infrabel en de NMBS
Wijziging van de statuten van Infrabel en de NMBS
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte twee ontwerpen van
koninklijk besluit goedgekeurd die de wijzigingen van de statuten van Infrabel en de NMBS bekrachtigen.
Infrabel: de buitengewone algemene vergadering van 23 december 2010 heeft besloten de
maatschappelijke zetel te wijzigen en het maatschappelijk kapitaal te verhogen naar aanleiding van de
uitgifte van nieuwe aandelen
NMBS: de buitengewone algemene vergadering van 31 januari 2011 heeft besloten het
maatschappelijk kapitaal te verhogen door inbreng in geld om de goederenactiviteiten te
herstructureren
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Hoort bij Ministerraad van 18 februari 2011

Ziekteverzekering
Organisatie van de aanvullende ziekteverzekering
Organisatie van de aanvullende ziekteverzekering
De ministerraad heeft op initiatief minister van Financiën Didier Reynders en minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid Laurette Onkelinx twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die de wet over
de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering uitvoeren.
De wet van 26 april 2010 maakt een onderscheid tussen ziekteverzekeringen (verzekeringen niet-leven)
en de verrichtingen en diensten zonder verzekeringskarakter die de ziekenfondsen en andere
mutualistische instellingen aanbieden. De wet schrijft voor dat de ziekenfondsen diensten zonder
verzekeringskarakter kunnen blijven organiseren (zie persbericht).
De twee ontwerpen die de ministerraad nu heeft goedgekeurd regelen de organisatie van de andere
aanvullende diensten dan de verzekeringen die de ziekenfondsen mogen aanbieden.
1. Het eerste ontwerp verduidelijkt een aantal regels over de verrichtingen die een mutualistisch karakter
hebben en die vallen onder het begrip 'solidariteit' (*)(**).
het minimumbedrag per mutualistisch gezin wordt vastgesteld op 30 euro per jaar (vrijstellingen
blijven mogelijk)
het maximumbedrag per jaar wordt vastgesteld op 250 euro per jaar
het mutualistisch gezin wordt omschreven als de gerechtigde op de geneeskundige
verstrekkingen volgens de wet op de verplichte verzekering voor geneeskudige verzorging en
uitkeringen en de personen die hij of zij ten laste heeft
de maximale bijdrage kan verhoogd worden in uitzonderlijke omstandigheden

Het ontwerp werd al in eerste lezing goedgekeurd en werd aangepast aan het advies van de Raad van
State.
2. Het tweede ontwerp regelt de diensten die geen verrichtingen zijn en die niet tot doel hebben een recht
op tussenkomst te openen (**). Die diensten bestaan uit:
informatie verstrekken over aangeboden voordelen
een zorgverzekering uitvoeren op basis van een decreet van een gemeenschap
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bijdragen innen voor het wettelijk bijzonder reservefonds 'ﬁnanciële verantwoordelijkheid'
bijdragen innen om een eventueel malus in de administratiekosten van de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen aan te zuiveren
collectieve acties ﬁnancieren of socio-sanitaire structuren subsidiëren

Het ontwerp schrijft eveneens voor hoe deze diensten moeten worden georganiseerd en beheerd.
(*) opgenomen in artikel 67 van de wet van 26 april 2010.
(**) kb tot uitvoering van artikel 67, §2 tot 4 van de wet van 26 april 2010.
(***) kb tot uitvoering van artikel 67, § 6 van de wet van 26 april 2010.
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Preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven op het vlak van preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven op het vlak van preventieve diplomatie
De ministerraad heeft minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere de toestemming verleend
om initiatieven en interventies van België op het vlak van preventieve diplomatie te ﬁancieren:
Bemiddeling bij dreigende en lopende conﬂicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale
verzoening - crisisbeheer - Séminaire d'analyse stratégique au proﬁt de la CEEAC - Réseau francophone
de recherche sur les opérations de paix - Gabon
Non-proliferatie van kleine wapens: Etude sur la prolifération des armes légères en République
Démocratique du Congo en Réalisation d'un livre à partir de l'étude sur les ALPC exécutée dans l'est de
la RDC - DRC - GRIPIII Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij: Community
Center for the Social and Economical Development of the Community Brisas del Jardin in Medellín Colombia - Fundación Poder Joven
Respect en bewustmaking voor mensenrechten - Oﬃce of the High Commissioner for Human Rights
(OHCHR) - Belgische vrijwillige bijdrage
Respect en bewustmaking voor mensenrechten - Raad van Europa - Combating discrimination on
grounds of sexual orientation or gender identity
Bemiddeling bij dreigende en lopende conﬂicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale
verzoening - crisisbeheer - Oﬃce of the special advisor SG on the prevention of genocide - Financiering
Joint Oﬃce Responsibility to Protect (R2P)
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Hoort bij Ministerraad van 18 februari 2011

Landsverdediging
Memorandum of understanding: samenwerking over digitale geograﬁsche informatie tussen de
landen van de Benelux
Memorandum of understanding: samenwerking over digitale geograﬁsche informatie tussen de landen van
de Benelux
De ministerraad heeft kennis genomen van het memorandum of understanding over de samenwerking
over digitale geograﬁsche informatie tussen de landen van de Benelux dat de eerste minister voor de
federale regering heeft ondertekend.
Het memorandum harmoniseert de aanpak van digitale geograﬁsche informatie en haar toepassingen
binnen de Benelux-landen. Het heeft als doel om structurele afspraken te maken om de inzichtelijkheid,
beschikbaarheid en interoperabiliteit van digitale geoinformatie over speciﬁeke thema's te bekomen. Het
memorandum kwam tot stand door een werkgroep onder impuls van de secretariaat-generaal van de
Benelux.
De memorandum of understanding voert de richtlijn inspire 2007/2/EG uit.
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Hoort bij Ministerraad van 18 februari 2011

Landsverdediging
Internationale uitvoeringsovereenkomst soldaatsystemen
Internationale uitvoeringsovereenkomst soldaatsystemen
De ministerraad heeft een internationale uitvoeringsovereenkomst goedgekeurd voor de gezamenlijke
BENELUX-aankoop van soldaatsystemen (voorreeks) in het kader van een overheidsopdracht voor
Landsverdediging.
Met de overeenkomst wil Landsverdediging SMART-vesten en 'C4I for vehicle' aankopen samen
met Nederland en Luxemburg. De ministerraad van 24 december 2010 had aan minister van
Landsverdediging Pieter De Crem gevraagd om het uitvoeringsbesluit aan de raad voor te leggen. Het
dossier zal nogmaals aan de ministerraad worden voorgelegd voor de deﬁnitieve gunning van de opdracht.
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Hoort bij Ministerraad van 18 februari 2011

EUMETSAT
Deelname van België aan het MTG-programma
Deelname van België aan het MTG-programma
De ministerraad gaat principieel akkoord met het voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Sabine
Laruelle om deel te nemen aan het verplichte programma Meteosat Third Generation van EUMETSAT.
De gegevens van de huidige en de toekomstige MTG satelieten vormen de basis voor alle dagelijkse
operationele weervoorspellingen in Europa, Afrika en België. Die betrouwbare gegevens zijn
onmisbaar voor de veiligheid en het socio-economische leven in België.
EUMETSAT is een intergouvernementele organisatie die gesticht werd in 1986 met als taak om de
exploitatie en de continuïteit van de Europese metereologische satelietsystemen te plannen en te
ﬁnancieren.
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Hoort bij Ministerraad van 18 februari 2011

Gezondheidszorg
Tussenkomst van het RIZIV in nationale preventieve vaccinatiecampagnes vastgelegd
Tussenkomst van het RIZIV in nationale preventieve vaccinatiecampagnes vastgelegd
De ministerraad heeft de tussenkomst van het Rijksinsituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering in de
nationale preventieve vaccinatiecampagnes voor 2011-2012 vastgelegd (*).
De tussenkomst wordt vastgesteld op basis van een jaarlijkse begrotingsenveloppe van 28 924 000 euro.
Hiervan is 16 499 000 bestemd voor de Vlaamse Gemeenschap en 12 425 000 euro voor de Franse en
Duitstalige gemeenschappen. Voor 2011-2012 wordt de tussenkomst betaald in de vorm van een
voorschot van 75% en een saldo, berekend op basis dit voorschot, de begrotingsenveloppe en de facturen
van het jaar in kwestie.
De tussenkomst geldt voor de vaccins die opgenomen zijn in de vaccinatiekalender van de Hoge
Gezondheidsraad, behalve voor het vaccin tegen het rotavirus en het humaan papillomavirus (HPV).
Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.
(*) ontwerp van kb op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx.
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Hoort bij Ministerraad van 18 februari 2011

EBWO
Tweede algemene kapitaalverhoging van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
Tweede algemene kapitaalverhoging van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
België zal deelnemen aan de tweede algemene kapitaalverhoging van de Europese Bank voor
Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO). Daartoe zal minister van Financiën Didier Reynders, eveneens
gouverneur van de EBWO, op vraag van de ministerraad een inschrijvingsaanvraag voor 20 529
opvraagbare aandelen bij de bank indienen. In totaal werden 22 833 aandelen aan België toegekend.
De EBWO zal het te storten bedrag voor haar rekening nemen via een transfer uit de reserves naar de
eigen middelen.
De inschrijving kadert in de kapitaalsverhoging van 10 miljard euro waartoe de bank in de lente van 2010
overging om de gevolgen van de ﬁnanciële crisis op te vangen. 10% hiervan moet door de inschrijvers
gestort worden, maar het bedrag wordt integraal gedekt door een transfer uit de reserves.
De EBWO werd in 1980 opgericht om de economische en sociale ontwikkeling te bevorderen van de
landen van de vroegere Sovjet Unie en haar satelietlanden, door de privé sector te promoten en door
ﬁnancieringen toe te kennen aan landen die zich ertoe verbinden de markteconomie, de democratie en de
rechtstaat te promoten.
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Hoort bij Ministerraad van 18 februari 2011

Commissie voor de toegang en het hergebruik van bestuursdocumenten
Vervanging van een eﬀectief lid van de Commissie voor de toegang en het hergebruik van
bestuursdocumenten
Vervanging van een eﬀectief lid van de Commissie voor de toegang en het hergebruik van
bestuursdocumenten
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van eerste minister Yves Leterme om een eﬀectief lid van
de Commissie voor de toegang en het hergebruik van bestuursdocumenten, sectie openbaarheid van
bestuur, te vervangen (*).
Mevrouw Frédérique Malherbe wordt vanaf 1 januari 2011 benoemd tot eﬀectief lid ter vervanging van
mevrouw Arlette Henrotte, die met pensioen gaat en wiens mandaat ze voleindigt.
(*) ontwerp van kb.
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Hoort bij Ministerraad van 18 februari 2011

Sociale zekerheid
Behandeling met Avastin van recidief glioblastoom bij volwassenen
Behandeling met Avastin van recidief glioblastoom bij volwassenen
De behandeling van recidief glioblastoom met Avastin wordt geﬁnancierd door het Rijksinstituut voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister van Sociale
Zekerheid en Volksgezondheid Laurette Onkelinx beslist.
Het gaat om de behandeling van patiënten bij wie recidief glioblastoom, een bepaalde vorm van
hersenkanker, in stadium IV werd vastgesteld. Avastin is een geneesmiddel waarvan de werking in een
klinische studie aangenomen is, maar dat nog niet door het Europese geneesmiddelenagentschap werd
goedgekeurd. Om de patiënten te kunnen behandelen, heeft de ﬁrma die Avastin produceert samen met
de Belgische overheid een medisch noodprogramma opgestart. Het Federaal Agentschap voor
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en de ethische commissie hebben het goedgekeurd. Het
Rijksinsitutuut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering heeft beslist om het programma te ﬁnancieren. Het
gaat om een zestigtal patiënten per jaar.

(*) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité
overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreﬀende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor
de behandeling van recidiverend glioblastoom van stadium IV bij volwassen patiënten, door middel van de
farmaceutische specialiteit Avastin®.
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Hoort bij Ministerraad van 18 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 18 februari 2011

Landsverdediging
Beziging van militairen buiten de krijgsmacht
Beziging van militairen buiten de krijgsmacht
De ministerraad gaat akoord met een ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Landsverdediging
Pieter De Crem voorstelde over de beziging van militairen buiten de krijgsmacht.
Het ontwerp bepaalt welke militairen in aanmerking komen om buiten de krijgsmacht gebezigd te worden.
Zo kan Landsverdediging snel ervaren militairen ter beschikking stellen van openbare diensten zonder een
deﬁnitieve overdracht te moeten overwegen. De beziging is echter beperkt tot militairen van het actief
kader die 45 jaar zijn of ouder en die niet op minder dan een jaar van het pensioen verwijderd zijn.
Het voorstel bepaalt eveneens de toelagen die deel uitmaken van de loonkost en die ten laste zijn van de
werkgever van de militair.
Het ontwerp wordt voor advies aan de raad van state overgemaakt.
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Hoort bij Ministerraad van 18 februari 2011

Binnenlandse zaken
Reglementering van de bescherming tegen ioniserende stralingen uit weesbronnen
Reglementering van de bescherming tegen ioniserende stralingen uit weesbronnen
De ministerraad heeft op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom een
reglementering goedgekeurd die bescherming biedt tegen ioniserende stralingen uit weesbronnen.
Ioniserende stralingen komen niet enkel voor in de nucleaire sector. Ook andere sectoren zoals de afvalen de recyclagesector worden geconfronteerd met nucleair afval. Om de bevolking hiertegen te
beschermen, heeft het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle samen met de Nationale Instelling
voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoﬀen en de gewestelijke overheden een globale aanpak
uitgewerkt. Ze bestaat uit reglementering, opleiding en informatie voor betrokken werknemers en
sectoren. en een oplossing voor de ﬁnanciering van de verwijdering van weesbronnen.
Het is de bedoeling om een detectienetwerk op te bouwen dat radioactieve bronnen en voorwerpen tijdig
opspoort, om te vermijden dat ze in de niet-nucleaire afvalbeheer of de recyclagesector terechtkomen.
De meetpoorten zullen het belangrijkste instrument zijn om nucleair afval te detecteren. Hun gebruik
wordt verplicht in bepaalde sectoren. Tegelijkertijd komt er een strenge controle op het gebruik ervan. Een
aantal maatregelen regelen de afvoer van radioactieve stoﬀen. Wanneer geen verantwoordelijke kan
worden gevonden, geldt een speciﬁeke ﬁnanciële regeling voor het beheer en de behandeling van de
weesbronnen.
De reglementering is conform de Europese regelgeving terzake: richtlijn 2003/122/euratom.
(*) ontwerp van kb betreﬀende het opsporen van radioactieve stoﬀen in bepaalde materiaal- en
afvalstromen en betreﬀende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen.
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