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Ministerraad van 4 juni 2010
De ministerraad vergaderde op vrijdag 4 juni 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme
De ministerraad vergaderde op vrijdag 4 juni 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 4 juni 2010

GAZA
Actie van Israel tegen de humanitaire vloot voor de vrede met bestemming Gaza
Actie van Israel tegen de humanitaire vloot voor de vrede met bestemming Gaza
Na een discussie in de ministerraad over de tragedie voor de kust van Gaza houdt de eerste minister eraan
de positie van België te verduidelijken over het vraagstuk van het internationale onderzoek naar de actie
die Israel heeft ondernomen tegen de humanitaire vloot voor de vrede met bestemming Gaza.

In de eerste plaats heeft vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere in een
eerste reactie op maandag 31 mei zijn verontwaardiging uitgesproken over de Israëlische militaire
operatie en over het gebruik van disproportioneel machtsvertoon. Hij heeft dezelfde dag aan de
ambassadeur van Israel in Brussel gevraagd om uitleg te verstrekken. Hij heeft ook van meet af aan
gepleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de feiten.

De minister van Buitenlandse Zaken heeft onmiddellijk zijn steun uitgesproken voor de bijeenroeping van
het Politiek en Veiligheidscomité van de Europese Unie en onze ambassadeur de opdracht gegeven om het
voorstel van een internationaal onderzoek naar de feiten te laten opnemen in de verklaring van mevrouw
Ashton, de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlands- en Veiligheidsbeleid, in naam van de Europese
Unie.

België sluit zich aan bij de verklaring van de VN-veiligheidsraad die oproept tot een snel, onpartijdig,
geloofwaardig en transparant onderzoek volgens de internationale normen.

Ten slotte heeft België in zijn nationale verklaring, naar aanleiding van de stemming in de
Mensenrechtenraad in Genève over de actie van Israel, duidelijk zijn steun uitgesproken voor een
internationaal onderzoek en eraan toegevoegd dat het onderzoek zelf belangrijker is dan een lange
discussie over de modaliteiten ervan. België betreurt dat het niet mogelijk is gebleken om rond deze
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aangelegenheid tot een consensus te komen binnen de Mensenrechtenraad en evenmin onder de EUleden van de Mensenrechtenraad. Niettegenstaande onze diplomatieke inspanningen om tot die
eensgezindheid te komen, om de impact van de vraag naar een onderzoek te vergroten, zag België zich
genoodzaakt om zich samen met de meeste EU-partners te onthouden.
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Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Uitvoering van de wet over de methoden voor het verzamelen van gegevens door de Inlichtingen- en
veiligheidsdiensten
Uitvoering van de wet over de methoden voor het verzamelen van gegevens door de Inlichtingen- en
veiligheidsdiensten
De ministerraad heeft in eerste lezing drie ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die de wet
houdende regeling van de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten uitvoert (wet van 30 november 1998). De
wet werd gewijzigd door de wet van 4 februari 2010 betreﬀende de methoden voor het verzamelen van
gegevens door de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Minister van Justitie Stefaan De Clerck en minister van Landsverdediging Pieter De Crem stelden de
ontwerpen voor:
ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van verschillende beschikkingen van de wet van 30
november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
ontwerp van koninklijk besluit tot de vaststelling van de modaliteiten voor wettige medewerkingplicht
in geval van aanvragen betreﬀende de elektronische communicatie door de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten
ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot het secretariaat van de administratieve commissie
belast met het toezicht over de speciﬁeke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van
gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.
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Rookdetectoren
Verbod op het gebruik van ionisatierookdetectoren in huis
Verbod op het gebruik van ionisatierookdetectoren in huis
Het gebruik van ionisatierookdetectoren in huis wordt verboden. De ministerraad heeft daarvoor een
ontwerp van koninklijk besluit van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en
minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom goedgekeurd.
Vanaf 1 september 2020 is het verboden om ionisatierookdetecotren in huis te hebben. De verkoop voor
huishoudelijk gebruik is verboden vanaf 1 september 2010.
De maatregelen passen binnen de initiatieven van de gewesten om het gebruik van rookdetecoren van het
optische type te bevorderen en zelfs te verplichten.
De ionisatierookdetectoren kunnen nog worden gebruikt in de industrie zonder toelating, indien ze aan
bepaalde veiligheidsvereisten voldoen en indien het type van toestel is goedgekeurd door het Federaal
Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).
Het ontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.
(*) wijziging an het kb van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de
bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.
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Sociaal akkoord - gezondheidssector
Financiering van het bijkomend verlof en het peterschap in de ziekenhuizen
Financiering van het bijkomend verlof en het peterschap in de ziekenhuizen
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het bedrag vaststelt van de
vergoedingen die zijn overeengekomen in het sociaal akkoord voor de gezondheidssector (sociaal akkoord
van 2010).
In het budget 2010 van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering zijn middelen
uitgetrokken voor de ﬁnanciering van de sociale akkoorden. Concreet regelt het ontwerp van minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx de ﬁnanciering van het peterschap in de
ziekenhuizen en de ﬁnanciering van bijkomend verlof voor personeelsleden van 50 jaar of ouder die geen
voordelen voor eindeloopbaan genieten. Het peterschap is bedoeld om kennis en ervaring van oudere
werknemers aan jongeren met minder basisopleiding over te dragen.
Het gaat om 16.831.048 euro. Het Riziv stort het bedrag aan het Fonds Sociale Maribel voor de
privéziekenhuizen en aan het Fonds voor de Gezondheidsinrichtingen en -diensten en aan de RSZ-PPO.
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Anticrisismaatregelen
Personeelskredieten voor de uitvoering van de anticrisismaatregelen
Personeelskredieten voor de uitvoering van de anticrisismaatregelen
Voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
worden personeelskredieten uitgetrokken om de anticrisismaatregelen op het vlak van tewerkstelling uit
te voeren die werden verlengd van 1 juli tot 30 september 2010. De ministerraad heeft daartoe beslist op
voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet.
De maatregel volgt op de beslissing van de ministerraad van 22 maart 2010 over de werkingskosten die
nodig zijn om de maatregelen uit te voeren.
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Sociale zekerheid
Financiering van het sociaal akoord 2010
Financiering van het sociaal akoord 2010
De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninkljk besluit dat het bedrag vaststelt voor
de betaling van vergoedingen die overeengekomen zijn in het sociaal akkoord voor de gezondheidssector.
Het akkoord werd in 2000 door de federale regering gesloten met de betrokken representatieve
organisaties van werkgevers en werknemers, voor de werknemers tewerkgesteld in de sector van de
thuisverpleging, wijkgezondheidscentra en het Rode Kruis voor het kalenderjaar 2010. Het gaat om
47.178.158 euro bestemd voor de fondsen van de sociale maribel.
De raad heeft ook een tweede ontwerp goedgekeurd voor de ﬁnanciering van het sociaal akkoord gesloten
in 2005. Het gaat om 12.003.715 euro bestemd voor de fondsen van de sociale maribel.
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Fonds voor de medische ongevallen
Vaststelling van het bedrag voor het Fonds voor de medische ongevallen
Vaststelling van het bedrag voor het Fonds voor de medische ongevallen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
het bedrag voor het Fonds voor de Medische Ongevallen vastgelegd (ontwerp van kb). Het Rijksinstituut
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering stort een bedrag van 5.385.000 euro in het fonds.
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Sociale zekerheid
Zorg- en verpleegkundigen die avondprestaties verrichten voor diensten van thuisverpleging en
wijkgezondheidscentra ontvangen toeslag
Zorg- en verpleegkundigen die avondprestaties verrichten voor diensten van thuisverpleging en
wijkgezondheidscentra ontvangen toeslag
In het kader van het plan om het beroep van zorg- en verpleegkundigen aantrekkelijker te maken heeft de
ministerraad nu ook de toeslag voor de avond- en nachtprestaties van zorg- en verpleegkundigen in de
diensten voor thuisverpleging en wijkgezondheidscentra goedgekeurd (zie ministerraad 28 mei 2010).
Het gaat om een toeslag voor de uren die gepresteerd worden aan het 'bed van de patiënt' tussen 19u en
20u en 20u en 6u 's morgends.
De toeslag werd overeengekomen bij het akkoord van 4 maart 2010, dat werd ondertekend door de
federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers.
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Regie der Gebouwen
Centralisatie van de diensten van de FOD Financiën in Doornik
Centralisatie van de diensten van de FOD Financiën in Doornik
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om de Regie
der Gebouwen op te dragen het tweede gerenoveerde gedeelte van het kantoorgebouw 'L'avenir' in de rue
du Château in Doornik te huren. Alle diensten van de FOD Financiën worden er gecentraliseerd.
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Gezinshereniging
Vaststelling van de criteria voor voldoende huisvesting in het kader van de gezinshereniging van
vreemdelingen in België
Vaststelling van de criteria voor voldoende huisvesting in het kader van de gezinshereniging van
vreemdelingen in België
De ministerraad heeft de criteria voor voldoende huisvesting in het kader van de gezinshereniging van
vreemdelingen in België vastgesteld. De raad heeft daarvoor op voorstel van minister van Werk, belast
met Migratie- en Asielbeleid, Joëlle Milquet en staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid Melchior
Wathelet een ontwerp van koninklijk besluit vastgelegd dat een antwoord biedt op het vernietingsarrest
van de Raad van State en dat in lijn is met de verblijfswet van 15 december 1980.
Het gaat om voorwaarden waaraan de woning van de vreemdeling moet voldoen wanneer gezinsleden
zich in het kader van de gezinshereniging bij hem voegen. De woning moet voldoen aan de elementaire
vereisten op het vlak van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid (art. 2 van de wet van 20 februari
1991 houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur).
Om de naleving van die voorwaarden te bewijzen, moet de vreemdeling een bewijs leveren van het
geregistreerde huurcontract van de woning die hij huurt als hoofdverblijfplaats of van de eigendomstitel
van de woning.
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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 budgettaire
behoedzaamheid. Het gaat om noodzakelijke initiatieven om het dagelijkse beheer van administratieve
zaken en de bevoegdheden inzake voogdij verder te zetten, en om de zaken af te handelen waarvoor geen
nieuw initiatief van de regering vereist.
Eerste minister:
ﬁnanciering van de openingsfeesten van het voorzitterschap van de EU georganiseerd door de FOD
Kanselarij van de Eerste Minister
subidies voor het Paleis voor Schone Kunsten en de Koninklijke Muntschouwburg in het kader van het
voorzitterschap van de EU

Minister van Justitie: ﬁnancieringsdossier voor de FOD Justitie
Minister van Ontwikkelingssamenwerking:
dossiers voor noodhulp, bilaterale samenwerking, transport van goederen, sensibiliseringscampagnes en
een overheidsopdracht

Minister van Binnenlandse Zaken:
subsidie voor de Vereniging voor de bevordering van Brussel vzw voor de organisatie Feest in het Park op
21 juli 2010
overheidsopdracht voor de aankoop van rupsgraafmachines voor de FOD Binnenlandse Zaken
ﬁnanciering van huisvesting, onthaal en vertalingen voor de Federale Politie in het kader van het
Voorzitterschp van de EU
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