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Ministerraad van 9 oktober 2009
De ministerraad vergaderde op vrijdag 9 oktober 2009 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Herman Van Rompuy.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 9 oktober 2009 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Herman Van Rompuy.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 9 oktober 2009

Regie der Gebouwen
Huur van een gebouw en verkoop van een perceel in Brugge
Huur van een gebouw en verkoop van een perceel in Brugge
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders de Regie der Gebouwen
zijn toestemming verleend om met de stad Brugge een dading te sluiten voor de achterstallige
huurgelden voor het voormalige rijkswachtgebouw in de Zandstraat in Brugge (tot 15 januari 2009).
De Regie der Gebouwen zal ook een klein perceel grond in de Lange Rei - Langeraamstraat in Brugge
verkopen aan de NV Nieuw Brugge.
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Hoort bij Ministerraad van 9 oktober 2009

Zwangerschapsafbreking
Benoeming van de leden van de Evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de wet op de
zwangerschapsafbrekingen
Benoeming van de leden van de Evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de wet op de
zwangerschapsafbrekingen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de leden van de Nationale Evaluatiecommissie belast
met de evaluatie van de toepassing van de wet van 3 april 1990 over de zwangerschapsafbrekingen
benoemt.
Als geneesheer:
Eﬀectieve leden:
de heer Jan Deprest (N)
de heer Alfons Van Orshoven (N)
mevrouw Catherine Donner (F)
mevrouw Christine Dumoulin (F)
de heer Jacques Germeaux (N)
mevrouw Chantal Kortmann (N)
mevrouw Françoise Kruyen (F)
mevrouw Axelle Pintiaux (F)

Plaatsvervangers:
de heer Marc Cosijns (N)
de heer Jan De Lepeleire (N)
de heer Paul Deschepper (N)
mevrouw Anne Verougstraete (N)
mevrouw Valérie Albert (F)
mevrouw Nathalie Carlier (F)
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mevrouw Isabelle Dumont (F)
de heer Thierry Fobe (F)

Als hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit of advocaat:
Eﬀectieve leden:
de heer Herman Nys (N)
mevrouw Liesbet Stevens (N)
mevrouw Nicole Gallus (F)
de heer Jules Messine (N)

Plaatsvervangers:
de heer Stefaan Callens (N)
mevrouw An Vrijverman (N)
mevrouw Eléonore Delwaide (F)
de heer Jean-Marc Wolter (F)

Als lid afkomstig uit de middens van het onthaal en de begeleiding van vrouwen in noodtoestand:
Eﬀectieve leden:
mevrouw Arlette Geuens (N)
mevrouw Els Leuris (N)
de heer Michel Pasteel (F)
de heer Vincent Schillebeeckx (F)

Plaatsvervangers:
mevrouw Karline Demasure (N)
mevrouw Isabelle Schotte (N)
mevrouw Violaine De Clerck (F)
mevrouw Claire Quevrin (F)
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Hoort bij Ministerraad van 9 oktober 2009

Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie
Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor
jaarlijkse vakantie
Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor jaarlijkse
vakantie
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit
goedgekeurd dat het mandaat van de heer André Gaspard als adjunct-administrateur-generaal van de
Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie hernieuwt.
De heer André Gaspard is de huidige adjunct-administrateur-generaal en heeft een positieve beoordeling
bekomen. Zijn mandaat wordt vanaf 1 oktober 2009 met zes jaar hernieuwd.
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Hoort bij Ministerraad van 9 oktober 2009

Preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven inzake preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven inzake preventieve diplomatie
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme om een
aantal initiatieven van de preventieve diplomatie te ﬁnancieren.
Mediation in impending and ongoing conﬂicts - processes peace dialogue and international
reconciliation - crisis management - conference: peace and stability in Africa: Is a Joint Agenda for
China and the EU Possible? - Vrije Universiteit Brussel (VUB) - Brussel

Deze conferentie zal een mogelijke samenwerking met China verkennen op het vlak van vrede en
veiligheid in Afrika en de gemeenschappelijke
belangen bepalen die een dergelijke samenwerking mogelijk maken.
Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele overheid: UNHCR (United Nations High Commissioner
for Refugees Representation in Myanmar) - Community Peace Education and Development in Northern
Rakhine State (NRS) of Myanmar

UNHCR is reeds geruime tijd actief in de regio van Northern Rakhine in Myanmar. Samen met hun
uitvoerende partner de NGO 'Community and Family Services International (CFSI)' begeleiden ze de
terugkeer en de re-integratie van de Rohingya-bevolking. Met dit project willen ze twee
gemeenschapscentra, Inter-Ethnic Youth Centers (IEYC), oprichten in twee dichtbevolkte steden. Het is de
bedoeling om jongeren van verschillende etnische groepen samen te brengen en hun onderwijs- en
ontspanningsmogelijkheden te bieden. Het project heeft ook als doel de jongeren opleiding te geven
inzake de rechten van de mens, de rechten van het kind en de genderthematiek.
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