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Ministerraad van 28 mei 2010
De ministerraad vergaderde op vrijdag 28 mei 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme
De ministerraad vergaderde op vrijdag 28 mei 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme
Eerste minister Yves Leterme besprak de beslissingen van de ministerraad tijdens de persbrieﬁng. Minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx stelde de maatregelen voor die het beroep van
de zorg- en de verpleegkundigen aantrekkelijker moeten maken. Daarnaast krijgen ook de
eenoudergezinnen en langdurig werklozen die jonger zijn dan 50 recht op de verhoogde tegemoektoming
voor geneeskundige verzorging. Ze stelde ten slotte het globale budget 2010 voor de verstrekkingen van
farmaceutische specialiteiten voor. Als in september het budget overschreden wordt, moet de
farmaceutische sector de overschrijding van het budget compenseren.
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Hoort bij Ministerraad van 28 mei 2010

Wapenwet
Opspoorbaarheid van vuurwapens
Opspoorbaarheid van vuurwapens
Om de volledige opspoorbaarheid van vuurwapens in België te garanderen, heeft de ministerraad op
initiatief van minister van Justitie Stefaan De Clerck een aantal maatregelen genomen
om de internationale verbintenissen na te komen (*). Zo zullen wapens worden geregistreerd nog voor ze
op de markt komen. De proefbank, die instaat voor de kwaliteitscontrole van de wapens na de fabricage of
de invoer, zal de vuurwapens registreren in het Centrale wapenregister. De wapenhandelaars die wapens
verkopen aan buitenlanders zullen dit geregeld moeten melden aan de gouverneur.
Daarnaast komt er een nieuwe regeling van de situaties waarin de eigenaar of het wapen van wettelijk
statuut veranderen.
De vuurwapenpas zal bovendien gratis worden.
Ten slotte krijgen de gewestelijke diensten die de in- en uitvoer controleren toegang tot het Centraal
wapenregister.
De Adviesraad voor wapens heeft een gunstig advies gegeven. Het ontwerp van koninklijk besluit tot
wijziging van het kb van 20 semtember 1991 tot uitvoering van de wapenwet, het kb van 8 augustus 1994
en het kb van 30 maart 1995 tot indeling van sommige gas- en luchtwapens wordt voor advies aan de
Raad van State voorgelegd.
Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.
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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.
United Nations oﬃce on drugs and crime UNODC - eﬃciënt en billijk beheer van natuurlijke
rijkdommen: alternative development in ANIOQUIA Department Colombia
International Organisation for Migration - assistance to internally displaced populations preventing
traﬃcing in persons of IDP in Medellin (Colombia)
Solidarité socialiste FCD: renforcement des mouvements sociaux en Palestine et Israël; contribution à
la prmotion d'une culture de paix
Institute of society Transformation - creating and activating of the Kherson Centre on Euro-Atlantic
Integration in the Kherson Region of Ukraine
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Intergouvernementele preventiecel
Dertiende jaarverslag van de Intergouvernementele preventiecel
Dertiende jaarverslag van de Intergouvernementele preventiecel
De ministerraad heeft kennis genomen van het jaarverslag 2009 van de Intergouvernementele
preventiecel, dat minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle heeft
voorgesteld.
In 2009 heeft de Intergouvernementele preventiecel zijn opdracht verder gezet. Hij schonk bijzondere
aandacht aan:
het toezicht op de rapportering van betaalorganen aan de Intergouvernementele preventiecel
het voorkomen van leemtes in de uitvoering van controletaken
de hernieuwing van protocollen tussen de betaalorganen en controlerende diensten
het overleg tussen betaalorganen en controlediensten
de opvolging van het nakomen van de erkenningsvoorwaarden van betaalorganen
de uitvoering van controlemissies in gevoelige sectoren
de voorbereiding en coördinatie van EU-controlemissies

De belangrijkste taak van de IPC is om tekorten bij de uitvoering en de controle van de EUlandbouwuitgaven preventief op te sporen en indien nodig bij te sturen. De IPC werd opgericht met het
protocol over de controle op de uitgaven ten laste van de EOGFL-garantie tussen de federale
betaalorganen en de respectievelijke controlediensten.
EOGFL staat voor Europees oriëntatie- en garantiefonds voor de landbouw.
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Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
Verslag over de eﬃciëntie en de doeltreﬀendheid van de middelen die de BIO vastlegde voor de
ontwikkelingslanden
Verslag over de eﬃciëntie en de doeltreﬀendheid van de middelen die de BIO vastlegde voor de
ontwikkelingslanden
De ministerraad heeft kennis genomen van het verslag dat minister van Ontwikkelingssamenwerking
Charles Michel voorlegde over de eﬃciëntie en de doeltreﬀendheid van de tussenkomsten en de
middelen die de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) uittrok voor de
ontwikkelingslanden.
Het verslag maakt een evaluatie op van de uitvoering van de strategische beslissingen, van de toekenning
van ﬁnanciële middelen aan projecten waartoe de raad van bestuur van de BIO beslist heeft en het
resultaat in termen van ontwikkeling, van de middelen die in 2008 en 2009 zijn ingezet.
De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden steunt de privésector in de
ontwikkelingslanden tegen marktconforme ﬁnancieringsvoorwaarden, om de economische en sociale
vooruitgang van de bevolking te bevorderen. De steun moet leiden tot duurzame productieve
werkgelegenheid, waarbij de fundamentele sociale rechten moeten gerespecteerd worden en de
levensomstandigheden van minder kansrijke gemeenschappen moeten verbeteren. Als onderneming van
publiek recht moet BIO ook de verplichtingen van een commercieel bedrijf naleven.
Sinds de beslissing van de ministerraad van 30 oktober 2009 werden strategische en
operationele ontwikkelingen binnen de BIO doorgevoerd. 2010 is een overgangsjaar: de traditionele
activiteiten in expertisepolen (ﬁnanciële sectoren - ondernemingen) worden gereorganiseerd en er
komt een nieuw departement (infrastructuur) dat de nieuwe activiteiten waarvoor de overheid een
aanzienlijk bedrag heeft uitgetrokken ondersteunt.
Er moeten dus ook bijkomende investeringen komen op het vlak van personeel. De resultaten zullen
merkbaar zijn in 2011 door de verhoging van het aantal interventies.
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Verzekering voor geneeskundige verzorging
Vaststelling van het globale budget 2010 voor de verstrekkingen farmaceutische specialiteiten
Vaststelling van het globale budget 2010 voor de verstrekkingen farmaceutische specialiteiten
De ministerraad heeft het geneesmiddelenbudget voor 2010 vastgelegd. De ministerraad heeft
hierover op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp
van koninklijk besluit goedgekeurd dat voor 2010 het globale budget vastlegt van de ﬁnanciële middelen
voor het ganse rijk voor de prestaties farmaceutische specialiteiten, in het kader van de verplichte
verzekering geneeskundige verzorging.
Het besluit is essentieel om het budget van de gezondheidszorg te respecteren: het bepaalt immers dat,
wanneer in september het budget voor de geneesmiddelen overschreden is, de industrie de overschrijding
terugbetaalt tot 100 miljoen euro.
Het besluit responsabiliseert dus een belangrijke partner van de gezondheidszorg. De farmaceutische
industrie is immers een sleutelﬁguur die dankzij de regelmatige ontwikkeling van innoverende
geneesmiddelen bijdraagt tot een gezonder en langer leven van de burgers. Maar het is ook een
actor waarvoor 17% van het budget voor de gezondheidszorgen bestemd is. Het respecteren van het
budget van zo'n 3,917 miljard euro is dus van kapitaal belang.
Verder proberen bepaalde farmaceutische bedrijven - die rekenschap moeten geven aan hun
aandeelhouders over de evolutie van hun zakencijfer - vaak om via marketingoperaties het gedrag van de
voorschrijvers te beïnvloeden.
Tijdens het begrotingsconclaaf 2010 werd besloten dat de sector in 2010 een besparing zou realiseren van
126,7 miljoen, waarvan 115,2 via prijsdalingen. Tot op heden is er al een besparing verwezenlijkt van
104,88 miljoen door de prijsdalingen in januari, april en juli. De prijsdalingen van oktober moeten nog bij
dit resultaat gevoegd worden.
Indien de kans bestaat dat het geneesmiddelenbudget overschreden wordt op basis van de
uitgavenramingen in september 2010, zal de farmaceutische industrie de overschrijding tot een bedrag
van maximaal 100 miljoen compenseren.
Het besluit bepaalt ook dat de maatregelen die de regering niet heeft uitgevoerd, de industrie niet
bestraﬀen via de neutraliseringstechniek. De regering blijft op deze manier haar verantwoordelijkheid
behouden.
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FANC
Ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle
Ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle
De ministerraad heeft op vraag van mevrouw Cécilia Vermeulen haar ontslag aanvaard als lid van de raad
van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).
De ministerraad gaat ook akkoord met de benoeming van mevrouw Jihanne Annane als lid van de Raad
van bestuur ter vervanging van mevrouw Cécilia Vermeulen.
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Spoorwegen
Vastlegging van de bijdrage voor de Veiligheidsinstantie en het Onderzoeksorgaan voor de
spoorwegongevallen - tweede lezing
Vastlegging van de bijdrage voor de Veiligheidsinstantie en het Onderzoeksorgaan voor de
spoorwegongevallen - tweede lezing
De ministerraad heeft in tweede lezing de twee ontwerpen van koninklijk besluit deﬁnitief goedgekeurd die
de bedragen vastleggen, die de gebruikers van het Belgische spoorwegnet die houder zijn van een
veiligheidsvergunning en van een veiligheidscertiﬁcaat deel B, moeten betalen. Infrabel, de beheerder van
de spoorweginfrastructuur, en de ondernemingen die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet,
moeten een bijdrage betalen als deelname in de kosten van de veiligheidsinstantie van de spoorwegen en
het onderzoeksorgaan voor de spoorwegongevallen.
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Verpleegkundigen
Ministerraad zet het licht op groen voor de maatregelen 2010 voor de verpleegkundigen en
zorgkundigen
Ministerraad zet het licht op groen voor de maatregelen 2010 voor de verpleegkundigen en zorgkundigen
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft voorgesteld met maatregelen die het plan voor de attractiviteit
van het verpleegkundig beroep uitvoeren.
Op 4 mei ll werd een akkoord afgesloten tussen minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette
Onkelinx en de syndicaten en werkgeversverenigingen van de non-proﬁt sector over de
ﬁnancieringsmaatregelen voor de oncomfortabele avondprestaties en over de premies voor titels en
beroepsbekwaamheden, die in het kader van het Plan voor de attractiviteit van het verpleegkundig beroep
voorzien zijn in het budget voor 2010.
Het is een belangrijke maatregel voor de verpleegkundigen en zorgkundigen van dit land: we konden een
budget van circa 90 miljoen euro vrijmaken voor het erkennen van de speciﬁciteit van hun beroep en hun
nettoloon substantieel verhogen.
1. Financiering van de oncomfortabele avondprestaties
De ﬁnanciering van de oncomfortabele avondprestaties is een belangrijke verworvenheid: de prestaties
tijdens die uren zijn vaak moeilijk te combineren met een gezinsleven en ze vereisen een speciﬁeke
organisatie. Deze werkuren zullen voortaan tussen 19 uur en 20 uur betaald worden aan 120%. De uren
gepresteerd tussen 20 uur en 6 uur ’s morgens zullen betaald worden aan 135%, zelfs wanneer de
prestatie vroeger tijdens de dag is aangevat.
De huidige regels, onder meer inzake prestaties op zon- en feestdagen, die betaald worden aan 156%,
blijven uiteraard behouden.
Andere belangrijke verworvenheid: de betaling van de oncomfortabele avondprestaties heeft niet alleen
meer betrekking op de verpleegkundigen!
Deze maatregel zal toegepast worden voor alle personeelsleden “aan het bed van de patiënt”. Het gaat
dus niet alleen over de verpleegkundigen, maar ook over de zorgkundigen en de opvoeders in de
psychiatrie.
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Ook de regels die ’s avonds van toepassing zijn in de verschillende betrokken sectoren zijn
geharmoniseerd: algemene ziekenhuizen, rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische
ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen. Voor het berekenen van de salaristoeslagen zal
iedereen voortaan op gelijke voet staan.
De maatregel treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2010. De prestaties zullen vanaf
juli 2010 maandelijks betaald worden. De prestaties uitgevierd van januari tot juni 2010 zullen
samengevoegd worden in een “inhaalpremie”.
2. Toekenning van een jaarlijkse premie aan de houders van Titels en Beroepsbekwaamheden
De beroepsopleiding en de specialisatie van de verpleegkundigen in activiteitsdomeinen worden
geherwaardeerd: de houders van de titels en bekwaamheden zullen kunnen genieten van een belangrijke
jaarlijkse premie:
Een minimumjaarbedrag van circa 560 euro netto (1.113,80 euro bruto) voor de houders van een
bekwaamheid in de geriatrie;
Een minimumjaarbedrag van circa 1.680 euro netto (3.341,50 euro bruto) voor de houders van een
beroepstitel in intensieve zorg, geriatrie of oncologie.

Deze premies zullen ook toegekend worden voor andere titels en bekwaamheden – zoals diabetologie en
pediatrie – zodra ze oﬃcieel zullen erkend zijn.
Samen met de gedefedereerde entiteiten moet een valoriseringmechanisme voor de verworven ervaring
worden ingevoerd, zodat degenen die geen houder zijn van een titel of bekwaamheid ze kunnen
verwerven tijdens hun loopbaan en ze zodoende van deze premies kunnen genieten.
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West-Europese Unie
Ontbinding van de West-Europese Unie
Ontbinding van de West-Europese Unie
Op vraag van de minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere heeft de ministerraad de beslissing
tot opzegging van het Belgisch lidmaatschap in de West-Europese Unie (WEU) geformaliseerd. Hij heeft
aan de minister ook opdracht gegeven om de gevolgen van de ontbinding van de WEU te beheren. België
is immers depositaris van het Verdrag van Brussel waarmee de WEU is opgericht en moet dus voorzien zijn
op de sluiting van organisaties, de gevolgen op personeelsvlak (sociaal plan, pensioenen), de bestemming
van archieven en gebouwen, ....
De WEU is een organisatie van wederzijdse verdediging gebaseerd op het Verdrag van Brussel (1948). Ze
telt tien volwaardige lidstaten (Duitsland, België, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg,
Nederland, Portugal, Verenigd Koninkrijk) en achttien andere Europese partners en waarnemers met
uiteenlopende status. Naarmate een Europees defensiebeleid zich ontwikkelde, heeft de WEU haar
activiteiten verminderd. Vandaag is de enige publieke rol van de WEU belichaamd in het werk van de
Parlementaire Vergadering.
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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.
Staatssecretaris voor Mobiliteit:
de terbeschikkingstelling van een programmeur en een analyst bij het directoraat-generaal Maritiem
Vervoer
de verlenging van een ICT-contract met de ﬁrma COLT voor vijf maanden

Minister van Buitenlandse Zaken:
17 projecten voor de FOD Buitenlandse Zaken
3 projecten voor de conﬂictpreventie, vredesopbouw en respect voor de mensenrechten

Minister van Justitie: 12 dossiers voor de FOD Justitie
Minister van Ontwikkelingssamenwerking:
vier dossiers over de bilaterale samenwerking
een dossier voor noodhulp
negen dossiers voor sensibiliseringsactiviteiten
een dossier voor ondernemen en ontwikkeling
een dossier over internationale congressen

2/2

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

28 mei 2010 -11:55

Hoort bij Ministerraad van 28 mei 2010

Regie der Gebouwen
Rechtbank van Koophandel van Brussel en Scheldekop in Oudenaarde
Rechtbank van Koophandel van Brussel en Scheldekop in Oudenaarde
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders de Regie der Gebouwen
belast met de verlenging van het huurcontract van het gebouw in de Regentschapsstraat 4 te 1000
Brussel voor 9 maand. De verlenging komt tegemoet aan de huisvestingsbehoeften van de Brusselse
Rechtbank van Koophandel, in afwachting van de huisvesting in de gerenoveerde lokalen van de QuatreBrasstraat 19.
De ministerraad heeft eveneens het ontwerp van amenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen de
Regie der Gebouwen en verschillende andere partijen alsook het ontwerp van bilaterale overeenkomst
tussen de Regie der Gebouwen en de stad Oudenaarde voor het stadsvernieuwingsproject "Scheldekop".
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Bescherming van het mariene milieu
Kaderrichtlijn water en kaderrichtlijn mariene strategie - tweede lezing
Kaderrichtlijn water en kaderrichtlijn mariene strategie - tweede lezing
De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit
Etienne Schouppe in tweede lezing twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd over de
bescherming van het mariene milieu. De ontwerpen zijn aangepast aan het advies van de Raad van State.
Het eerste ontwerp behandelt de realisatie van een goede toestand van het oppervlaktewater. Het
optimaliseert de bestaande omzetting in Belgisch recht van twee Europese richtlijnen: de kaderrichtlijn
water (2000/60/EG) en de richtlijn inzake milieukwaliteitsnormen (2008/105/EG).
Het tweede ontwerp omschrijft de strategie voor het mariene milieu in de Belgische zeegebieden. Het
ontwerp zet de Europese richtlijn (2008/56/EG) in Belgisch recht om. De richtlijn schept een kader en
gemeenschappelijke doelstellingen om het mariene milieu tegen 2020 te behouden en te beschermen. De
lidstaten moeten onder meer de problemene valueren in de mariene gebieden die tot hun grondgebied
behoren en voor elke regio coherente beheersplannen opstellen, uitvoeren en toezien op de naleving
ervan.
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Defensie
Overheidsopdrachten voor de levering van water aan kwartieren van Defensie
Overheidsopdrachten voor de levering van water aan kwartieren van Defensie
De ministerraad heeft aan minister van Landsverdediging Pieter De Crem, toelating gegeven om zeven
meerjarige overheidsopdrachten af te sluiten voor de levering van water aan kwartieren van Defensie.
Het gaat om opdrachten van onbepaalde duur:
CILE voor de gemeente Angleur
PIDPA voor de stad Antwerpen
SWDE voor de gemeente Verviers
VMW voor de stad Brussel
TMVW voor de stad Gent
VIVAQUA voor de stad Brussel
INASEP voor de gemeente Naninne
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Gezinshereniging
Criteria voor een duurzame en stabiele relatie in het kader van gezinshereniging
Criteria voor een duurzame en stabiele relatie in het kader van gezinshereniging
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de criteria vaststelt voor de
deﬁnitie van het begrip 'een duurzame en stabiele relatie' in het kader van gezinshereniging.
Het ontwerp van minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid, Joëlle
Milquet en van staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid Melchior Wathelet volgt op het arrest van de
Raad van State dat artikel 11 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 vernietigt. Dat artikel stelt de
criteria vast voor de deﬁnitie van het stabiele karakter van de duurzame relatie tussen partners, De
voorwaarde dat de relatie een duurzaam karakter van ten minste één jaar moet hebben, blijft van
toepassing in de wet betreﬀende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen (wet van 15 december 1980) en kan nog steeds gecontroleerd worden.
De nieuwe deﬁnitie (art. 11) luidt als volgt:
Het stabiele karakter van de relatie wordt aangetoond:
indien de partners bewijzen gedurende minstens een jaar, voor de aanvraag, onafgebroken en op
legale wijze in België of een ander land te hebben samengewoond
ofwel indien de partners bewijzen dat zij elkaar sedert ten minste een jaar kennen en het bewijs
leveren dat zij regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of elektronische berichten met elkaar contact
onderhielden, dat zij elkaar voor de aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in
totaal 45 of meer dagen duurden
ofwel indien de partners een gemeenschappelijk kind hebben.

(*) tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreﬀende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
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Hoort bij Ministerraad van 28 mei 2010

Verzekering geneeskundige verzorging
Betere toegang tot de gezondheidszorg voor eenoudergezinnen en langdurig werklozen jonger dan 50
jaar
Betere toegang tot de gezondheidszorg voor eenoudergezinnen en langdurig werklozen jonger dan 50 jaar
De ministerraad heeft zich akkoord verklaard met het ontwerp van koninklijk besluit dat eenoudergezinnen
en langdurig werklozen jonger dan 50 jaar een betere toegang tot de gezondheidszorg biedt. Het ontwerp
dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorstelde wijzigt het koninklijk
besluit dat de toekenningsvoorwaarden vastlegt voor de verhoogde tegemoetkoming van de verplichte
verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen en tot invoering van het OMNIO-statuut.
De personen die recht hebben op het OMNIO- en BIM-statuut (rechthebbenden op de verhoogde
tegemoetkoming) genieten een belangrijke korting op de kosten voor geneesmiddelen en op het bedrag
van de raadplegingen bij de arts of de ziekenhuiskosten. De kortingen bedragen gemiddeld 50%.
De eenoudergezinnen en de langdurig werklozen jonger dan 50 jaar worden opgenomen in de lijst van de
sociale categorieën die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming (BIM) vanaf 1 juli 2010.
Ter herinnering: de toegang tot het BIM-statuut gebeurt automatisch. Het wordt toegekend voor meerdere
sociale categorieën - zoals de ex-WIGW, de leden van de religieuze gemeenschappen, de wezen, de
gepensioneerden, de personen met een handicap, de langdurig werklozen ouder dan 50 jaar - die
beschikken over een jaarlijks bruto belastbaar inkomen van minder dan 14.000 euro (+ 2.700 euro per
persoon ten laste).
De kost van deze maatregel is geraamd op 17,408 miljoen euro. Meer dan 150.000 bijkomende personen
zullen van de verhoogde tegemoetkoming kunnen genieten.
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Hoort bij Ministerraad van 28 mei 2010

Hulpdiensten
Aanpassing van de opleiding van de leden van de civiele veiligheid
Aanpassing van de opleiding van de leden van de civiele veiligheid
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom
(*) om de subsidie voor de brandweerscholen te wijzigen. De brandweerscholen zijn erkende provinciale
opleidingscentra die instaan voor de opleiding van alle brandweermannen en -vrouwen. Omdat
het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken, dat instaat voor de
opleidingen, de deelname en de opleidingen wenst uit te breiden zal de ﬁnanciering onderhandeld
worden en aan een bestuursovereenkomst per school worden gekoppeld.
(*) ontwerp van kb tot wijziging van het kb over de opleiding van de Civiele Veiligheid
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Hoort bij Ministerraad van 28 mei 2010

Belgacom
Wijziging van de statuten van Belgacom
Wijziging van de statuten van Belgacom
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte om de
wijziging van de statuten waartoe de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Belgacom op 14
april 2010 besliste te bekrachtigen (ontwerp van kb).
De machtiging van de raad van bestuur om:
eigen aandelen in te kopen in geval van een ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap
het kapitaal te verhogen in geval van een openbaar overnamebod

wordt met drie jaar verlengd.
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Hoort bij Ministerraad van 28 mei 2010

FOD Justitie
Deelname van de FOD Justitie aan het e-justiceproject van de Europese Unie
Deelname van de FOD Justitie aan het e-justiceproject van de Europese Unie
De FOD Justitie zal deelnemen aan de call for proposals van de Europese Commissie voor project Pilot A in
het kader van het CIP - ICT policy support programme. Dat programma sluit aan op het werkprogramma
2010 van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en -innovatie.
Pilot A betreft een e-justiceproject, een pilootproject voor de informatisering van justitie binnen de
EU. België kan zo gedurende drie jaar meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de
informatisering van grensoverschrijdende juridische dienstverlening. Het project Pilot A onderzoekt de
technische aspecten van het informatiseringsproject.
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Hoort bij Ministerraad van 28 mei 2010

Binnenlandse Zaken: overheidsopdracht
Gunning van een overheidsopdracht voor de levering van kaliumjodidetabletten
Gunning van een overheidsopdracht voor de levering van kaliumjodidetabletten
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom
om de overheidsopdracht voor de levering van kaliumjodidetabletten te gunnen aan de ﬁrma Lannacher
Heilmittel.
De tabletten moeten gebruikt worden bij ernstige ongevallen in nucleaire installaties. De oﬀerte van de
ﬁrma Lannacher Heilmittel werd administratief en technisch regelmatig bevonden.
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