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Ministerraad van 18 september 2009
De ministerraad vergaderde op vrijdag 18 september 2009 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Herman Van Rompuy.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 18 september 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 18 september 2009

Rijksdienst voor sociale zekerheid
Benoeming van de administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Benoeming van de administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd, op voorstel van minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk en Gelijke Kansen Joëlle
Milquet, dat de functie van administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de heer
Koen Snyders toekent. De heer Snyders wordt benoemd voor een mandaat van zes jaar dat aanvangt op 1
oktober 2009. De Selectiecommissie van Selor heeft hem als eerste geklasseerd in de groep van
'geschikte' kandidaten.
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Hoort bij Ministerraad van 18 september 2009

Instituut voor de nationale rekeningen
Benoeming van een lid van het Wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse
Benoeming van een lid van het Wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de heer Jean Hindriks, professor
aan de Université catholique de Louvain (UCL), benoemt als lid van het wetenschappelijk comité voor de
prijsobservatie en -analyse. Hij vervangt mevrouw Muriel Dejemeppe, aan wie eervol ontslag wordt
verleend, en voleindigt haar mandaat.
(*) koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Wetenschappelijk Comité voor de
prijsobservatie en -analyse.
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Hoort bij Ministerraad van 18 september 2009

Loopbaanonderbreking
Aanpassing aan SEPA van de uitbetaling van uitkeringen bij loopbaanonderbreking aan SEPA
Aanpassing aan SEPA van de uitbetaling van uitkeringen bij loopbaanonderbreking aan SEPA
De ministerraad heeft een koninklijk besluit goedgekeurd dat de uitbetaling van sociale uitkeringen bij
loopbaanonderbreking of tijdskrediet aanpast aan de eengemaakte Europese betaalruimte (SEPA). Tot nu
toe betaalde de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) de sociale uitkeringen via overschrijving op een
Belgische post- of bankrekening of per circulaire cheque. Vermits het voor de begunstigden van een
uitkering bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet, niet meer verplicht is om een woonplaats in België te
hebben en het gebruik van de SEPA-rekening eenvoudiger is, wordt de formulering aangepast. Vanaf de
eerste dag van de maand volgend op de publicatie van het kb in het staatsblad verricht de RVA de
betaling op een ﬁnanciële rekening behorend tot de eengemaakte Europese betaalruimte of per circulaire
cheque.
Het ontwerp van koninklijk besluit past een aantal koninklijke besluiten aan betreﬀende de stelsels van de
onderbreking van de beroepsloopbaan en tijdskrediet in het kader van de eengemaakte Europese
betaalruimte.
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Hoort bij Ministerraad van 18 september 2009

Ziekenfondsen
Boekhoudkundige regels voor ziekenfondsen aangepast
Boekhoudkundige regels voor ziekenfondsen aangepast
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een aantal boekhoudkundige
regels voor de ziekenfondsen en landsbonden wijzigt (*).
De facturatie van bepaalde uitgaven wordt aangepast aan de technologische evolutie en kan voortaan
op elektronische of magnetische wijze gebeuren.
De bewaringstermijn van de verantwoordingsstukken wordt van 10 jaar op 7 jaar gebracht.
De afsluiting van de rekeningen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging gebeurt
voortaan met de recentste normatieve verdeelsleutel die gekend is op dat moment. Aan de hand van de
deﬁnitieve normatieve verdeelsleutel wordt tijdens het volgende jaar een correctie toegepast.
Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.
(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van art. 29, § 1er en 5 van de
wet van 6 augustus 1990 betreﬀende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.
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Hoort bij Ministerraad van 18 september 2009

Nationale Loterij
Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Loterij
Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Loterij
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk
besluit goedgekeurd dat de heer Jean-Marc Liétart benoemt als voorzitter van de Nationale Loterij nv van
publiek recht. Hij vervangt mevrouw Edmée De Groeve van wie hij het mandaat voleindigt.
De heer Gilles Mahieu wordt lid van de raad van bestuur van de nationale loterij als vervanging van
mevrouw Edmée De Groeve van wie hij het mandaat voleindigt.
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Hoort bij Ministerraad van 18 september 2009

Noordelijke ontsluiting van Brussels Airport
Bedrag van de passagiersvergoeding voor de ontsluiting van Brussels Airport vastgelegd (diabolo)
Bedrag van de passagiersvergoeding voor de ontsluiting van Brussels Airport vastgelegd (diabolo)
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Steven
Vanackere de initiële passagiersvergoeding voor de ontsluiting van Brussels Airport via het
diaboloproject op 2,05 euro vastgelegd.
De vergoeding die de passagiers vanaf 1 november 2009 zullen betalen, dient om de noordelijke
ontsluiting van Brussels Airport door aansluiting op het spoorwegnet gedeeltelijk te ﬁnancieren (diaboloproject).
De reiziger zal dus een supplement van 2,05 euro moeten betalen op elke reis naar of van de luchthaven.
Reizigers die een abonnement voor woon-werkverkeer hebben met Brussels Airport als eindstation en
reizigers die gratis reizen worden vrijgesteld.
Het bedrag is de helft van de passagiersvergoeding die feitelijk 4,10 euro bedraagt. De wet van 30 april
2007 schrijft voor dat de passagiersvergoeding de helft bedraagt tussen de eerste dag van de maand die
volgt op de tweede verjaardag van het begin der werken, wat dus 1 november 2009 is, tot de laatste dag
van de maand waarin de infrastructuur in gebruik wordt genomen.
(*) houdende dringende spoorwegbepalingen.
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Hoort bij Ministerraad van 18 september 2009

Fedasil
Opvang van asielzoekers
Opvang van asielzoekers
De ministerraad heeft kennis genomen van de stand van zaken en de voorstellen die staatssecretaris voor
Maatschappelijke Integratie Philippe Courard over de extra opvangplaatsen voor asielzoekers voorlegde.
Het opvangnetnetwerk van Fedasil is verzadigd: in augustus 2009 diende voor meer dan 17.700 personen
een opvangplaats gezocht te worden, ook al is de opvangstructuur van Fedasil maar op 16.073 personen
berekend. Een aantal asielzoekers werd in hotels ondergebacht, wat ernstige problemen stelt voor de
opvang.
De ministerraad streeft ernaar om geen enkele asielzoeker meer te moeten opvangen op hotel. Daarom
zullen 800 bijkomende opvangplaatsen worden gecreëerd. De ministerraad geeft zijn akkoord voor de
aanpassing in de begroting 2009 voor Fedasil voor een bedrag van 9.572.971 euro. De ministerraad van
11 september 2009 nam van deze vraag reeds akte en deze vraag werd nu vervolledigd.
Voor 2010 geeft de ministerraad de toelating om de al geïdentiﬁceerde pistes voor 2010 uit te werken.
Daarnaast zullen de potentiële sites die voorliggen verder worden onderzocht, naast alle andere mogelijke
pistes die nog kunnen worden uitgewerkt. De vraag naar extra budget zal tijdens de bespreking van de
begroting worden onderzocht.
Inzake de uitstroom uit het opvangnetwerk van bepaalde categorieën van gerechtigden op opvang die
illegaal in het land verblijven is een samenwerkingsprotocol tussen Fedasil en de dienst
Vreemdelingenzaken in voorbereiding. De ministerraad vraagt om dit protocol zo spoedig mogelijk af te
werken.
De regering zal zich in de komende weken ook buigen over de andere nog hangende punten van het
migratiedossier zoals de gezinshereniging, nationaliteitswetgeving, schijnhuwelijken en het
terugkeerbeleid.
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Hoort bij Ministerraad van 18 september 2009

Waarborg voor ﬁnanciële verbintenissen
Verlenging van de staatswaarborg voor ﬁnanciële verbintenissen voor Dexia
Verlenging van de staatswaarborg voor ﬁnanciële verbintenissen voor Dexia
De ministerraad heeft beslist de waarborg voor ﬁnanciële verbintenisen van Dexia te verlengen. De
huidige staatswaarborg geldt voor verbintenissen die worden aangegaan tot 31 oktober 2009 en die ten
laatste op 31 oktober 2011 vervallen. Deze termijnen worden verlengd met respectievelijk één jaar (tot 31
oktober 2010) en drie jaar (tot 31 oktober 2014). Tegelijk wordt het waarborgplafond verlaagd van 150
miljard euro tot 100 miljard euro.
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders hierover een ontwerp van
koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het kb van 16 oktober 2008 tot uitvoering van art. 117bis
van de wet van 2 augustus 2002 betreﬀende het toezicht op de ﬁnanciële sector en de ﬁnanciële
diensten.

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

Persdienst van vice-eersteminister en Minister van
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
Didier Reynders
Karmelietenstraat15
1000 Brussel
België
+32 2 501 85 91
http://www.diplomatie.be

© 2021 - news.belgium.be

1/1

18 sep 2009 -12:38

Hoort bij Ministerraad van 18 september 2009

Piraterij op zee
Voorontwerpen van wet voor de strijd tegen de piraterij op zee - tweede lezing
Voorontwerpen van wet voor de strijd tegen de piraterij op zee - tweede lezing
De ministerraad heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de strijd tegen
de piraterij op zee eﬃciënter zal maken.
Op aanbeveling van de Raad van State werd het voorontwerp gescheiden: een eerste deel behandelt de
materies die onder 78 van de grondwet vallen en een tweede deel onder artikel 77.
Op 28 november 2008 had de ministerraad het licht op groen gezet voor de deelname van een fregat aan
de opdracht EU NAVFOR atalanta tegen piraterij voor de kust van de Hoorn van Afrika.
Het initiatief van minister van Justitie Stefaan De Clerck en minister van Landsverdediging Pieter De
Crem biedt nu een wettelijke basis waardoor de Belgische marine kan deelnemen aan de strijd tegen
piraterij. De voorontwerpen bevatten een deﬁnitie van schepen en piratengroepen en maken piraterij op
zee strafbaar. De oorlogsschepen en de Belgische militaire beschermingsteams aan boord van
burgerschepen krijgen de bevoegdheid om daden van piraterij te voorkomen en te onderdrukken. Een
extraterritoriale bevoegheid regelt het geval waarin piraten gearresteerd worden door een Belgisch
schip. Zo bieden de voorontwerpen een oplossing voor de strafprocedurekwesties die het speciﬁeke
karakter van de strijd tegen piraterij oproept.

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

Persdienst van vice-eersteminister en minister van
Landsverdediging Pieter De Crem
Lambermontstraat 8
1000 Brussel
België
+32 2 550 28 11
http://www.mil.be

© 2021 - news.belgium.be

1/1

18 sep 2009 -12:38

Hoort bij Ministerraad van 18 september 2009

Federaal openbaar ambt
Regeling van het moederschapsverlof
Regeling van het moederschapsverlof
Minister van Ambtenarenzaken Steven Vanackere heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit
(*) voorgelegd dat de uitvoering van het moederschapsverlof voor het personeel van het federaal
openbaar ambt in overeenstemming brengt met de wijziging van de arbeidswet (**). Dankzij die wijziging
kunnen contractuelen en ambtenaren hun bevallingsverlof op soepele wijze opnemen.
Het moederschapsverlof bedraagt 15 weken waarvan één week verplicht voor de bevalling moet worden
opgenomen en negen weken na de bevalling. De overige vijf weken kunnen als pre- of postnataal verlof
worden genomen. Tot nu toe moesten de vijftien weken aaneensluitend worden genomen. Vanaf 1 april
2009 kunnen de personeelsleden van het federaal openbaar ambt de laatste twee weken van hun
moederschapsverlof in verlofdagen van postnatale rust omzetten, te nemen binnen de acht weken die
volgen op de hervatting van het werk.
De toepassing van die wijziging wordt nu in een koninklijk besluit uitgewerkt. Het ontwerp van koninklijk
besluit bepaalt dat de verlofdagen van postnatale rust volledig bezoldigd zijn en dat de omzetting van het
postnatale verlof ten laatste vier weken voor het einde van de verplichte periode van postnatale rust moet
worden aangevraagd.
(*) tot wijziging van het kb van 19 november 1998 betreﬀende de verloven en afwezigheden toegestaan
aan de personeelsleden van de rijksbesturen.
(**) arbeidswet van 16 maart 1971 gewijzigd door de programmawet van 22 december 2008.
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Hoort bij Ministerraad van 18 september 2009

Universiteit Gent
Overdracht van de staatsgoederen die bij de Universiteit Gent horen naar de Vlaamse Gemeenschap
Overdracht van de staatsgoederen die bij de Universiteit Gent horen naar de Vlaamse Gemeenschap
Op voorstel van eerste minister Herman Van Rompuy en op vraag van de Vlaamse minister van Onderwijs
heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*) met de lijst van staatsgoederen
die bij de Universiteit Gent horen en die naar de Vlaamse Gemeenschap worden overgedragen. De lijst
bevat ook de roerende goederen. Ze werd aangevuld door het koninklijk besluit van 18 januari 2005.
(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van
staatsgoederen bij de Universiteit Gent die naar de Vlaamse Gemeenschap worden overgedragen.
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Hoort bij Ministerraad van 18 september 2009

Arbeidsongevallen
Regeling van schadevergoeding voor arbeidsongevallen van het personeel van het Paleis voor Schone
Kunsten nv
Regeling van schadevergoeding voor arbeidsongevallen van het personeel van het Paleis voor Schone
Kunsten nv
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waardoor het Paleis voor Schone
Kunsten nv (PSK) onder de toepassing valt van het koninklijk besluit van 12 juni 1970, wat de regeling van
de schadevergoeding voor arbeidsongevallen betreft.
In 2002 veranderde het PSK van statuut en werd een nv naar publiek recht met sociale doeleinden.
Daardoor viel het niet meer onder toepassing van het koninklijk besluit van 12 juni 1970. Het ontwerp van
besluit dat minister van Overheidsbedrijven Steven Vanackere heeft voorgesteld, wil dit rechtzetten. Met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2002 geldt het kb van 12 juni 1970 voor de preventie van
arbeidsongevallen, beroepsziekten en ongevallen op weg naar het werk en de schadevergoeding voor het
personeel van het PSK.
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