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Ministerraad van 15 december 2010
De ministerraad vergaderde op woensdag 15 december 2010 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme
De ministerraad vergaderde op woensdag 15 december 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 15 december 2010

Lokale politie
Toekenning van federale dotaties 2010 voor de lokale politie
Toekenning van federale dotaties 2010 voor de lokale politie
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom vier
ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd over de ﬁnanciële tegemoetkomingen van de federale staat
aan de gemeenten en de meergemeentepolitiezones voor de ondersteuning van de werking van
de lokale politie in 2010.
de federale basisdotatie en de toelage voor de uitrusting handhaving openbare orde:
Het basismechanisme van de ﬁnanciering van de lokale politie werd in 2010 aangepast. De bedragen
die in 2009 aan de politiezones werden uitbetaald, waren te hoog in verhouding met de werkelijke
evolutie van de gezondheidsindex. De toelage voor uitrusting handhaving openbare orde 2010 werd
bepaald in functie van de indexering zoals toegepast in 2009.
de federale bijkomende dotatie:
Het ontwerp van koninklijk besluit betreﬀende de bijkomende dotatie 2010 introduceert de gelijke
behandeling van de politiezones in het kader van de meerkost, ongeacht of er al dan niet een dossier
werd ingediend.
de sociale dotatie:
De toekenningsmodaliteiten die tot hiertoe werden toegepast worden in 2010 verlengd.
de federale dotatie om het aanwervingsbeleid in politiezones te stimuleren:
Het betreft een nieuwe toelage. Het provisioneel krediet dat tijdens het begrotingsconclaaf werd
uitgetrokken voor de bevordering van de aanwerving in politiezones met een ernstig tekort aan
personeel of die zich in een zeer speciﬁeke situatie bevinden, is volledig aan die toelage gewijd.
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Hoort bij Ministerraad van 15 december 2010

Verblijfsmachtiging
Aanpassing van de procedure om een verblijfsmachtiging om medische redenen te bekomen
Aanpassing van de procedure om een verblijfsmachtiging om medische redenen te bekomen
De ministerraad heeft, op voorstel van minister belast met het Migratie- en Asielbeleid Joëlle Milquet
en staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid Melchior Wathelet, een ontwerp van koninklijk besluit (*)
goedgekeurd dat de procedure wijzigt voor een verblijfsmachtiging om medische redenen, op basis van
artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreﬀende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.
Naast enkele technische aanpassingen bevat het ontwerp een preciezere omschrijving van de documenten
en de inlichtingen die de vreemdeling bij zijn aanvraag tot verblijf om medische redenen moet indienen.
Het gaat om:
een identiteitsbewijs;
het standaard medisch getuigschrift dat de ziekte, haar ernstigheidsgraad en de noodzakelijk
geachte behandeling vermeldt;
alle nuttige inlichtingen over zijn ziekte en de mogelijkheden tot en de toegankelijkheid van een
gepaste behandeling in zijn land van herkomst of in het land waar hij verblijft, waarover hij beschikt op
het moment van de indiening van zijn aanvraag;
het adres van zijn feitelijke verblijfplaats in België.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling
van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15
december 1980 betreﬀende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.
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Hoort bij Ministerraad van 15 december 2010

Kansspelen
Exploitatievoorwaarden van kansspelen via internet
Exploitatievoorwaarden van kansspelen via internet
De ministerraad heeft op initiatief van minister van Justitie Stefaan De Clerck en staatssecretaris voor de
coördinatie van de Fraudebestrijding Carl Devlies twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goedgekeurd
over de exploitatie van kansspelen via internet.
De nieuwe wet van 10 januari 2010 op de kansspelen schrijft voor dat de exploitatie van kansspelen via
internet slechts toegelaten is wanneer men over een aanvullende vergunning beschikt. Dat betekent
dat enkel bestaande vergunde uitbaters van kansspelen dergelijke vergunning kunnen bekomen. De
ontwerpen van koninklijk besluit die artikel 43/8, § 2 van de nieuwe wet uitvoeren, bepalen:
de vorm en de aanvraag van de aanvullende vergunning
de kwaliteitsvoorwaarden waaraan de aanvrager van een aanvullende vergunning moet voldoen

De ministerraad nam tevens kennis van de volgende ontwerpen van koninklijk besluit:
ontwerp van koninklijk besluit betreﬀende de vorm van de vergunning klasse G2, de wijze waarop de
aanvragen van een vergunning klasse G2 moeten worden ingediend en onderzocht en de wijze waarop
de mediaspelen worden ingericht en beheerd, met dien verstande dat een afzonderlijke boekhouding
moet worden gevoerd voor alle kansspelactiviteiten
ontwerp van koninklijk besluit houdende kansspelen geëxploiteerd via de media andere dan
televisieprogramma’s via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan en die een totaalprogramma
inhouden
ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15
december 2004 betreﬀende de wijze waarop de toegang tot de kansspelinrichtingen klasse I en II wordt
verboden of ontzegd

(*)
- ontwerp van koninklijk besluit betreﬀende de vorm van de aanvullende vergunning en de wijze waarop
de aanvragen voor een aanvullende vergunning moeten worden ingediend en onderzocht
- ontwerp van koninklijk besluit betreﬀende de kwaliteitsvoorwaarden die door de aanvrager van een
aanvullende vergunning dienen te worden vervuld

2/2

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

© 2021 - news.belgium.be

1/1

15 dec 2010 -11:08

Hoort bij Ministerraad van 15 december 2010

Veiligheid en preventie
Verlenging strategische veiligheids- en preventieplannen en bijkomende gemeenschapswachten
Verlenging strategische veiligheids- en preventieplannen en bijkomende gemeenschapswachten
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom een ontwerp
van koninklijk besluit goedgekeurd dat de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010 tot 30
juni 2011 verlengt.
In overeenstemming met de beslissing van de ministerraad van 30 september 2010 werd de
cyclus 2007-2010 volledig geëvalueerd.
Het ontwerp van koninklijk besluit neemt dezelfde bepalingen over als die van de cyclus 2007-2010, om de
gemeenten niet hinderen met administratieve rompslomp en om de terreinervaring en uitgewerkte
processen in stand te houden.
De ministerraad heeft ook twee ontwerpen van ministerieel besluit goedgekeurd die de
bijkomende gemeenschapswachten met zes maanden, tot 30 juni 2011, verlengen. De ontwerpen hebben
betrekking op het stelsel van de gemeenschapswachtenactiva (bijkomend contingent) en op het
stelsel van 90 gemeenschapswachten-activa (VTE). Elk jaar vaardigt de minister ministeriële besluiten
uit voor de ﬁnanciering ervan gedurende een jaar. Die steun bestaat uit een forfaitaire bijdrage voor
de tewerkstelling, uitrusting, opleiding, werking en investering.
Het principe is hetzelfde voor de twee ontwerpen van ministerieel besluit. Ze dekken echter enkel de zes
eerste maanden van 2011 in plaats van het volledige jaar.
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Hoort bij Ministerraad van 15 december 2010

Beschuttende werkplaatsen
Aanpassing van de loongrens voor de berekening van de lagelooncomponent in beschuttende
werkplaatsen
Aanpassing van de loongrens voor de berekening van de lagelooncomponent in beschuttende
werkplaatsen
Gezien de indexaanpassing van het gewaarborgd minimuminkomen van september 2010, wordt de
berekening van de lagelooncomponent van de socialezekerheidsbijdragevermindering voor werknemers in
een beschuttende werkplaats aangepast. De loongrens die wordt toegepast voor de berekening van de
vermindering van werkgeversbijdragen wordt verhoogd tot 6.787,67 euro per kwartaal voor 2011 en tot
6.743,59 euro per kwartaal vanaf 2012.
Het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet heeft als doel de verhoging van sociale
werkgeversbijdragen ten gevolge van de indexaanpassingen te compenseren.
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van art 2, 3°, d van het
koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet
van 24 december 2002. Dit koninklijk besluit zal bij het begin van het eerste kwartaal van 2011 in werking
treden.
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Buitenlandse zaken
Deelname van twee penitentiaire agenten aan de VN-vredesoperatie in Haïti (MINUSTAH)
Deelname van twee penitentiaire agenten aan de VN-vredesoperatie in Haïti (MINUSTAH)
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere om
twee penitentaire agenten in te zetten tijdens de VN-vredesoperatie MINUSTAH, UN Stabilisation Mission
in Haïti.
Tijdens de aardbeving in januari 2010 werd MINUSTAH zwaar getroﬀen. Onder het VN-personeel vielen 101
slachtoﬀers en het hoofdkwartier werd verwoest. Op vraag van de internationale gemeenschap zal
België twee penitientaire agenten voor twaalf maanden laten deelnemen aan een internationale actie
onder leiding van de VN, die als doel heeft het nationaal gevangeniswezen te ondersteunen. Het gaat om
de implementatie van het Strategisch Ontwikkelingsplan 2007-2012 van het nationaal gevangenissysteem
ontwikkeld door de Direction de l'Administration pénitentiaire.
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Operationele prezones voor hulpverlening
Overdracht van een krediet aan het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid
Overdracht van een krediet aan het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid
De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie
Turtelboom om een bedrag van 1.350.000 euro over te dragen aan het Federaal Kenniscentrum voor de
Civiele Veiligheid (KCCE) voor de ondersteuning van de opleiding, de praktische training en het provinciaal
opleidingscentrum van Namen.
Het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 verdeelt 21.300.000 euro onder de 32 hulpverleningszones voor
de organisatie van operationele prezones. Om van de subsidie te kunnen genieten, moeten de prezones
een overeenkomst sluiten met de Federale Staat die een aantal acties vermeld die de prezones moeten
ondernemen om de hervorming van de brandweerdiensten voor te bereiden. Enkel de prezone Namen
heeft geen ontwerpovereenkomst ingediend die aan de voorschriften voldoet.
Om de brandweerlieden van de provincie Namen in het kader van de hervorming toch te steunen, gaat de
ministerraad ermee akkoord om 1.350.000 euro, die oorspronkelijk bestemd waren voor de prezone van
Namen, over te dragen aan het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE).
De hervorming van de brandweerdiensten houdt ook een hervorming van de opleiding van
de brandweerlui in. De nood aan praktijkopleidingen, bijscholingen en kennisuitwisseling is vraag die vaak
weerkeert.
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Hoort bij Ministerraad van 15 december 2010

Financiële sector
Toezicht op de ﬁnanciële sector en ﬁnanciële bepalingen
Toezicht op de ﬁnanciële sector en ﬁnanciële bepalingen
De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet dat minister van Financiën Didier Reynders
voorstelde tot omzetting van diverse richtlijnen betreﬀende het toezicht op de ﬁnanciële sector en
houdende diverse bepalingen.
Het voorontwerp zet onder meer richtlijn 2009/111/EG in Belgisch recht om. De richtlijn is een eerste stap
om het communautaire kader te versterken op het vlak van crisisbeheer. Er zullen colleges van
toezichthouders worden opgericht die zullen bijdragen tot een nauwere samenwerking. De colleges zullen
het lopende toezicht en de aanpak van noodsituaties vergemakkelijken.
Het werd nodig geacht dat de mandaten van de bevoegde autoriteiten op gepaste wijze zouden rekening
houden met de communautaire dimensie. De bevoegde autoriteiten moeten zich dus zeer goed bewust
zijn van de impact van hun beslissingen voor de stabiliteit van het ﬁnanciële stelsel in alle andere
betrokken lidstaten.
Gebrekkige informatie tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst en van ontvangst
kan nadelig zijn voor de ﬁnanciële stabiliteit in de lidstaat van ontvangst. Daarom moeten de
informatierechten van de toezichthouders van de lidstaat van ontvangst worden versterkt, met name bij
een crisis die belangrijke bijkantoren treft. Daarom werd ook het begrip "signiﬁcant bijkantoor"
gedeﬁnieerd.
Richtlijn 2010/.../EU vormt op haar beurt een stap in het proces om het communautaire toezichtskader te
versterken door de invoering van een bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid van
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen.
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Internationale overeenkomst
Ratiﬁcatie van de wijziging van nieuwe leningovereenkomsten van het IMF
Ratiﬁcatie van de wijziging van nieuwe leningovereenkomsten van het IMF
De ministerraad heeft ingestemd met een voorontwerp van wet voor de ratiﬁcatie van de amendering van
nieuwe leningovereenkomsten van het IMF. Het gaat om een beslissing van de raad van beheer van het
IMF die als doel heeft de nieuwe leningovereenkomsten te verhogen en te versoepelen, om zo beter het
hoofd te kunnen bieden aan ﬁnanciële crisissen.
Op de G-20-top op 2 april 2009 in Londen werd beslist om de middelen te verhogen door de nieuwe
leningovereenkomsten aanzienlijk te verhogen. Op 24 november 2009 bereikten de deelnemers van de
nieuwe leningovereenkomsten een akkoord om het bedrag van de nieuwe leningovereenkomsten te
verhogen tot maximum 600 miljard dollar. De raad van beheer heeft de verruimde en versoepelde nieuwe
leningovereenkomsten op 12 april 2010 uitdrukkelijk goedgekeurd.
De wijziging van de nieuwe leningovereenkomsten betreft:
het doel en het gebruik van de middelen
hun activering
de vervroegde terugbetaling aan een deelnemer in geval van betalingsproblemen
de mogelijkheid voor nieuwe deelnemers om toe te treden
de verhouding tussen de nieuwe leningovereenkomsten en de algemene leningovereenkomsten.

De beslissing over de gewijzigde leningovereenkomsten blijft in principe van kracht tot 16 november 2012.
Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.
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Ocean Shield
Deelname van een Belgische onderoﬃcier aan antipiraterij-operatie Ocean Shield
Deelname van een Belgische onderoﬃcier aan antipiraterij-operatie Ocean Shield
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem
om van 27 december 2010 tot 15 juli 2011 een Belgische marineonderoﬃcier als lid van de zeegaande staf
in te zetten tijdens de antipiraterij-operatie Ocean Shield van de NAVO.
De Belgische onderoﬃcier neemt deel aan de internationale opdracht in de Hoorn van Afrika aan boord
van Nederlandse schepen, onder het statuut operationele inzet deelstand beschermingsinzet, KB 03 –
coëﬃciënt 3.
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FOD Financiën
Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar de Vlaamse regering - niveau C en D
Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar de Vlaamse regering - niveau C en D
De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat personeelsleden van de FOD
Financiën overdraagt aan de Vlaamse regering. Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders
geeft gevolg aan de beslissing van de Vlaamse regering om vanaf 1 januari 2011 zelf de dienst te
verzekeren voor het eurovignet en de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de inverkeerstelling. De
Vlaamse regering neemt daarvoor het betrokken personeel van de FOD Financiën over. Een
tweehonderdtal personeelsleden werden al overgeheveld met het ontwerp van koninklijk besluit dat de
ministerraad op 10 november 2010 goedkeurde.
Het huidige ontwerp regelt de overdracht van een personeelslid van niveau C en 46 personeelseden van
niveau D.
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Algemene rampen
Erkenning als algemene ramp
Erkenning als algemene ramp
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom een ontwerp
van koninklijk besluit goedgekeurd dat de overvloedige regenval van 22 augustus 2010
in Gembloers (Namen) als algemene ramp erkent.
De ministerraad heeft eveneens een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd
dat Meulebeke opneemt in de lijst van gemeenten die getroﬀen werden door de algemene ramp op 2 juli
2010 (West-Vlaanderen).
Bepaalde natuurrampen worden gedekt door de brandverzekering. Sinds maart 2007 komt elke polis
'brand-eenvoudig risico' tussen bij natuurrampen zoals overstromingen, overlopen en opstuwen van
openbare riolen, aardbevingen, aardverschuivingen of grondverzakkingen.
Het rampenfonds komt enkel tussen als de goederen niet verzekerd zijn wegens de ﬁnanciële toestand
van het slachtoﬀer (personen die recht hebben op een leeﬂoon of een gelijkwaardige ﬁnanciële
hulpverlening) of als de goederen niet gedekt worden door de verzekering (de niet-binnengehaalde
oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten, de bosaanplantingen)
of wanneer de goederen geen eenvoudig risico vormen (onder andere goederen die een bepaald
verzekerd bedrag overschrijden) en als het gaat om schade aan openbare domeingoederen.
(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 2010.
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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:
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
dringende zaken onder andere in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap te behartigen
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Hoort bij Ministerraad van 15 december 2010

Justitie
Detentie in humane omstandigheden
Detentie in humane omstandigheden
Minister van Justitie Stefaan De Clerck heeft de ministerraad een stand van zaken gepresenteerd van de
uitvoering van het masterplan 2008-2012-2016 voor een gevangenisinfrastructuur in humane
omstandigheden (zie ook ministerraad 18 april 2008).
Het renovatieprogramma voor het herstel van bestaande detentieplaatsen is goed opgeschoten. De
meeste renovatiewerken zijn uitgevoerd. De uitbreiding van capaciteit op bestaande sites is eveneens
uitgevoerd of de werken zijn lopende.
Voor de nieuwe Forensische Psychiatrische Centra in Gent, Antwerpen, Achêne, Dendermonde, Beveren,
Leuze-en-Hainaut en Marche-en-Famenne is het einde der werken gepland voor 2013.
Voor de nieuwbouw in Antwerpen wordt binnenkort een site uitgekozen. Voor de nieuwbouw ter
vervanging van de site Sint-Gillis/Vorst en Berkendael werd een geschikte lokatie gevonden. De geplande
datum voor het einde der werken is 2016.
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Hoort bij Ministerraad van 15 december 2010

Auditcomité van de federale overheid
Eerste activiteitenverslag
Eerste activiteitenverslag
De ministerraad heeft kennis genomen van het activiteitenverslag 2010 van het Auditcomité van de
federale overheid(ACFO), dat eerste minister Yves Leterme voorstelde.
Het verslag geeft de regering een algemeen beeld van de systemen voor interne controle die op het
niveau van de openbare diensten werden ingevoerd.
Het ACFO ging oﬃcieel van start op 2 april 2010. Het verslag slaat op zijn activiteiten van de eerste vier
maanden. In die periode is het ACFO zeven maal samengekomen. De meeste leidinggevenden van de
diensten die vallen onder de bevoegdheid van het Auditcomité en van de regeringscommissaris bevoegd
voor de audit, het Korps van de Inspectie van Financiën en de voorzitter van de FOD Budget &
Beheerscontrole overlegden er. Ze maakten praktische afspraken en vormden zich een eerste beeld van
de manier waarop de diverse diensten omgaan met materies zoals interne controle, risicobeheer
en interne audit.
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Spoorwegveiligheid
Veiligheidsmaatregelen bij niet-conforme interoperabiliteitsonderdelen van het spoorwegnet
Veiligheidsmaatregelen bij niet-conforme interoperabiliteitsonderdelen van het spoorwegnet
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de maatregelen bepaalt die de
veiligheidsinstantie moet nemen in geval van niet-naleving van de procedure van EG-verklaring van
conformiteit of in geval van niet-conforme interoperabiliteitsonderdelen.
Het voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe zet de Europese richtlijn 2008/57/EG
gedeeltelijk in Belgisch recht om (*). De veiligheidsinstantie moet een nationaal
voertuigenregister bijhouden en de vergunningen uitreiken voor de indienststelling van voertuigen en
infrastructuur. Bij de uitoefening van die taken zal de instantie de conformiteit van de
interoperabiliteitsonderdelen controleren. De fabrikant kan verplicht worden die onderdelen conform te
maken. Indien de fabrikant geen maatregelen neemt om de conformiteit te garanderen, kan de
veiligheidsinstantie het op de markt brengen van een onderdeel beperken of verbieden, of het uit de
handel laten nemen.
De ministerraad heeft ook een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de instanties die de
spoorvoertuigen onderhouden. Het ontwerp zet de Europese richtlijn 2004/49/EG (**) over de veiligheid
van de communautaire spoorwegen gedeeltelijk in Belgisch recht om. Het regelt de certiﬁcering van de
instanties die instaan voor het onderhoud en de criteria voor de accreditering van de instanties die de
certiﬁcaten aﬂeveren.
(*) van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008.
(**) van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004.
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Belgacap
Verlenging van de staatswaarborg voor aanvullende dekking Belgacap
Verlenging van de staatswaarborg voor aanvullende dekking Belgacap
Belgacap wordt verlengd tot 31 december 2011. Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister van
Financiën Didier Reynders beslist. Belgacap is een aanvullende dekking bij de kredietverzekering voor
KMO's en ondernemingen met maatschappelijke zetel in België die geconfronteerd worden met een
verminderde dekking door hun verzekeraar. De maatregel is een steun voor exporterende bedrijven: door
de dekking van hun risico kunnen ze makkelijker hun concurentiepositie beschermen.
De toekenningsvoorwaarden blijven ongewijzigd. De lijst van landen waar het risico gedekt is, wordt
uitgebreid met Australië, Canada, VS, Japan, Nieuw-Zeeland en Zwitserland.
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Wetboek van de btw
Vrijstelling van btw voor universele postdienst - tweede lezing
Vrijstelling van btw voor universele postdienst - tweede lezing
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders in tweede lezing een
voorontwerp van wet goedgekeurd dat het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wijzigt
op het vlak van de universele postdienst (artikel 44, § 3, 14°).
Het voorontwerp sluit aan op een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie en bepaalt dat de
vrijstelling van btw slechts van toepassing is op de universele postdienst wanneer die wordt geleverd
door een openbare of privé postdiensten die de hele universele postdienst of een deel
ervan verzekert zoals bepaald in artikel 142 van de wet van 21 maart 1991 betreﬀende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven.
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Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Samenstelling van het directiecomité van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Samenstelling van het directiecomité van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de samenstelling van het
directiecomité van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) vaststelt. Het ontwerp werd
voorgesteld door minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle.
Het directiecomité van het BIRB omvat de titularissen van een managementfunctie, en twee
personeelsleden van elke taalrol die tot klasse A4 behoren, of bij gebrek daaraan twee personeelsleden die
tot klasse A3 behoren en de meeste anciënniteit in hun klasse hebben. De directieraad bestaat uit de
leden van het directiecomité.
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Hoort bij Ministerraad van 15 december 2010

Landsverdediging
Overheidsopdrachten voor Landsverdediging
Overheidsopdrachten voor Landsverdediging
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om vier
overheidsopdrachten op te starten. Het gaat om:
een overheidsopdracht voor de maritieme transporten van militair materiaal in 2011 volgens een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
de aankoop van 15 dieselgeneratorsets voor de tripartite mijnjagers van de Belgische
Marinecomponent en de Koninklijke Nederlandse marine volgens een algemene oﬀerteaanvraag
een contract voor de wijziging van het scheepsgedeelte van het Harpoon subsysteem van de Mfregatten van de Marinecomponent volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via
een foreign military sales bij het Departement of Defence van de VS
de aankoop van een nieuwe standaard voor identiﬁcatieapparatuur (advanced IFF mode 5) met
bijhorende cijfermodules en advanced data tranfer equipment in het kader van het F-16 Commonality
and Interoperability Consolidation program volgens een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking via een foreign military sales bij het Departement of Defence van de VS.
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Hoort bij Ministerraad van 15 december 2010

Regie der Gebouwen
Groepering van diensten van de federale politie
Groepering van diensten van de federale politie
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om een
huurcontract voor 18 jaar te sluiten voor gebouw 1 en 4 van het Rijksadministratief centrum in Brussel.
Nadat het gebouw is gerenoveerd, zullen de diensten van de federale politie er hun intrek nemen.
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Sociale zekerheid
Vaststelling van het globaal budget 2011 voor de ﬁnanciering van de werkingskosten van
ziekenhuizen
Vaststelling van het globaal budget 2011 voor de ﬁnanciering van de werkingskosten van ziekenhuizen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het globaal budget voor het Rijk voor de ﬁnanciering
van de werkingskosten van de ziekenhuizen voor 2011 vaststelt op 7.231.012.903 euro.
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Globaal medisch dossier
Preventiemodule in globaal medisch dossier terugbetaald
Preventiemodule in globaal medisch dossier terugbetaald
De ministerraad heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goedgekeurd over de
nieuwe preventiemodule die deel uitmaakt van het globaal medisch dossier. De maatregel, die voorgesteld
werd door minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx, heeft als doel om het systematisch opsporen
van gezondheidsrisico's door de huisarts aan te moedigen.
De preventiemodule, die beantwoordt aan de internationale aanbevelingen en die deel uitmaakt van de
maatregelen voorzien in het Kankerplan 2008-2010, bestaat uit een checklist die aangepast is aan de
leeftijd.
De verstrekking wordt volledig terugbetaald aan de rechthebbende zonder voorkeurregeling naar analogie
met de verstrekking voor het globaal medisch dossier waar ze deel van uitmaakt.
Volgens het akkoord geneesheren-ziekenfondsen 2009-2010 zal de huisarts die de
verzekeringsinstelling meedeelt dat hij een preventiemodule opstart met een patiënt die een GMD
heeft, via een speciﬁeke code forfaitaire preventiehonoraria ontvangen. De honoraria worden in 2009
vastgesteld op 10 euro, als bijkomend honorarium bij de honoraria voor het beheer van het globaal
medisch dossier.
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Hoort bij Ministerraad van 15 december 2010

Infrabel
Infrabel mag nieuwe aandelen uitgeven
Infrabel mag nieuwe aandelen uitgeven
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte
een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel
toelating geeft om 35.963 nieuwe aandelen uit te geven als vergoeding voor de kapitaalinbreng door de
NMBS-Holding.
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Hoort bij Ministerraad van 15 december 2010

Hoge Raad voor Vrijwilligers
Ontslag en benoeming van leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers
Ontslag en benoeming van leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over het ontslag en de benoeming
van eﬀectieve en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers en meer bepaald over de
wetenschappelijke deskundigen die erin zetelen.
Het voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx past eveneens het huishoudelijk reglement
van de Hoge Raad voor Vrijwilligers aan naar aanleiding van de verandering van het statuut van de leden
van de Raad. De leden zijn voortaan organisaties die vertegenwoordigd worden door natuurlijke personen.
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Hoort bij Ministerraad van 15 december 2010

Justitie
Actualisering van wetgeving op het vlak van telefoonkosten en internetoperatoren
Actualisering van wetgeving op het vlak van telefoonkosten en internetoperatoren
De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Justitie Stefaan De
Clerck voorstelde om bepaalde wetgeving te actualiseren op het vlak van gerechtskosten
en technologische vooruitgang. Het gaat om de wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 dat
een aantal artikelen van het wetboek van strafvordering en de wet van 21 maart 1991 betreﬀende de
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven uitvoert.
Om de gerechtskosten te beheren, worden de tarieven voor telefonie aangepast. De tarifering gebeurde
tot nu toe op forfaitaire basis. Een nieuwe tarifering op basis van de werkelijke kosten zal de
gerechtskosten aanzienlijk verminderen.
Op technologisch vlak, wordt de internetsector onderworpen aan de wettelijke medewerkingsplicht bij
vorderingen door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Het koninklijk besluit van 9 januari 2003 wordt afgestemd op het koninklijk besluit van 12 oktober 2010
dat eveneens de medewerking van de operatoren en verstrrekkers van elektronische
communicatiediensten regelt in het kader van de BIM-wet (wet van 4 februari 2010).
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