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Ministerraad van 22 oktober 2010
De ministerraad vergaderde op vrijdag 22 oktober 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme
De ministerraad vergaderde op vrijdag 22 oktober 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 22 oktober 2010

Staatsveiligheid
Toelating tot de stage voor geslaagden van een vergelijkend wervingsexamen
Toelating tot de stage voor geslaagden van een vergelijkend wervingsexamen
Personen die geslaagd zijn voor een wervingsexamen voor de diensten van de Staatsveiligheid moeten
aan bepaalde medische en fysieke voorwaarden voldoen voor ze toegelaten worden tot de stage.
De ministerraad heeft hiervoor op initiatief van minister van Justitie Stefaan De Clerck een ontwerp van
koninklijk besluit goedgekeurd dat het kb houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten
van de veiligheid van de staat wijzigt.
Een nieuwe bijlage somt de aandoeningen op die bestempeld worden als ongeschikt en niet-toelaatbaar
tot de stage:
neurologische, geestelijke en psychologische aandoeningen: epilepsie, stemmingsstoornissen van het
manische of depressieve type, schizofrenie, stoornissen van pathologische somnolentie...
aandoeningen van hart en bloedvaten: chronisch hartfalen, systolische en diastolische bloeddruk in
functie van hun invloed, angina pectoris, beschadiging van het myocard...
stofwisselingsaandoeningen: diabetes mellitus
aandoeningen van het gehoor en van het vestibulair systeem: duizeligheid, te lage gehoorscherpte
zicht: te lage gezichtsscherpte, te laag gezichtsveld, te laag schemerzicht...
aandoeningen van de lever en de nieren

Na syndicale onderhandelingen mag het ontwerp voor advies aan de Raad van State worden gezonden,
met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.
Tijdens de syndicale onderhandelingen en de adviesaanvraag bij de Raad van State zal het ontwerp
juridisch en legistiek-technisch worden ﬁjn gesteld, en zal het advies van het Raadgevend Comité voor bioethiek worden gevraagd.
Het zal nadien opnieuw aan de ministerraad worden voorgelegd.
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Hoort bij Ministerraad van 22 oktober 2010

Migratie- en asielbeleid
Aanwerving van bijkomende personeelsleden asieldiensten
Aanwerving van bijkomende personeelsleden asieldiensten
Gezien het toenemende aantal asielaanvragen heeft de ministerraad beslist het personeel van de
asieldiensten te versterken. De ministerraad bekrachtigt hiermee de beslissingen van het kernkabinet van
30 september 2010. Vanaf november 2010 worden er bij de dienst Vreemdelingenzaken 57 ambtenaren,
het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen 41 ambtenaren en de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen 10 ambtenaren aangeworven. Het personeel dat werd aangeworven na
beslissing van de ministerraad van 16 oktober 2009 en 22 maart 2010 wordt tot eind 2011 gehandhaafd.
Om anderzijds te blijven investeren in voldoende opvang van asielzoekers heeft de Ministerraad ook twee
andere punten van de beslissingen van het kernkabinet van 30 september 2010 bekrachtigd. De plaatsen
die in 2010 extra werden ingericht, worden verlengd voor het jaar 2011. Bovendien zijn middelen
vrijgemaakt om 2000 lokale opvanginitiatieven op te starten in de schoot van de OCMW's. Die krijgen de
garantie dat het contract over 2 jaar loopt, met een opzegtermijn van 3 maanden.
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Hoort bij Ministerraad van 22 oktober 2010

Gezondheidszorg
Erelonen voor multidisciplinair teamoverleg door de geneesheer-specialist in de geriatrie
Erelonen voor multidisciplinair teamoverleg door de geneesheer-specialist in de geriatrie
Een nieuwe verstrekking wordt in de medische nomenclatuur opgenomen. Het gaat om de deelname aan
het multidisciplinair teamoverleg door de geneesheer-specialist in de geriatrie voor een rechthebbende die
op een andere dienst is opgenomen dan G (300).
Rechthebbenden op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging moeten geen persoonlijk
aandeel voor de verstrekking betalen, indien ze 75 of ouder zijn en reeds een verstrekking 599045 tijdens
hetzelfde verblijf ontvingen.
De ministerraad heeft hierover een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat art. 37bis van de wet
betreﬀende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wijzigt.
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Hoort bij Ministerraad van 22 oktober 2010

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 22 oktober 2010

Internationale commissie voor de burgerlijke stand
Organisatie van de algemene vergadering van de Internationale Commissie voor de Burgerlijke Stand
in 2011
Organisatie van de algemene vergadering van de Internationale Commissie voor de Burgerlijke Stand in
2011
De ministerraad stemt in met de vraag voorgelegd door minister van Justitie Stefaan De Clerck,
om de algemene vergadering van de Internationale commissie voor de burgerlijke stand (CIEC) in 2011 in
Brussel te organiseren.
De CIEC is een internationale organisatie opgericht in 1948 waarvan 15 lidstaten alsook een aantal
waarnemende staten deel uitmaken. Ze heeft als doel de internationale samenwerking ph het vlak van
burgerlijke stand en de uitwisseling van informatie tussen ambtenaren van de burgerlijke stand te
bevorderen. Ze voert studies uit en werkt aanbevelingen en conventies uit om de regels in de lidstaten op
het vlak van de staat en bekwaamheid van personen te harmoniseren en om de technieken in de
administraties van de burgerlijke stand van de lidstaten te verbeteren. Zo heeft ze een systeem uitgewerkt
om gegevens en uittreksels van de burgerlijke stand internationaal uit te wisselen. De organisatie werkt
thans aan een online communicatieplatform voor internationale gegevens van de burgerlijke stand.
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Hoort bij Ministerraad van 22 oktober 2010

e-Procurement
Overheidsopdracht om onderhoudscontracten e-procurement te verzamelen onder een contract
Overheidsopdracht om onderhoudscontracten e-procurement te verzamelen onder een contract
De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte om daartoe
een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan te vatten met de ﬁrma European Dynamics.
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Hoort bij Ministerraad van 22 oktober 2010

Landsverdediging
Overheidsopdracht voor Landsverdediging
Overheidsopdracht voor Landsverdediging
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een
overheidsopdracht uit te schrijven voor de aankoop van bijkomende beschermingsmiddelen tegen
radiogestuurde explosieven en bommen.
Radiogeleide projectielen en bommen worden steeds meer gebruikt en vormen een reëel gevaar voor de
Belgische strijdkrachten, onder andere in Afghanistan. De overheidsopdracht komt tegemoet aan
een structurele behoefte aan stoorzenders (electronic counter measures) met toebehoren, materieel en
dienstprestaties.
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Hoort bij Ministerraad van 22 oktober 2010

FOD Justitie
Verlenging van projecten voor omkadering alternatieve straﬀen
Verlenging van projecten voor omkadering alternatieve straﬀen
De ministerraad heeft beslist om de projecten alternatieve gerechtelijke maatregelen te verlengen. Voor
2010 komen er evenwel geen nieuwe projecten bij. Lokale overheden kunnen overeenkomsten sluiten met
de FOD Justitie om bijkomend personeel aan te werven voor de omkadering van alternatieve straﬀen. Ze
beschikken hiervoor over een toelage geﬁnancierd door het veiligheidsfonds. De projecten worden jaarlijks
door de minister van Justitie geëvalueerd. Ze vormen een belangrijk onderdeel van het
strafuitvoeringsbeleid.
Het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck verlengt nu de projecten voor 2010. De projecten
en hun ﬁnanciering worden opgenomen in een koninklijk besluit.
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Hoort bij Ministerraad van 22 oktober 2010

Dienstencheques
Evaluatie 2009 van de dienstencheques op het vlak van buurtdiensten en -banen
Evaluatie 2009 van de dienstencheques op het vlak van buurtdiensten en -banen
De ministerraad heeft kennis genomen van een evaluatieverslag van het stelsel van de dienstencheques
voor buurtdiensten en -banen 2009.
Het verslag dat minister van Werk Joëlle Milquet voorlegde, beschrijft:
het eﬀect van de maatregel op het vlak van werk
de globale kostprijs (bruto en netto) van de maatregel en de terugverdieneﬀecten via de
werkloosheidsuitkeringen
de geldende loon- en arbeidsvoorwaarden

(*) uitvoering van art. 10 van de wet van 20 juli 2010 ter bevordering van buurtdiensten en -banen.
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Hoort bij Ministerraad van 22 oktober 2010

Gezondheidszorg
Maandelijkse tegemoetkoming voor kinderen die aan nierinsuﬃciëntie lijden
Maandelijkse tegemoetkoming voor kinderen die aan nierinsuﬃciëntie lijden
Bepaalde kinderen die aan nierinsuﬃciëntie lijden en die een speciaal voedingsdieet moeten
volgen hebben recht op een tegemoetkoming van 30 euro per maand. Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft hiervoor een ontwerp van koninklijk besluit aan de ministerraad
voorgelegd dat de bijdrage voortaan per maand regelt in plaats van per dag.
Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage van het kb van 4 mei 2009 tot uitvoering van
het art. 37 van de wet betreﬀende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen wordt aan de Raad van State voorgelegd.
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Hoort bij Ministerraad van 22 oktober 2010

Federale politie
Overheidsopdracht voor de federale politie
Overheidsopdracht voor de federale politie
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom
om een overheidsopdracht uit te schrijven voor het boeken van transportmiddelen en hotelovernachtingen
voor dienstreizen van de Federale Politie. Een deel van de opdracht bestaat uit ﬁnanciële
diensten: preﬁnanciering van transport en logies en reisbijstandverzekeringen.
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Hoort bij Ministerraad van 22 oktober 2010

Civiele crisisbeheersing
Financiering van missies civiele crisisbeheersing
Financiering van missies civiele crisisbeheersing
De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de budgettaire dekking regelt
van de missies voor civiele crisisbeheersing. Het ontwerp dat minister van Buitenlandse Zaken Steven
Vanackere voorstelde, neemt een bedrag van de provisionele kredieten voor 2010 af voor de vastlegging
en de vereﬀening van uitgaven van het civiele crisisbeheer. De ministerraad had op 12 februari 2010 de
indicatieve planning van die missies goedgekeurd.
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Hoort bij Ministerraad van 22 oktober 2010

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
een aantal initiatieven inzake preventieve diplomatie te ﬁnancieren op de begroting van de FOD
Buitenlandse Zaken:
Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Institut de la vie - Projet d'appui à la
mise en oeuvre des noyaux mobilisateurs pour la paix et la décentralisation (NMPD) dans la province
du Sud Kivu - DRC.
Bemiddeling bij dreigende en lopende conﬂicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale
verzoening - Crisisbeheer: Peacebuilding fund (PBF) - Steun aan het Peacebuilding Fund - multi
Opbouw/versterking van een legitiem en eﬃciënt veiligheidsapparaat en van
de rechtsstaat - Peacebuilding support oﬃce (PBSO) - Verlenging
van de steun aan het Peacebuilding Support Oﬃce PBSO, Country Speciﬁc Meeting - CentraalAfrikaanse Republiek (CAR) - multi
Bemiddeling bij dreigende en lopende conﬂicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale
verzoening - Crisisbeheer - Alliantie der beschavingen - Support to the Global Expert Finder (GEF) of the
Rapid Reaction Media Mechanism (RRMM) - multi
Bemiddeling bij dreigende en lopende conﬂicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale
verzoening - Crisisbeheer - Bureau intégré des Nations Unies au Burundi - Appui logistique au Bureau
Intégré
dans sa tâche de ﬁnaliser le processus de paix au Burundi et notamment de
contribuer à la transformation du FNL vers un parti politique - Burundi
Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - University of Pretoria, Faculty of
Humanities, Department of Political Sciences - Creation of a Mediation Centre at the University
of Pretoria - Republiek Zuid-Afrika
Eﬃciënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen - OECD/OESO OECD pilot project on due diligence in the mining and minerals sector - DRC
Strijd tegen antipersoonsmijnen - Mozambique - APOPO
Strijd tegen antipersoonsmijnen - Colombia - Handicap International België
Opbouw/versterking van de rechtsstaat en van het justitieapparaat - UNODC
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Multi donor Trust Fund to Combat Piracy oﬀ the Coast of Somalia - Afrika
Promotie van de kinderrechten met nadruk op de problematiek van de kindsoldaten - UNICEF Toekenning startkapitaal voor mandaat Speciale VN-gezant - Geweld tegen kinderen - multi
Bemiddeling bij dreigende en lopende conﬂicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale
verzoening - crisisbeheer: Real time information tool - NGO Security Council Report (SCR)
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Hoort bij Ministerraad van 22 oktober 2010

Energiezuinige voertuigen
Bevordering van schone en energiezuinige voertuigen bij overheidsopdrachten
Bevordering van schone en energiezuinige voertuigen bij overheidsopdrachten
Eerste minister Yves Leterme heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd dat het
gebruik van schone en energiezuinige voertuigen door overheden bevordert.
Het ontwerp verplicht overheden die voertuigen via overheidsopdrachten (*), aankopen, om criteria op het
vlak van energie- en milieueﬀecten te hanteren waaraan de voertuigen moeten beantwoorden. Zo moeten
ze rekening houden met het energieverbruik van het voertuig, de uitstoot van CO2 en andere ﬁjne
stofdeeltjes. De aanbestedende overheid kan technische speciﬁcaties in de overheidsopdracht opnemen
of gunningscriteria op basis van energie- en milieueﬀecten toepassen.
Wagens voor de civiele bescherming, brandweer, strijdkrachten en ordehandhaving zijn uitgesloten, zoals
ook voertuigen voor havens en luchthavens.
De maatregel zet de Europese richtlijn 2009/33/EG in Belgisch recht om en kadert in het duurzaam
ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie.
(*) wet van 24 december 1993 betreﬀende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
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