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Ministerraad van 3 december 2010
De ministerraad vergaderde op vrijdag 3 december 2010 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme
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Hoort bij Ministerraad van 3 december 2010

Internationale ontwikkelingsassociatie
Deelname aan de zestiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale
ontwikkelingsassociatie
Deelname aan de zestiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale
ontwikkelingsassociatie
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en minister van
Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel om deel te nemen aan de zestiende wedersamenstelling van
de werkmiddelen van de Internationale ontwikkelingsassociatie (IOA-16) (*).
De zestiende wedersamenstelling van de middelen van de IOA dekt de periode van 1 juli 2011 tot 30 juni
2014.
België handhaaft zijn gebruikelijke aandeel van 1,55% voor de gewone bijdragen en 1,71% voor de HIPC
schuldverlichting en de aanzuivering van ﬁnanciële achterstallen. België krijgt een korting door gebruik te
maken van het programma van de versnelde betalingen. België zal ook deelnemen aan het multilateraal
initiatief om de schulden van de armste ontwikkelingslanden te verlichten (MDRI-initiatief). De totale
bijdrage van België bedraagt maximaal 414,93 miljoen euro.
De Internationale ontwikkelingsassociatie is een ﬁliaal van de wereldbankgroep. Ze werd opgericht in 1960
met de bedoeling de armste landen te helpen bij hun economische en sociale ontwikkeling door ze
leningen onder uiterst gunstige voorwaarden toe te kennen. Voor 2011-2014 worden vier speciﬁeke
thema's uitgekozen: gender, fragiele staten, klimaatverandering en crisis response. Het volume van de
werkingsmiddelen van het IOA stijgen met 15,3% ten opzichte van IOA-15.
(*) voorontwerp van wet.
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Belasting over de toegevoegde waarde
Verlenging van de termijn om een verzoek tot teruggave van de btw in te dienen
Verlenging van de termijn om een verzoek tot teruggave van de btw in te dienen
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de termijn verlengt om een
verzoek tot teruggave van de btw in te dienen voor belastingplichtigen die gevestigd zijn in een andere
lidstaat dan de lidstaat van teruggave.
Het voorstel is van minister van Financiën Didier Reynders verlengt de indieningstermijn voor het jaar
2009 van 30 september 2010 tot 31 maart 2011, zowel voor de verzoeken die in België worden ingediend,
als lidstaat van vestiging van de betrokken belastingplichtige, als voor de verzoeken die in België worden
ontvangen, als lidstaat van teruggave.
De verlenging is het gevolg van de vertragingen die veroorzaakt werden door problemen bij de invoering
van de nieuwe elektronische procedure voor teruggaveverzoek.
(*) tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 56 van 9 december 2009.
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Mobiliteit en vervoer
Maritieme veiligheid
Maritieme veiligheid
De ministerraad heeft twee voorontwerpen van wet goedgekeurd die de maritieme veiligheid moeten
vrijwaren. Een eerste voorontwerp dat staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe voorlegde, richt
op het federale niveau een instantie op die bevoegd is voor de opvang van schepen die bijstand nodig
hebben.
De instantie bestaat uit drie leden. Het eerste lid van die instantie wordt aageduid door de koning en is
een vertegenwoordiger van een van de federale overheidsdiensten met bevoegdheid op zee
(zoals bepaald in het samenwerkingsakkoord tot oprichting van de structuur Kustwacht). De gouverneur
van de provincie West-Vlaanderen is het tweede lid en de derde is een leidinggevend vertegenwoordiger
die door de koning na beslissing van de ministerraad wordt aangeduid.
Wanneer een schip nood heeft aan bijstand in een welomschreven maritieme zone, worden de
bevoedheden van alle federale diensten aan de leidinggevende vertegenwoordiger toegekend. Hij kan dan
de maatregelen uitvoeren die vastgesteld worden via koninklijk besluit.
Het tweede voorontwerp wijzigt het Gerechtelijk wetboek en wijst de rechtbank van eerste aanleg van
Antwerpen aan als bevoegde rechtbank.
Beide voorontwerpen maken deel uit van het derde deel van het maritiem veligheidspakket dat de
Europese Commissie in 2005 voorstelde. Ze hebben als doel de risico's van schepen in nood voor het
mariene milieu en de maritieme veiligheid beperken. Het eerste voorontwerp voert Richtlijn 2009/17/EG
tot wijziging van de richtlijn betreﬀende de invoering van een communautair monitoring- en
informatiesysteem.
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Twin Peaks
Evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de ﬁnanciële sector naar een bipolair model, "Twin Peaks"model genoemd
Evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de ﬁnanciële sector naar een bipolair model, "Twin Peaks"model genoemd
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd rond de evolutie van de
toezichtsarchitectuur voor de ﬁnanciële sector. Het ontwerp heeft als doel de toezichtsarchitectuur van de
Belgische ﬁnanciële sector te laten evolueren van een geïntegreerd toezichtsmodel naar een bipolair
model, het "Twin Peaks"-model genoemd. Dit bipolaire model moet, op structureel gebied, gestalte geven
aan de twee hoofddoelen van het ﬁnanciële toezicht:
de macro- en micro-economische stabiliteit van het ﬁnanciële stelsel
handhaven, onder de verantwoordelijkheid van de Nationale
Bank van België (NBB);
een loyale, billijke en professionele behandeling van de cliënten (gedragsregels) waarborgen, onder de
verantwoordelijkheid van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA).

Op deze wijze zal de toezichtsarchitectuur van de ﬁnanciële sector in België in lijn
liggen met de vooruitzichten die zich thans aftekenen in Europa, en in het bijzonder in de eurozone.
De implementatie van het Twin Peaks-model houdt in dat het individuele prudentiële toezicht op de
actoren van het ﬁnanciële stelsel die cliëntengelden mogen aanhouden, wordt overgedragen van de CBFA
naar de NBB. De Bank zal die nieuwe bevoegdheid uitoefenen naast het macro-economische toezicht.
De CBFA zal haar actieterrein moeten uitbreiden naar het toezicht op de naleving van de gedragsregels
waaraan de ﬁnanciële tussenpersonen onderworpen zijn teneinde een loyale, billijke en professionele
behandeling van hun cliënten te waarborgen.
Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de toepassing van dit Twin Peaks-model, dat de herziening
van niet minder dan 25 wetten en een aantal van hun
uitvoeringsbesluiten vergt.
(*) tot uitvoering van artikel 26 van de wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002
betreﬀende het toezicht op de ﬁnanciële sector en de ﬁnanciële diensten en van de wet van 22 februari
1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse
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bepalingen.
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Federaal openbaar ambt
Toelage voor de kennis van een andere taal dan één van de drie landstalen
Toelage voor de kennis van een andere taal dan één van de drie landstalen
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat aan de personeelsleden van het
federaal openbaar ambt een toelage toekent voor de kennis van een andere taal dan één van de drie
landstalen. Het ontwerp van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte voert het
sectoraal akkoord 2009-2010 uit.
Het is de bedoeling om de kennis van een vreemde taal aan te moedigen wanneer die nodig is voor
de dienst of de functie. Houders van een management- of staﬀunctie en de houders van functies waarvoor
de aanwerving of indienstneming onderworpen is aan de kennis van een vreemde taal komen niet in
aanmerking voor de toelage.
De leidende ambtenaar moet bepalen voor welke functies en diensten een dergelijke kennis nodig is en
moet die motiveren.
Om de coherentie te verzekeren en eventueel verbeteringen aan te brengen, worden de diensten verzocht
jaarlijks de FOD Personeel & Organisatie in te lichten over de toelagen voor de kennis van een vreemde
taal die ze tijdens het voorbije jaar hebben toegekend.
De erkenning van de beheersing van een vreemde taal gebeurt volgens twee complementaire methodes:
door de leidende ambtenaar of zijn afgevaardigde wanneer het personeelslid beschikt over diploma's of
getuigschriften van het vereiste niveau,
door Selor, in de overige gevallen.

In het laatste geval zal het getuigschrift op verzoek van de leidende ambtenaar slechts betrekking kunnen
hebben op de schriftelijke productie of op de mondelinge kennis (productie en interactie).
De kennis van een gebarentaal wordt gelijkgesteld met mondelinge communicatie (productie en
interactie).
Het vereiste niveau is dat van de voldoende kennis in het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot
vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven
bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966. Het
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Europees referentiekader voor talen situeert dit op het niveau B2.
De toelage wordt per vreemde taal vastgesteld op de helft van de hoogste toelage voor
tweetaligheid: 47,50 euro voor het jaar 2010 en 55 euro vanaf 2011. In geval van cumulatie van toelagen
wordt het totale bedrag van de toelagen beperkt tot het volledige bedrag van de voormelde toelage voor
tweetaligheid.
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Strijd tegen economische fraude
Verslag van de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de strijd tegen de
economische fraude 2009
Verslag van de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de strijd tegen de economische
fraude 2009
Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne heeft de ministerraad het
verslag van de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de strijd tegen de economische
fraude (ICCF) 2009 voorgelegd.
Volgens het jaarverslag is het fenomeen van namaak en piraterij op wereldvlak nog steeds in opmars. De
Belgische overheid treedt hier streng tegen op en heeft in 2009 de controles nog verscherpt. De drie
controlediensten die betrokken zijn bij de bestrijding van economische fraude: de algemene
directie Controle en Bemiddeling, de douane en de federale politie, hebben hun samenwerking in 2009 nog
nauwer op elkaar afgestemd op basis van de aanbevelingen van de werkgroep coördinatie van de strijd
tegen namaak en piraterij.
Voor 2011 is het de bedoeling om het overleg en de coördinatie van operationele acties tussen de
verschillende diensten verder te zetten. Verder zal men ook het veillesysteem verder uitwerken zodat
concrete fraudegevallen in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen worden opgespoord.
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Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
Rechthebbenden van de categorieën 2 en 3 van het Sociaal Stookoliefonds komen ook in aanmerking
voor de verhoogde tegemoetkoming
Rechthebbenden van de categorieën 2 en 3 van het Sociaal Stookoliefonds komen ook in aanmerking voor
de verhoogde tegemoetkoming
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat het recht op de verhoogde
tegemoetkoming uitbreidt tot de rechthebbenden van een verwarmingstoelage van de categorieën 2 en 3,
toegekend door het OCMW in het kader van het Sociaal Stookoliefonds. Het gaat om:
personen van wie het gezinsinkomen lager is dan het grensbedrag dat in het kader van de verhoogde
tegemoetkoming van toepassing is: categorie 2
personen die schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten en die hun
verwarmingsfactuur niet kunnen betalen: categorie 3

Ze dienen een verklaring op eer te onderschrijven met de huidige inkomsten van het in aanmerking te
nemen gezin. Het zijn dezelfde inkomsten, hetzelfde grensbedrag, hetzelfde gezin en dezelfde aanvraagen controleprocedure die worden gebruikt voor de verhoogde tegemoetkoming die toegekend wordt aan
andere categorieën van rechthebbenden zoals weduwen en weduwnaars, gepensioneerden, invaliden of
eenoudergezinnen.
Het ontwerp is een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en
voert de wet van 19 mei 2010 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid uit. Het wordt voor advies
overgemaakt aan de Raad van State.
(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet
betreﬀende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14
juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut.
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Preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven op het vlak van preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven op het vlak van preventieve diplomatie
Op voorstel van de heer Steven Vanackere, minister van Buitenlandse Zaken, heeft de ministerraad de
ﬁnanciering goedgekeurd van initiatieven en interventies van België op het vlak van preventieve
diplomatie:
Bevordering van kinderrechten en de problematiek van kindsoldaten - Pilots for recruitment prevention
- Alta consejería para la reintegración (ACR) - Colombia
Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Nonviolent
Peaceforce (NP) - Reducing violence and improving security in Sri Lanka - Sri Lanka
Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - International
Rescue Committee (IRC) - Myanmar Community Action Project - Myanmar
Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - DC CAM Genocide Education 2011 The Teaching of A History of Democratic Kampuchea, 1975-1979 –
Cambodge
Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Mundësia/Women Business Association
- Community Business Youth Centre Phase III - Kosovo
Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen: Minority
Service - vzw Beta Media Center (MBC)
Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen: Life is
calling how far will you go? - LIFE - NGO
Bemiddeling bij dreigende en lopende conﬂicten / processen van vredesdialoog en (inter)nationale
verzoening - Combatants for Peace In House Workshops: Peace Building from the Inside Out - Israël
Bemiddeling bij dreigende en lopende conﬂicten/processen van vredesdialoog en (inter)nationale
verzoening - HaMoked: Center for the Defence of the
Individual - Accessing Justice: Protecting the Right to Residency in East Jerusalem - Israel
Opbouw/versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat - World
Federalist Movement-Institute for Global Policy - Coalition for the International Criminal Court - Multi
Opbouw/versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat - Staatshof van Bosnië-Herzegovina Steun aan het Strafhof en aan het Bureau van de Procureur - Bosnië-Herzegovina
Ontmijning en non proliferatie - Laos - UNDP Trustfund voor de aanpak van de problematiek van
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clusterwapens
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Coperﬁn 2010 - Fase C
Vordering van het moderniseringsplan voor FOD Financiën
Vordering van het moderniseringsplan voor FOD Financiën
De ministerraad heeft kennis genomen van het verslag dat minister van Financiën Didier Reynders en
staatssecretaris voor de Modernisering van Financiën Bernard Clerfayt voorstelden over de vordering van
Coperﬁn. Coperﬁn is het moderniseringsplan voor de FOD Financiën op het vlak van ICT, human resources,
veranderingsbeheer, logistiek en wetgeving.
De ministerraad vindt dat de projecten in overeenstemming zijn met zijn beleid en heeft zijn toestemming
gegeven om het plan en de voorwaarden van aanbestedingen te publiceren, de onderhandelingen op te
starten en bepaalde opdrachten toe te wijzen.
De Coperﬁnprojecten hebben hoofdzakelijk als doel nieuwe softwaresystemen te implementeren, de ICTinfrastructuur te beveiligen en het netwerk van de FOD Financiën te moderniseren en te rationaliseren.
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Afbakening van zone voor oﬀshore windparken
Nieuwe afbakening van windparken in de Noordzee - tweede lezing
Nieuwe afbakening van windparken in de Noordzee - tweede lezing
De minister van Klimaat en Energie Paul Magnette en staatssecretaris voor Mobiteit Etienne Schouppe
zullen de afbakening aanpassen van het gebied dat voor windparken is voorbehouden in de exclusieve
economische zone van de Noordzee. De bedoeling is om een zo groot mogelijk gebied voor de windparken
te behouden en tegelijk de scheepvaart zo weinig mogelijk te beperken.
Doordat de Noordzee een druk bevaarde zeeroute is, kan de inplanting van de windparken het zeeverkeer
ernstig hinderen. Daarom wordt de zone voor de windparken ingeperkt. De staatssceretaris voor mobiliteit
zal de ministerraad een voorstel doen over een nieuwe scheepvaartreglementering die de
scheepvaartveiligheid rond de windparken vrijwaart.
Het ontwerp van koninklijk besluit (*) dat de coördinaten van de oﬀshore windparken aanpast, wordt nu in
tweede lezing aan de ministerraad voorgelegd. Het is aangepast aan het advies van de regeringen van de
gewesten, en de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en Gas.
(*) tot wijziging van het kb van 20 december 2000 betreﬀende de voorwaarden en de procedure voor de
toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van
elektriciteit uit water, stromen of winden in de zeegebieden waar België rechtsmacht kan uitoefenen
overeenkomstig het internationaal zeerecht.
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Civiel crisisbeheer
Financiering van de missies voor civiel crisisbeheer 2010
Financiering van de missies voor civiel crisisbeheer 2010
Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk
besluit voorgelegd dat de ﬁnanciering regelt van de deelname aan missies voor civiel crisibeheer in 2010.
De planning van de deelname aan missies voor civiel crisisbeheer werd op de ministerraad van 12 februari
2010 goedgekeurd. Voor hun ﬁnanciering wordt 1 098 000 euro afgenomen, om een aantal uitgaven vast
te leggen en te vereﬀenen van het provisioneel krediet dat was uitgetrokken. Een eerste koninklijk
besluit voor vastleggingen en vereﬀeningen werd op de ministerraad van 22 oktober 2010 goedgekeurd.
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NMBS-Holding
Benoeming van twee leden van het strategisch comité van de NMBS-Holding
Benoeming van twee leden van het strategisch comité van de NMBS-Holding
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte
een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de benoeming van twee leden van het strategisch
comité van de NMBS-Holding.
Worden benoemd (mandaatverlenging):
de heer Jean-Pierre Goossens als vertegenwoordiger van de Algemene Centrale der Openbare Diensten
(ACOD) - Spoor
de heer Dominique Dalne als vertegenwoordiger van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) Transcom
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Leningen van staat tot staat
Vierde deel van het programma 2010 van leningen van staat tot staat
Vierde deel van het programma 2010 van leningen van staat tot staat
De ministerraad heeft de toekenning goedgekeurd van nieuwe staatsleningen die een gunstig advies van
het Finexpocomité kregen. Het betreft de volgende leningen:
een nieuwe staatslening van 10 miljoen euro voor de Republiek
Kongo om een elektriﬁcatieproject voor de stad Ouesso en de districtshoofdplaatsen van het
departement van de Cuvette-ouest uit te voeren
een nieuwe staatslening van 938.300 euro voor Nicaragua om
een drinkwaterproject voor honderd rurale dorpsgemeenschappen te realiseren
de aanwending door Viëtnam van het nog beschikbare saldo van 3.550.605,50 euro van de
staatslening van 20 augustus 1995, de toekenning van een nieuwe staatslening van 5.600.000 euro en
de aanwending van het nog beschikbare saldo van 2.724.300 euro op het programma 2010 als bijdrage
aan de concessionele ﬁnanciering van de installatie van een kleine satelliet om de gegevens te
verzamelen die nodig zijn om de controle, het beheer en de milieupolitiek met betrekking tot de
natuurlijke rijkdommen van de landbouw, de visserij, de bosbouw en de mijnbouw te optimaliseren. Het
saldo van dit project van 5.275.700 euro zal in 2011 worden vastgelegd binnen de grenzen van de
beschikbare vastleggings- en vereﬀeningskredieten onder de regeling van de voorlopige twaalfden
de verlenging van de geldigheidsduur van een staatslening van 4.712.975 euro voor Kameroen (1
maart 2007)

Voorts heeft de ministerraad kennis genomen van het programma van leningen van staat tot staat van de
voorgaande jaren en van de voorwaarden die verbonden zijn aan het programma van staatsleningen voor
het jaar 2010.
Het stelsel van de staatsleningen werd ingevoerd in 1964 en machtigt de minister van Financiën en de
minister bevoegd voor Buitenlandse Handel om samen ﬁnanciële steun aan ontwikkelingslanden te
verlenen, zodat ze zich tegen zeer gunstige voorwaarden goederen en diensten kunnen aanschaﬀen die
voor hun economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. Voor de meeste ontwikkelingslanden is
de ﬁnanciële samenwerking verbonden met de levering van Belgische goederen en diensten. Voor de
minst gevorderde landen is de hulp sinds 1 januari 2002 ontbonden.
Gezien hun hoge schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische
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internationale ontwikkelingssamenwerking.
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Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
Beheersplan van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
Beheersplan van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
De ministerraad heeft akte genomen van het beheersplan van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen, dat door minister belast met Migratie- en Asielbeleid Joëlle Milquet
en staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid Melchior Wathelet werd voorgelegd.
Er wordt absolute prioriteit gegeven aan een actieprogramma dat streeft naar een zo kort mogelijke
behandeling van alle nieuwe asielaanvragen en het wegwerken van de achterstand zonder te raken aan de
kwaliteit van de asielprocedure.
De Commissaris-generaal verbindt er zich toe om 1.400 beslissingen per maand te nemen, waardoor de
achterstand in twee jaar weggewerkt kan worden. Er zullen maatregelen worden bestudeerd om de interne
procedures in samenhang met de andere asielinstanties te verbeteren, de verhoren beter te omkaderen
en misbruik van de asielprocedure tegen te gaan.
De Commissaris-generaal zal zich verder blijven inzetten voor het invoeren van een gemeenschappelijk
Europees asielsysteem en voor een betere bescherming van de asielzoekers in de streken van herkomst.
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Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
Indexering van ﬁnanciële tegemoetkoming voor huisartsenkringen
Indexering van ﬁnanciële tegemoetkoming voor huisartsenkringen
De ﬁnanciële tegemoetkoming voor de huisartsenkringen wordt geïndexeerd. De ministerraad heeft op
initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk
besluit hierover goedgekeurd.
De erkende huisartsenkringen die een centraal oproepnummer gebruiken of die in gemeenten met lage
bevolkingsdichtheid actief zijn, ontvangen een basis- en een aanvullende ﬁnanciering van de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzekering. De bedragen die hiervoor worden uitgetrokken worden
aangepast aan de gezondheidsindex.
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Regie der gebouwen
Dossiers van de Regie der Gebouwen
Dossiers van de Regie der Gebouwen
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om een
monitoring te laten uitvoeren van de gehuurde sites van het Eurostation met het oog op een eﬃciënter
beheer en het resultaat aan de ministerraad voor te leggen.

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

03 dec 2010 -11:08

Hoort bij Ministerraad van 3 december 2010

Wedersamenstelling van het Afrikaans ontwikkelingsfonds
Deelname aan de twaalfde wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans
ontwikkelingsfonds
Deelname aan de twaalfde wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans ontwikkelingsfonds
De Ministerraad heeft de Minister van Financiën toestemming gegeven om gunstig te stemmen over de
ontwerpresolutie betreﬀende de twaalfde wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaans
Ontwikkelingsfonds (AfOF-12) die slaat op de periode 2011-2013. België zal 94,6 miljoen EUR bijdragen
onder voorbehoud van bevestiging van dit bedrag door de nieuwe regering.
De onderhandelingen met betrekking tot ADF-12 werden afgesloten te Tunis op 15 oktober 2010. De
bijdragen van de Landen-leden bedragen 3,79 miljard STR, hetzij 4,256 miljard EUR. Het aandeel van
België vertegenwoordigt 2,06% van de wedersamenstelling. Deze bijdragen zullen de ADF in staat stellen
om jaarlijkse verbintenissen aan te gaan van 2,25 miljoen EUR voor de jaren 2011 tot 2013.
Het Afrikaans Ontwikkelingsfonds is een internationale ﬁnanciële instelling die in 1972 werd opgericht en
die beheerd wordt door de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. Het Fonds startte zijn operationele activiteiten in
1974. Het AfOF heeft als doelstelling de economische en sociale ontwikkeling van de armste Afrikaanse
landen te ondersteunen door het toekennen van concessionele leningen en giften. Dit gebeurt in het kader
van de armoedebestrijding overeenkomstig de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen. België werd lid van
het AfOF in juli 1974. Ons land heeft deelgenomen aan al de vorige wedersamenstellingen.
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Farmaceutische specialiteiten
Voorschot van de subsidiaire heﬃng die de farmaceutische bedrijven voor 2010 moeten betalen
Voorschot van de subsidiaire heﬃng die de farmaceutische bedrijven voor 2010 moeten betalen
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het voorschot vaststelt van de
subsidiaire heﬃng die de farmaceutische bedrijven voor 2010 moeten betalen en de voorwaarden voor de
gedeeltelijke vrijstelling ervan (*) voor sommige geforfaitariseerde geneesmiddelen. Dit ontwerp werd
ingediend op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx.
Wanneer het RIZIV in september door uitgevoerde technische ramingen een overschrijding van het budget
voor vergoedbare farmaceutische specialiteiten vaststelt, moeten de farmaceutische bedrijven
een subsidiaire heﬃng betalen. Voor 2010 bedraagt de terug te betalen budgetoverschrijding 32,192
miljoen euro. Het percentage van het voorschot wordt dus vastgesteld op 1,03% van de omzet van de voor
2009 vergoedbare specialiteiten waarop deze heﬃng van toepassing is.
(*) bedoeld in artikel 191, eerste lid, 15° undecies van de wet betreﬀende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
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Defensie: overheidsopdracht
Huur van software voor de IDCN/ODN-netwerken van Defensie
Huur van software voor de IDCN/ODN-netwerken van Defensie
De ministerraad heeft het voorstel van minister van Defensie Pieter De Crem goedgekeurd om een
overheidsopdracht af te sluiten voor de huur van software voor de IDCN/ODN-netwerken van Defensie. Het
doel is om aan alle gebruikers van de verschillende netwerken één standaardbureauticaomgeving aan te
bieden. Die nieuwe omgeving dient per netwerk te kunnen worden opgebouwd op basis van één
gemeenschappelijke en geïntegreerde softwareset.
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Voedselketen
Autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen
Autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van
14 november 2003 betreﬀende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.
Het ontwerp stemt de Belgische reglementering beter af op de Europese wetgeving, namelijk op het
zogenaamde hygiënepakket. Dat pakket bestaat uit drie Europese verordeningen (*) over de hygiëne van
levensmiddelen en diervoeders.
Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
(*) EG-verordeningen nrs. 178/2002, 852/2004 en 183/2005.
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Kansspelen
Bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie voor 2011
Bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie voor 2011
De ministerrraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de bijdrage in de werkings-,
personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie vastlegt die de houders van de vergunningen
van klasse A, A+, C, B, B+, E, F, F+ en G voor 2011 moeten betalen. Het gaat om een voorstel
van minister van Justitie Stefaan De Clerck en staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Justitie Carl
Devlies.
Vanaf 1 januari 2011 zullen ook de nieuwe vergunninghouders A+, B+, F, F+ en G een dergelijke bijdrage
moeten betalen in uitvoering van de nieuwe wet op de kansspelen.
De nieuwe vergunninghouders van klasse C (café met bingo) en klasse F (wedkantoren en
dagbladhandels) zullen vanaf 1 januari een eenmalige bijdrage moeten betalen voor de duur van hun
vergunning (respectievelijk vijf en drie jaar) in plaats van een jaarlijkse bijdrage.
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Overheidsopdracht voor de federale politie
Aanpassing van helikopters MD900 aan de standaard MD902
Aanpassing van helikopters MD900 aan de standaard MD902
De ministerraad kreeg groen licht van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom om een
overheidsopdracht van leveringen op te starten voor de aankoop van kits om de helikopters MD900 aan te
passen aan de standaard MD902. Die helikopters worden gebruikt door de luchtsteun van de federale
politie.
Het is de bedoeling de motoren van de helikopters te 'upgraden' dankzij kits met motoren en bijkomend
materiaal.
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Nationale Loterij
Monopolierente van de Nationale Loterij
Monopolierente van de Nationale Loterij
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk
besluit goedgekeurd dat de monopolierentie vastlegt die de Nationale Loterij aan de staatsbegroting moet
betalen. De rente bedraagt 95.000.000 euro voor 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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Justitie
Detentie in humane omstandigheden
Detentie in humane omstandigheden
Minister van Justitie Stefaan De Clerck zal op vraag van de ministerraad nagaan in welke mate het
elektronisch toezicht als strafuitvoering kan worden uitgebreid binnen de
beschikbare budgetten. Daarnaast zal de minister 150 extra plaatsen opnemen in het detentiecentrum van
Tilburg. Door de constante toename van het aantal gedetineerden en de slechte staat waarin
sommige infrastructuur verkeert, is er nood aan bijkomende detentieplaatsen.
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Spoorwegen
Vastlegging van de bijdrage voor de Veiligheidsinstantie en het Onderzoeksorgaan voor de
spoorwegongevallen
Vastlegging van de bijdrage voor de Veiligheidsinstantie en het Onderzoeksorgaan voor de
spoorwegongevallen
De ministerraad heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit 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 in 2011 4.470.000
euro betalen als deelname in de kosten van de veiligheidsinstantie van de spoorwegen en 954.000 euro
voor het onderzoeksorgaan voor de spoorwegongevallen.
De ontwerpen worden aan de Raad van State voorgelegd.
(*) tot wijziging van de kb's van 13 juni 2010 en 17 juni 2010.
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Weddenschappen
Regeling van de vergunningen voor weddenschappen - tweede lezing
Regeling van de vergunningen voor weddenschappen - tweede lezing
De ministerraad heeft in tweede lezing de ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die de
vergunningsplicht regelen voor wedkantoren en dagbladhandels die weddenschappen aannemen. De
ontwerpen van de staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Justitie Carl Devlies vormen het eerste
deel van een reeks koninklijke besluiten die de nieuwe wet op de kansspelen uitvoeren. De wet, die van
kracht wordt op 1 januari 2011, heeft als doel de spelers beter te beschermen.
Het aantal organisatoren van weddenschappen wordt beperkt tot 34. Er mogen ten hoogste 1000 vaste en
60 mobiele wedkantoren komen. Die aantallen komen grosso modo overeen met de situatie op het terrein.
Dagbladhandelaars mogen geen weddenschappen aannemen voor een inzet die hoger is dan 200 euro in
totaal per dag per persoon. Voor de wedkantoren is er geen beperking van de inzet, maar wel een
registratieplicht. Elke inzet die in totaal per dag en per persoon de 1000 euro overschrijdt, moet door de
wedkantoren worden geregistreerd. In de praktijk betekent dit dat spelers die dergelijke bedragen inzetten
hun identiteitskaart moeten voorleggen zodat hun gegevens kunnen worden ingeschreven in een register.
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