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Ministerraad van 24 december 2010
De ministerraad vergaderde op vrijdag 24 december 2010 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme
De ministerraad vergaderde op vrijdag 24 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 24 december 2010

Anti-crisismaatregelen
Maatregel voor economische werkloosheid met een maand verlengd
Maatregel voor economische werkloosheid met een maand verlengd
De ministerraad heeft kennis genomen van een ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Werk Joëlle
Milquet vandaag heeft genomen en waarmee ze de anti-crisismaatregel die een verhoogde
werkloosheidsuitkering voor tijdelijke werkloosheid toekent, met een maand tot 31 januari 2011 verlengt.
De werkloosheidsuitkering wordt dus verhoogd van 60% tot 70% van het laatste inkomen voor
samenwonenden en van 65% tot 75% van het laatste inkomen aan voor alleenstaanden en gezinshoofden.
De maatregel geldt voor alle tijdelijke werklozen, arbeiders en bedienden.
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Hoort bij Ministerraad van 24 december 2010

B-FAST
B-FAST missies Cholera in Haïti en Overstromingen in Montenegro
B-FAST missies Cholera in Haïti en Overstromingen in Montenegro
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere een
maximumbedrag van 146.300 euro toegekend voor de B-FAST operatie 'Cholera in Haïti, december 2010'.
De Belgische regering schenkt twee volledige waterzuiveringsstations aan de Haïtiaanse Direction
nationale de l'Eau potable et de l'Assainissement (DINEPA) via een interventie van B-FAST en in
samenwerking met het EU Civil Protection Team ter plaatse. Haïti wordt getroﬀen door een
choleraepidemie die reeds aan duizenden mensen het leven heeft gekost. Duizenden anderen werden
gehospitaliseerd en tal van andere mensen wachten nog op medische hulp.
De ministerraad heeft ook de toekenning goedgekeurd van een maximumbedrag van 45.000 euro aan BFAST operatie 'Overstromingen in Montenegro, december 2010'.
De Belgische regering zal aan Montenegro tien immersiepompen geven. Een B-FAST team van twee
personen blijft gedurende een vijftal dagen ter plaatse. De Balkan werd de voorbije dagen geteisterd door
hevige regen en zware overstromingen. In Montenegro werden meer dan 6.500 mensen op 8 december uit
hun woning geëvacueerd. De Montenegrijnse regering plant de komende dagen minstens 2.000
bijkomende evacuaties. Grote delen van het land staan onder water, stuwdammen staan op springen en
de verbindingswegen met het noorden van het land zijn afgesneden.
B-FAST (Belgian First Aid & Support Team) is de snelle interventiestructuur die belast is met de organisatie
van de noodbijstand bij rampen in het buitenland. Die structuur werd in het leven geroepen door
de ministerraad van 10 november 2000.
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Hoort bij Ministerraad van 24 december 2010

Grondwettelijk Hof
Benoeming van een Franstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof
Benoeming van een Franstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van eerste minister Yves Leterme om de heer François
Daout te benoemen tot Franstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof (*).
De betrekking is vrij sinds 5 december 2010, toen een Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof met
pensioen ging.
Een vacaturebericht verscheen in het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2010. De Senaat stelde op 9
december 2010 een dubbele lijst van kandidaten voor.
(*) op basis van artikel 34, §1, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof,
zoals gewijzigd door de bijzondere wetten van 16 juli 1993, 9 maart 2003, 27 maart 2006 en 21 februari
2010.
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Hoort bij Ministerraad van 24 december 2010

Landsverdediging
Deelname aan anti-terrorismeoperatie ACTIVE ENDEAVOUR en OCEAN SHIELD
Deelname aan anti-terrorismeoperatie ACTIVE ENDEAVOUR en OCEAN SHIELD
De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om
een Belgische marineoﬃcier te laten deelnemen aan de operaties ACTIVE ENDEAVOUR en OPEN SHIELD in
het kader van zijn inzet bij de staf van de Standing NATO maritime group 1 (SNMG1).
De NAVO wil de SNMG1 inzetten in de strijd tegen terrorisme in de Middellandse zee en in de strijd tegen
de piraterij nabij de Hoorn van Afrika. De oﬃcier bekleedt een navigatiefunctie.
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Hoort bij Ministerraad van 24 december 2010

Doorvoer van afvalstoﬀen
Samenwerkingsakkoord voor de coördinatie van het beleid op het vlak van invoer, uitvoer en
doorvoer van afvalstoﬀen
Samenwerkingsakkoord voor de coördinatie van het beleid op het vlak van invoer, uitvoer en doorvoer van
afvalstoﬀen
De ministerraad heeft het ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd tussen de Federale Staat, het
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de coördinatie van het
beleid op het vlak van invoer, uitvoer en doorvoer van afvalstoﬀen.
Het voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette heeft als doel het algemeen beleid, meer
bepaald de controle en het toezicht op afvaltransporten op het Belgische grondgebied, op het vlak van
grensoverschrijdende afvaloverbrengingen te coördineren.
De administratie van douanen en accijnzen staat in voor de controles om zo de opsporing van
illegale afvaloverbrengingen te bevorderen. In het kader van haar algemene opdacht kan de politie, over
heel het Belgische grondgebied, eveneens controles verrichten. Beide diensten zullen de overtredingen
van de Europese, federale en gewestelijke wetgeving en reglementering opsporen en vaststellen.
Het ontwerp van samenwerkingsakkoord bevat bovendien verschillende maatregelen op het vlak van
opleiding, technische ondersteuning en informatie-uitwisseling.
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Hoort bij Ministerraad van 24 december 2010

Rechten en plichten van treinreizigers
Sancties bij schending van de Europese verordening over de rechten en plichten van treinreizigers
Sancties bij schending van de Europese verordening over de rechten en plichten van treinreizigers
De ministerraad heeft de sancties vastgesteld die worden toegepast in geval van schending
van de Europese verordening over de rechten en plichten van treinreizigers (*). Staatssecretaris voor
Mobiliteit Etienne Schouppe heeft hierover een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd.
De administratieve boetes liggen tussen 250 en 10 000 euro, afhankelijk van de ernst van de
overtreding. De ernst van de schade die de reizigers lijden en het aantal reizigers die erbij betrokken zijn,
vormen de belangrijkste criteria waarmee rekening wordt gehouden.
De Europese verordening waarborgt de gebruikersrechten van de reizigers in het treinverkeer en verbetert
de kwaliteit en eﬃciëntie van de diensten voor reizigers in het treinverkeer, met de bedoeling om het
aandeel van het reizigersvervoer per spoor te bevorderen.
Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
(*) EG-verordening nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007.
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Hoort bij Ministerraad van 24 december 2010

Elektronische identiteitskaart
Geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart verlengd van 5 tot 10 jaar
Geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart verlengd van 5 tot 10 jaar
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie
Turtelboom om de geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart van 5 naar 10 jaar te brengen
(*). De ﬁrma Steria zal de aanpassingen aan de centrale en gedecentraliseerde Belpic-infrastructuur, die
gebruikt wordt voor de afgifte van elektronische identiteitskaarten, uitvoeren. De aanpassing gebeurt
gelijktijdig met de ontwikkelingen die de kaartproducent (Zetes) zal doorvoeren.
De Belpic-infrastructuur is opgesplitst in twee delen: de centrale infrastructuur bij het Rijksregister en de
gedecentraliseerde infrastructuur bij de gemeenten. De aanpassingen moeten de beveiliging van de
elektronische identiteitskaart garanderen, nu ze 10 jaar geldig is.
(*) zie beslissing van de ministerraad van 17 juli 2009.
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Hoort bij Ministerraad van 24 december 2010

Overheidsopdracht
Overheidsopdracht voor de FOD Personeel en Organisatie
Overheidsopdracht voor de FOD Personeel en Organisatie
De ministerraad gaat akkoord om een overheidsopdracht uit te schrijven betreﬀende de aankoop van
softwarelicenties, hardware en consultancy voor de omkadering van de diensten van de FOD Personeel en
Organisatie. Het gaat om een onderhandelingsprocedure met bekendmaking op initiatief van minister van
Ambtenarenzaken Inge Vervotte.
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Hoort bij Ministerraad van 24 december 2010

Spoorwegen
Overgang naar de ombudsdienst voor treinreizigers
Overgang naar de ombudsdienst voor treinreizigers
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de overgang regelt van
de ombudsdienst van de NMBS naar de ombudsdienst voor treinreizigers. Het ontwerp is een voorstel van
staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe.
De ombudsdienst voor treinreizigers werd in het leven geroepen met de wet van 28 april 2010 houdende
diverse bepalingen. Om de overgang naar de nieuwe dienst te organiseren, worden de knowhow en de
expertise van de eerste dienst naar de tweede dienst overgedragen. Het is de bedoeling om de
ombudsactiviteiten niet te onderbreken en geen extra lasten te creëren.
Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
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Hoort bij Ministerraad van 24 december 2010

Tewerkstelling
Tewerkstelling in de land- en tuinbouwsector
Tewerkstelling in de land- en tuinbouwsector
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de administratieve procedure
vereenvoudigt die de werkgevers van gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouwsector moeten
volgen. Het ontwerp dat minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet
voorlegden, passen eveneens een bepaling over de tewerkstelling van gelegenheidswerknemers in de
champignongteelt aan.
Het gaat om de tweede fase van het globaal pakket met maatregelen die werden overeengekomen tussen
de sociale partners van de land- en tuinbouwsector (*)
(*) interprofessioneel akkoord 2007-2008, advies van 17 december 2008 van de sociale partners van het
paritair comité nr 145, bijgetreden door het advies 1681 van 1 april 2009 van de Nationale Arbeidsraad en
het advies 1.681 van 11 februari 2010 over de seizoens- en gelegenheidsarbeid.
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Hoort bij Ministerraad van 24 december 2010

FOD Binnenlandse Zaken
Toekenning van subsidies aan de gemeenten die een overeenkomst operationele prezone afsloten
Toekenning van subsidies aan de gemeenten die een overeenkomst operationele prezone afsloten
De ministerraad heeft op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom beslist een
subsidie toe te kennen aan de gemeenten die een overeenkomst operationele prezone sloten. Het gaat om
een nieuwe reglementaire basis onder de vorm van een koninklijk besluit dat subsidies toekent voor
personeelskosten, infrastructuur en materiaal. Die middelen dienen om de coördinatie binnen de zone te
verbeteren en de snelste gepaste hulp te bieden, twee essentiële doelstellingen van de overeenkomst
operationele zone.
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Hoort bij Ministerraad van 24 december 2010

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Wijziging van de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Wijziging van de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de rechtspleging voor de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wijzigt. De bepalingen van het koninklijk besluit worden aangepast
aan de nieuwe voorschriften van de wet houdende diverse bepalingen, die onder andere bepaalt
dat beslissingen via koninklijk besluit worden genomen.
Om de instroom van asielzoekers beter te beheren, werden een aantal bepalingen van de wet (**)
betreﬀende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen gewijzigd door de wet houdende diverse bepalingen. Een van de wijzigingen betreft de
procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en heeft als doel de instroom
van beroepsaanvragen bij het rechtscollege beter te controleren en de beroepsprocedures te verkorten.
Het ontwerp gaat in op de nieuwe wettelijke verplichting om een koninklijk besluit te nemen en stemt een
aantal bepalingen af op de nieuwe reglementering voorzien in de wet houdende diverse bepalingen.
Het nieuwe kb neemt de bestaande reglementering voor de Raad van State grotendeels over. Verder
bepaalt het welke stukken een partij moet voorleggen om over een pro-deoadvocaat te beschikken
en regelt het de inning van de boetes in geval van kennelijk onrechtmatig beroep. Wat de betaling van het
rolrecht betreft werd gekozen voor een systeem waarbij het recht wordt bepaald door een magistraat. De
betaling gebeurt steeds door een storting op een rekening met vermelding van de referentie die
bekendgemaakt wordt door een ordonnantie.
Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006.
(**) van 15 december 1980
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Hoort bij Ministerraad van 24 december 2010

Non-proﬁtsector
Verhoging van de dotaties van het fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en
gezondheidssector - tweede lezing
Verhoging van de dotaties van het fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector tweede lezing
De ministerraad heeft in tweede lezing en na advies van de Raad van State een ontwerp van koninklijk
besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met
het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-proﬁtsector. Het voorstel werd ingediend door
minister van Werk Joëlle Milquet en minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx
Gezien een verandering van paritair comité verhoogt het ontwerp een van de dotaties van het fonds
Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector voor de jaar 2010, 2011 en 2012. De niet
structurele dotatie wordt berekend op basis van het aantal werknemers van wie de werkgever betrokken is
bij de verandering en die op eerst trimester 2010 het recht op de structurele vermindering openden.
De wijziging van het toepassingsgebied van het paritair comité 331 voor de Vlaamse welzijns- en
gezondheidssector per 1 april 2010 heeft immers geleid tot een verandering van paritair comité voor
verschillende werkgevers. Door over te stappen naar het paritaire comité 331, waar ze binnen het
toepassingsgebied van de Sociale Maribel vallen, hebben ze geen recht meer op de structurele
vermindering.
Het ontwerp wil dan ook vermijden dat die werkgevers een belangrijke verhoging van hun loonkost
ondergaan, doordat ze de structurele vermindering van sociale bijdragen verliezen, en dat er daardoor
kinderopvangplaatsen zouden verdwijnen.
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Hoort bij Ministerraad van 24 december 2010

Europees milieukeurmerk
Aanpassing van de wet tot oprichting van een Comité voor het toekennen van het Europese
milieukeurmerk.
Aanpassing van de wet tot oprichting van een Comité voor het toekennen van het
Europesemilieukeurmerk.
De ministerraad heeft op initiatief van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een voorontwerp
van wet goedgekeurd over het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk.
Het voorontwerp past de wet van 14 juli 1994 aan inzake de oprichting van een Comité voor het
toekennen van het Europese milieukeurmerk. Het voert een verwijzing in naar de nieuwe Europese
verordening EG 66/2010 (*), die de oude verordening EEG 880/92 opheft (**).
Het voorontwerp bevat ook een aantal wijzigingen van legistieke aard, bepaalt de sancties bij overtreding
van de verordening en verschaft een wettelijke basis voor controles. Het wordt voor advies overgemaakt
aan de Raad van State.
(*) van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreﬀende de EU-milieukeur.
(**) van de Raad van 23 maart 1992 inzake een communautair systeem voor de toekenning van
milieukeuren.
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Hoort bij Ministerraad van 24 december 2010

bpost
De Post wordt bpost
De Post wordt bpost
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte de wijziging van de
statuten van De Post bekrachtigd via een ontwerp van koninklijk besluit.
Op 9 december 2010 heeft de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van De
Post beslist de statuten van het bedrijf aan te passen om de naam van het bedrijf te wijzigen in "bpost".
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Hoort bij Ministerraad van 24 december 2010

Sociale zekerheid
Verlenging van voorlopige RIZIV-nummers voor Franstalige kinesisten
Verlenging van voorlopige RIZIV-nummers voor Franstalige kinesisten
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid beslist om de
voorlopige RIZIV-nummers voor de Franstalige kinesistenn die op 30 oktober 2010 het examen voor
kinesisten hebben afgelegd, te verlengen. Het gaat om de bekrachtiging van de beslissing van het
kernkabinet van 22 december 2010.
De kinesisten die op 30 oktober 2010 aan het examen voor de selectie van kinesisten hebben
deelgenomen en dus het recht bekomen om vergoedbare verstrekkingen te verrichten mogen hun
voorlopig RIZIV-nummer tot 30 juni 2011 gebruiken.
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Hoort bij Ministerraad van 24 december 2010

Openbare instellingen van sociale zekerheid
Voorlopige kredieten voor de openbare instellingen van sociale zekerheid
Voorlopige kredieten voor de openbare instellingen van sociale zekerheid
De ministerraad heeft op initiatief van minister van Begroting Guy Vanhengel de voorlopige kredieten
2011 voor het eerste trimester van 2011 voor de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ)
goedgekeurd.
De voorlopige kredieten voor het eerste trimester 2011 worden enkel berekend voor de beheersbegroting,
en op basis van de initiële begroting 2010, ingeschreven in de
beheersovereenkomst die aangepast is aan de beslissingen van de begrotingscontrole. In principe en op
een paar uitzonderingen na stemmen de voorlopige kredieten overeen met 3/12 van de aangepaste
kredieten 2010.
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Landsverdediging
Deelname aan operaties in 2011 en NRF in 2011-2013
Deelname aan operaties in 2011 en NRF in 2011-2013
De ministerraad heeft beslist Belgische strijdkrachten in te zetten voor volgende operaties in 2011:
zich in te schrijven en stand-by te houden voor de NATO Response Force (NRF) en European Union
Battle group
Afghanistan: inzet van ten hoogste 626 militairen tot eind 2011
Libanon: inzet van 100-tal militairen tot 31 augustus 2011, einde van UNIFIL mandaat
Afrika:
Strijd tegen piraterij:
deelname van militairen gedurende vier maanden aan EUTM Somalia
EUNAVFOR ATALANTA: inzet van de fregat 'Louise-Marie' in de operationele en deelname aan ingescheepte
hoofdkwartieren
OCEAN Shield: deelname aan het permanente NAVO eskader gedurende acht maanden

Programme de partenariat militaire: deelname aan verschillende PPM-inzet met Afrikaanse partners in de
Democratische Republiek Congo (DRC) en Burundi
Programme de partenariat militaire maritime: maritiem toezicht in Benin door ' BNS GODETIA'
MONUSCO: behoud van luchttransportcapaciteit tot einde MONUSCO mandaat
Verdere deelname aan EUSEC en UNMIS Soedan: vier militairen
DAS: militairen voor de beveiliging van Belgische ambassades in Afrika

Europa:
deelname van een mijnenjager met bemanning aan ontmijningsoperatie OPEN SPIRIT in de Baltische zee
Active endeavour (anti-terrorisme in Middellandse zee)
deelname van AWACS-piloten

2/2

deelname aan permanente NAVO eskaders aan ACTIVE ENDEAVOUR
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Regie der gebouwen
Dossiers van Regie der gebouwen
Dossiers van Regie der gebouwen
De ministerraad heeft een aantal dossiers van de Regie der gebouwen goedgekeurd die minister van
Financiën Didier Reynders indiende:
het aandeel van de Regie der gebouwen (gedeelte eigenaarsonderhoud) van renovatiewerken aan het
gebouw van het Rekenhof, Regentschapsstraat 2 te Brussel (eerste fase) uitgevoerd in 2006-2007
worden terugbetaald
er wordt een overeenkomst tussen de Regie en het Rekenhof gesloten voor de renovatie van blok A,
die in 2011 nog moet worden vernieuwd (tweede fase)
het voorstel om de gebouwen gelegen rue Lucien Namèche 14-16, eigendom van de Staat, en een
gedeelte van het vastgoedcomplex 'Quartier de l'Arsenal' (vroegere Rijkswacht), eigendom van de stad
(politiezone) om te ruilen, wordt goedgekeurd
een deel van een gebouw in de route de Louvain-la-Neuve, 4 in 5001 Namur-Belgrade, wordt gehuurd
om er twee directies van de FOD Economie te huisvesten
er wordt een abonnement voor 163 parkeerplaatsen genomen voor de FOD's in parking De arande,
Warandestraat in Turnhout.
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