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Ministerraad van 29 april 2010
De ministerraad vergaderde op donderdag 29 april 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme
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Hoort bij Ministerraad van 29 april 2010

Volksgezondheid
Mephedrone toegevoegd aan lijst van psychotrope stoﬀen
Mephedrone toegevoegd aan lijst van psychotrope stoﬀen
Mephedrone wordt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
toegevoegd aan de lijst van psychotrope stoﬀen. Mephedrone of 4-methylmethcathinone is een
designerdrug die buiten de regelgeving valt van de verdovende en psychotrope middelen. Daarom heeft
de ministerraad nu het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de drug toevoegt aan de lijst van
middelen waarvoor een algemene vergunning van de minister van Volksgezondheid vereist is voor de
invoer, de uitvoer, het bezit, de vervaardiging, de verkoop, de aﬂevering en de aanschaf van het product.
(*) wijziging van het kb van 22 januari 1998 houdende regeling van sommige psychotrope stoﬀen en
betreﬀende risicobeperking en therapeutisch advies.
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Hoort bij Ministerraad van 29 april 2010

Kansspelen
Regeling van de vergunningen voor kansspelen
Regeling van de vergunningen voor kansspelen
De ministerraad heeft het aantal organisatoren van kansspelinrichtingen, beperkt tot 34. De beperking
geldt voor de periode van 1 september 2010 tot 1 september 2019 en kan worden verlengd. Het gaat om
de organisatoren van weddenschappen die volgens de kansspelwet (*) over een vergunning F1 moeten
beschikken.
Het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck en staatssecretaris toegevoegd aan de minister
van Justitie Carl Devlies wijzigt een aantal koninklijke besluiten die de inrichting van kansspelen regelen.
Als het maximum aantal vergunning is bereikt, worden de vrijgekomen vegunningen in het Staatsblad en
op de website van de kansspelcommissie bekend gemaakt. De aanvragen voor die vergunningen moeten
binnen de maand toekomen. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt rekening gehouden met de
betrouwbaarheid en de bekwaamheid van de uitbater.
Daarnaast heeft de ministerraad ook het maximumaantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen klasse IV
(wedkantoren) op 1000 en 60 vastgelegd. Het gaat om vaste en mobiele inrichtingen die
weddenschappen organiseren voor de duur van een evenement, sportwedstrijd of sportcompetitie. Voor de
vrijgekomen vergunningen F2 voor deze klasse, geldt dezelfde procedure als voor de weddenschappen.
De inrichtingen moeten bovendien gescheiden zijn van drankgelegenheden. Wat de spreiding van de
wedkantoren betreft, geldt dat ze ten minste een kilometer van elkaar moeten verwijderd zijn, tenzij de
kansspelcommissie een afwijking toestaat.
De kansspelcommissie behandelt de aanvragen voor vergunning binnen een termijn van twee maanden.
(*) wet van 7 mei 1999.
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Hoort bij Ministerraad van 29 april 2010

BTW
Registratie van aannemers niet langer nodig voor verlaagd btw-tarief
Registratie van aannemers niet langer nodig voor verlaagd btw-tarief
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk
besluit (*) goedgekeurd dat de regeling van de registratie van aannemers aanpast aan de bepalingen van
het EU-verdrag over de vrije dienstenverlening (art. 49 en 50).
Voor een aantal werken geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. Dat tarief geldt voor aannemers die
geregistreerd zijn als zelfstandige aannemer. Als de werken uitgevoerd worden door een nietgeregistreerde aannemer geldt het btw-tarief van 21%.
De ministerraad heeft naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie beslist om de registratie als
aannemer, als voorwaarde te schrappen om het 6% btw-tarief toe te kennen.
Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.
(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb nr 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de
tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij
die tarieven.
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Hoort bij Ministerraad van 29 april 2010

Geneeskundige verzorging
Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging
Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging
De ministerraad heeft in een ontwerp van koninklijk besluit de bedragen vastgelegd die voor 2010 worden
toegewezen aan het Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging. Het voorstel van minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle
wijst 294.189.000 euro toe aan het fonds, waarvan 264.770.100 euro ten laste van het RSZ-globaal beheer
en 29.418.900 euro ten laste van het globaal ﬁnancieel beheer in het sociaal statuut van zelfstandigen.
Het fonds werd met de programmawet van 27 december 2006 opgericht om een geldreserve aan te
leggen die de impact van de vergrijzing op de kosten van de geneeskundige verzorging moet opvangen.
De bedoeling is om alle burgers op termijn een kwaliteitsvolle gezondheidszorg te waarborgen. De
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid beheert het fonds.
In het kader van de begrotingsopmaak 2010 had de ministerraad beslist de bedragen die de ziekenhuizen
aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering in 2010 terugstort, toe te wijzen aan het
fonds voor naar schatting 5.500.000 euro (*). Die bedragen worden automatisch doorgestort.
(*) art. 56ter van de wet op de verplichte verzkering voor geneeskundige verzorging.
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Gender budgeting
Omzendbrief over de uitvoering van de gender budgeting
Omzendbrief over de uitvoering van de gender budgeting
De ministerraad heeft het ontwerp van omzendbrief goedgekeurd over de uitvoering van de gender
budgeting dat minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet voorstelde (*).
Gender budgeting is de toepassing van de geïntegreerde aanpak van de gelijkheid tussen mannen en
vrouwen in het budgettaire proces. Dat betekent een beoordeling van de budgetten op alle niveaus van de
begrotingsprocedure, gebaseerd op een genderperspectief,
en een herstructurering van de ontvangsten en uitgaven met als doel de gelijkheid tussen mannen en
vrouwen te bewerkstelligen.
De omzendbrief beschrijft op welke manier de dossierverantwoordelijke in zijn dossiers de
genderdimensie moet integreren en de begrotingsoverste moet inlichten.
De basisallocaties zijn onderverdeeld in drie categorieën:
kredieten voor dossiers die geen genderdimensie bevatten
kredieten voor acties om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te realiseren
kredieten die een genderdimensie bevatten waarvoor een diepgaande analyse nodig is

Alle federale overheidsdiensten moeten aan de FOD Budget en Beheerscontrole de inlichtingen meedelen
om de genderdimensie in de federale begroting te integreren.
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen begeleidt de uitvoering van de controle op gender
budgeting.
(*) in overeenstemming met de wet van 12 januari 2007 strekkende de controle op de toepassing van de
resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking plaatshad en tot integratie
van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen.
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Hoort bij Ministerraad van 29 april 2010

Regie der Gebouwen
Wijziging van het herstelplan voor de Regie der Gebouwen
Wijziging van het herstelplan voor de Regie der Gebouwen
De ministerraad heeft de wijzigingen van het economische herstelplan van de Belgische staat voor de
Regie der Gebouwen goedgekeurd dat minister van Financiën Didier Reynders voorstelde naar aanleiding
van de begrotingscontrole voor 2010.
Dankzij de wijziging van het herstelplan worden de nodige vastleggingskredieten vrijgemaakt voor de
aanleg van een autobusparking voor de Europese school van Sint-Lambrechts-Woluwe.
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Hoort bij Ministerraad van 29 april 2010

Spoorwegveiligheid
Ontwerpen van koninklijk besluit rond spoorwegveiligheid
Ontwerpen van koninklijk besluit rond spoorwegveiligheid
Op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe heeft
de ministerraad vier ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd over spoorwegveiligheid.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2009 tot
vaststelling van het regelgevend kader van de nationale spoorwegveiligheidsvoorschriften:
Het ontwerp stelt de nationale veiligheidsdoelstellingen en -methodes vast. De wijziging sluit aan op de
wijziging van artikel 6 van de wet van 19 december 2006 betreﬀende de exploitatieveiligheid van de
spoorwegen door de wet van 26 januari 2010.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreﬀende de
veiligheidsvergunning, het veiligheidscertiﬁcaat, de indienststelling van rollend materieel en het jaarlijks
veiligheidsverslag en van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 houdende veiligheidsvereisten en procedures van toepassing op de spoorweginfrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen:
Het ontwerp werkt de reglementering in deze besluiten bij op terminologisch vlak en op basis van de
ervaringen, en vereenvoudigt de structuur van die reglementering.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 tot vaststelling
van sommige regels betreﬀende de onderzoeken naar ongevallen en incidenten bij de spoorwegen:
De onderzoekscel krijgt een bijkomende taak toevertrouwd, namelijk de oprichting en het bijhouden van
een gegevensbank over onderzoeken en analyses. De wijziging volgt op de wijziging van de wet van 19
december 2006 door de wet van 26 januari 2010.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreﬀende de
exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat betreft de gemeenschappelijke veiligheidsindicatoren en
gemeenschappelijke methoden voor de berekening van de kosten van ongevallen.
Het ontwerp zet de Europese richtlijn 2009/149/EG van de Commissie van 27 november 2009 tot wijziging
van richtlijn 2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad in Belgisch recht om.
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De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
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Hoort bij Ministerraad van 29 april 2010

Geneeskundige verzorging
Een enkel nomenclatuurnummer voor de verstrekking van huisartsen tijdens het weekend en op
feestdagen
Een enkel nomenclatuurnummer voor de verstrekking van huisartsen tijdens het weekend en op
feestdagen
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de nomenclatuur vereenvoudigt
voor de geneeskundige verstrekkingen voor raadplegingen in de spreekkamer van de geneesheer en
voor bezoeken bij de zieke thuis.
Voortaan geldt er slechts één nomenclatuurnummer voor de geneeskundige verstrekkingen van huisartsen
tijdens het weekend en op feestdagen, bij de patiënt thuis, in een instelling en ongeacht of de patiënt in
palliatieve zorg is.
Dat unieke nummer op de attesten voor verstrekte zorg vereenvoudigt het administratieve werk van de
huisarts en het beheer door verzekeringsinstellingen. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden
blijft ongewijzigd.
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Hoort bij Ministerraad van 29 april 2010

Fedasil
Overheidsopdracht voor catering
Overheidsopdracht voor catering
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Laurette Onkelinx en staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Philippe
Courard om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de catering van de federale opvangcentra van
Fedasil. Het huidige contract loopt eind juni ten einde en wordt met één maand verlengd. Het nieuwe
contract loopt voor vier jaar vanaf 1 augustus 2010 en is jaarlijks opzegbaar. Het gaat om de bereiding van
maaltijden in de federale opvangcentra van Fedasil door een kok en met ingrediënten die het
cateringbedrijf ter beschikking stelt.
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Hoort bij Ministerraad van 29 april 2010

Asiel en migratie
Materiële hulp voor asielzoekers die professionele inkomsten hebben
Materiële hulp voor asielzoekers die professionele inkomsten hebben
De ministerraad heeft de voorwaarden, om asielzoekers die werken, materiële hulp te bieden, in een
ontwerp van koninklijk besluit vastgelegd. Het ontwerp van minister van Sociale zaken en Volksgezondheid
Laurette Onkelinx en staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Philippe
Courard voert de wet diverse niet-dringende bepalingen uit die op 25 maart 2010 in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers werd gestemd.
Het ontwerp dat de ministerraad nu heeft goedgekeurd bepaalt hoe de asielzoekers die een
beroepsinkomen als werknemer hebben, bijdragen in de materiële hulp die ze ontvangen of hoe die hulp
wordt stopgezet.
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Personeel openbaar ambt
Berekening van de sociale bijdrage op de eindejaarspremie
Berekening van de sociale bijdrage op de eindejaarspremie
Minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit
voorgelegd dat een bepaling over de eindejaarspremie voor ambtenaren wijzigt (*).
Het ontwerp vervangt een bepaling van het koninklijk besluit die aanleiding gaf tot
uiteenlopende interpretaties. De nieuwe bepaling die de ministerraad nu heeft goedgekeurd, beperkt de
berekeningsbasis van de sociale bijdragen op de eindejaarspremie tot de verhoging van de toelage
(indexering niet meegeteld). De bepaling heeft uitwerking vanaf 1 december 2008.
(*) ontwerp van kb tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen houdende toekenning van een
eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de schatkist bezoldigd ambt.
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FOD Justitie
Aanwerving en statuut van het bewakingspersoneel van de FOD Justitie
Aanwerving en statuut van het bewakingspersoneel van de FOD Justitie
Minister van Justitie Stefaan De Clerck heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd
dat de aanwerving en het statuut regelt van het bewakingspersoneel bij de FOD Justitie.
De ministerraad gaat akkoord met de voorstellen:
Selor zal doorlopend vergelijkende selecties organiseren waaruit de overheid zes tot zeven maal per
jaar zal putten
Contractuele penitentiaire beamten van niveau D kunnen een contract van niveau C bekomen indien
ze:
eﬀectief in dienst zijn
in het bezit zijn van het attest (instapkaart) dat getuigt van generieke competenties die buiten het diploma
zijn verworven
ingeschreven zijn als kandidaat voor de statutaire werving van penitentiair bewakingsassistent

De personeelsleden kunnen het attest bekomen na een computergestuurde test georganiseerd door
SELOR.
Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.
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Wereldkampioenschap voetbal 2018-2022
Federale regering ondertekent overheidsgarantie voor Belgisch-Nederlandse kandidatuurWK Voetbal
2018-2022
Federale regering ondertekent overheidsgarantie voor Belgisch-Nederlandse kandidatuurWK Voetbal
2018-2022
De ministerraad heeft de government guarantees and declaration van het bidbook voor de BelgischNederlandse kandidatuur van het WK Voetbal 2018-2022 goedgekeurd. Daarna ondertekent de eerste
minister ze namens de regering.
De overheidsgarantie en -verklaring is een belangrijke stap, waarmee de federale regering, de
gemeenschappen en de gewesten binnen hun bevoegdheden, de FIFA bepaalde garanties bieden voor de
organisatie van het WK 2018.
De voetbalbonden van België en Nederland dienen voor 14 mei een bidbook bij de FIFA in, waar de
overheidsgarantie en -verklaring deel van uitmaken. Het bidbook beschrijft tot in detail hoe het evenement
wordt georganiseerd. Vervolgens brengt een inspectiecomité van FIFA een bezoek aan de kandidaatlanden. Op 2 december 2010 beslissen de 24 leden van het uitvoerend comité van de FIFA welke landen
de toernooien van 2018 en 2022 mogen organiseren.
zie ook:
persbericht van 5 juni 2008
persbericht van 20 maart 2008
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Productie van biobrandstoﬀen
Jaarlijkse validering van de erkenningen voor producenten van biobrandstoﬀen
Jaarlijkse validering van de erkenningen voor producenten van biobrandstoﬀen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders de erkenningen van Alco Bio
Fuel, BioWanze en Syral, drie producenten van bio-ethanol, voor 2010 gevalideerd op basis van de
jaarverslagen die ze bij de Commissie tot erkenning van biobrandstoﬀen hebben ingediend.
Ook de erkenningen van de ﬁrma's Oleon en Neochim, producenten van FAME (fatty acid methyl ester of
biodiesel), werden voor 2010 goedgekeurd.
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Begroting
Richtlijnen voor de voorafbeelding van de begroting 2011
Richtlijnen voor de voorafbeelding van de begroting 2011
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Begroting Guy Vanhengel en staatssecretaris voor
Begroting Melchior Wathelet de richtlijnen voor de voorafbeelding van de begroting 2011 opgesteld.
De richtlijnen passen de regels van het nieuwe begrotingsstelsel toe die gelden voor de diensten van
algemeen bestuur van de federale overheid. De overheidsdiensten met afzonderlijk beheer, de instellingen
van openbaar nut en de overheidsbedrijven blijven onderworpen aan de gecoördineerde wetten op de
Rijkscomptabliliteit of aan de wet van 16 maart 1954 betreﬀende de controle op sommige instellingen van
openbaar nut.
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