1/1

19 mei 2010 -13:10

Ministerraad van 19 mei 2010
De ministerraad vergaderde op woensdag 19 mei 2010 in Egmont II onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme
De ministerraad vergaderde op woensdag 19 mei 2010 in Egmont II onder het voorzitterschap van eerste
minister Yves Leterme
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 19 mei 2010

Verzekering voor geneeskundige verzorging
Verhoogde tegemoetkoming in het kader van het OMNIO-statuut gewijzigd
Verhoogde tegemoetkoming in het kader van het OMNIO-statuut gewijzigd
De ministerrraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de voorwaarden voor het recht
op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging (of
voorkeursregeling) wijzigt (*).
Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx opent het recht op de
verhoogde tegemoetkoming in het kader van het OMNIO-statuut vanaf de eerste dag van het kwartaal
waarin de verzekerde een verklaring op erewoord over zijn inkomen heeft ingediend en niet meer op de
eerste dag van het kwartaal dat volgt. Het is de bedoeling om onderbrekingen in het genot te vermijden.
Wanneer de gezinssamenstelling wijzigt, wordt het recht ingetrokken op het einde van het jaar waarin de
wijziging heeft plaatsgevonden.
Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.
(*) tot wijziging van het kb van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de
verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
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Hoort bij Ministerraad van 19 mei 2010

FAVV
Algemene overeenkomst tussen het FAVV, Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzwen de Association
régionale de Santé et d'Identiﬁcation animales asbl
Algemene overeenkomst tussen het FAVV, Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzwen de Association
régionale de Santé et d'Identiﬁcation animales asbl
De ministerraad heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen toestemming
gegeven om de algemene overeenkomst 2010 te tekenen met de erkende verenigingen
Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw en de vereniging Association régionale de Santé et d'Identiﬁcation
animales asbl. Minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle stelde de overeenkomst aan de
ministerraad voor.
De overeenkomst regelt taken die het FAVV aan de twee erkende verenigingen delegeert op het vlak van
de bestrijding van dierenziekten. Daarvoor is er een ﬁnanciering uitgetrokken van 7.395.563 euro. De
verenigingen werden erkend met het ministerieel besluit van 26 november 2006.
De overeenkomst waar het nu om gaat, is een overgangsovereenkomst en is enkel geldig voor een jaar.
Ze kan voor het einde door een deﬁnitieve vervangen worden met nieuwe vorm en inhoud en die vijf jaar
geldig zal blijven.
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Strijd tegen de sociale fraude
Strategisch plan 2010 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
Strategisch plan 2010 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
De ministerraad heeft het Strategisch plan 2010 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)
goedgekeurd. Het plan vermeldt de acties die de arbeidsinspectie zal uitvoeren om de sociale fraude
tegen te gaan en de illegale tewerkstelling, een van de meest zichtbare aspecten ervan, te bestrijden. Het
plan hangt samen met het actieplan voor de fraudebestrijding van staatssecretaris Carl Devlies. De twee
plannen vullen elkaar dus op sociaal vlak aan.
Het directiecomité van de SIOD en het college van procureurs-generaal hebben het actieplan
goedgekeurd.
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Hoort bij Ministerraad van 19 mei 2010

Zelfstandigen
Aanpassing van kinderbijslag voor zelfstandigen aan stelsel voor werknemers
Aanpassing van kinderbijslag voor zelfstandigen aan stelsel voor werknemers
De kinderbijslag voor zelfstandigen wordt aangepast aan die van zelfstandigen. De ministerraad heeft
daartoe twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle
voorstelde. Het gaat om twee speciﬁeke gevallen.
Jonge mensen met een handicap die voldoen aan de voorwaarden om gezinsbijslag te ontvangen
kunnen winstgevende activiteiten uitoefenen zonder het recht op de verhoogde kinderbijslag te
verliezen.
Wanneer ouders van hetzelfde geslacht een kind adopteren, wordt het nu ook mogelijk om de
prioritaire rechthebbende en de rechthebbende op kinderbijslag aan te duiden.
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Overheidsopdrachten
Omzendbrief over de overheidsopdrachten en belangenvermenging - verklaring op erewoord
Omzendbrief over de overheidsopdrachten en belangenvermenging - verklaring op erewoord
De ministerraad heeft een ontwerp van omzendbrief goedgekeurd over de overheidsopdrachten en
belangenvermelding. De omzendbrief bevat eveneens de modellen voor de verklaring op erewoord die de
personeelsleden van de federale overheidsdiensten moeten ondertekenen wanneer ze taken uitvoeren in
het kader van de toekenning en het toezicht van overheidsopdrachten.
Het gaat om twee modellen. Het eerste is een schriftelijke verklaring die de personeelsleden van
de federale en programmatorische openbare diensten, de instellingen voor sociale zekerheid en de
federale instellingen van openbaar nut (*) ondertekenen en waarmee ze bevestigen dat ze kennis hebben
genomen van de wet op de overheidsopdrachten (**) die de belangenvermenging verbiedt. De verklaring
maakt deel uit van het personeelsdossier. Het tweede dient te worden ondertekend indien het
personeelslid zich in een toestand van belangenvermenging bevindt of kan bevinden bij een bepaalde
overheidsopdracht. Hij of zij dient dan onmiddellijk zijn overste te verwittigen. De verklaring maakt deel uit
van het personeelsdossier, maar wordt ook aan het dossier van de overheidsopdracht toegevoegd.
Het Bureau voor ambtelijke ethiek en deontologie geeft op vraag advies over de toestand van
belangenvermenging.
Het voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Begroting Melchior
Wathelet past de internationale verplichtingen en aanbevelingen over belangenvermining in de
regelgeving toe. Het sluit aan op het preventieve integriteitsbeleid van de federale overheid waarvoor al
een deontologisch en een sterk juridisch kader werden gecreëerd.
(*) niet van toepassing op het operationeel, administratief en logisitiek personeel van de federale politie.
(**) artikel 10 van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten.
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B-fast
Regeling van geldelijke statuut van personeel Landsverdediging tijdens B-fast operatie in Haïti
Regeling van geldelijke statuut van personeel Landsverdediging tijdens B-fast operatie in Haïti
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem het geldelijke statuut
van de militairen die deelnamen aan de B-fast operatie in Haïti in januari en februari 2010 vastgelegd. De
militairen namen deel aan de reddingsoperatie na de aardbeving van 12 januari 2010 op vraag van de
Haïtiaanse overheid. De actie bestond uit de zending van een urban-search-and-rescueteam, een
veldhospitaal, een beveiligingsdetachement en het versturen van een lading tenten van het Rode kruis. De
operatie eindigde op 3 februari 2010.
De ministerraad heeft nu het geldelijke statuut van het personeel vastgelegd:
hulpverlening buiten het nationale grondgebied, coëﬃciënt 2 voor het personeel van B-fast en Imago
en Public relations
in operationele inzet beschermingsinzet, coëﬃciënt 3 voor het personeel van Force protection van
Landsverdediging
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EU-voorzitterschap
Voorbereiding van het EU-voorzitterschap
Voorbereiding van het EU-voorzitterschap
De ministerraad heeft vandaag vergaderd met de vertegenwoordigers van de gewest- en de
gemeenschapsregeringen om het EU-voorzitterschap en de Europese raad van 17 juni 2010 in Brussel over
de strategie EU 2020 voor te bereiden.
De ministerraad heeft een stand van zaken opgemaakt van de voorbereidingen van het voorzitterschap
dat op 2 juli 2010 formeel geopend wordt tijdens de traditionele bijeenkomst van de Europese Commissie
en het intredende voorzitterschap. De oﬀﬁciële kalender met raadsformaties en ontmoetingen werd
vastgelegd. De ministerraad heeft eveneens een eerste lezing gehouden van het volledige programma van
het voorzitterschap.
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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 29 april 2010 ingestemd met de jaarlijkse validering van de erkenning van
producenten van biodiesel.
Twee producenten van FAME (fatty acid methyl ester of biodiesel) hadden geen erkenning gekregen en
hebben gevraagd, gehoord te worden door de Commissie voor de erkenning van biobrandstoﬀen. Een
werkgroep heeft het verslag hiervan bestudeerd. De ministerraad gaat akkoord met het besluit van de
werkgroep dat:
de overeenstemming van de gegevens in de nieuwe tabel, overhandigd tijdens de hoorzitting, met die
van de tabel uit de kandidaatstelling toereikend is op het vlak van de kwaliteitscontrole en de
bevoorrading van grondstoﬀen voor de productie van FAME voor de Belgische markt
de cijfers van Proviron voor de bevoorrading van grondstoﬀen bevestigt. Er wordt echter 88% van de
oorspronkelijke quota toegekend, gezien het grote gedeelte gebruikte grondstoﬀen van Europese
oorsprong. De rest wordt verdeeld over de andere producenten.
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Brandweerdiensten
Investeringsprogramma 2010: aankoop van brandweerhelmen, -vesten en -broeken
Investeringsprogramma 2010: aankoop van brandweerhelmen, -vesten en -broeken
Er wordt een subsidie van 133.986,98 euro voor de aankoop van 268 brandweerhelmen, 185 vesten en
180 broeken toegekend aan de brandweerdiensten van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, de
gemeenten en de intercommunales. Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom heeft de
ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit voorgelegd dat de subsidie toekent binnen de eerste
schijf van het investeringsprogramma van 2010 die al was vrijgegeven.
Het ontwerp past binnen het kader van de omzendbrief over de budgettaire discipline en
behoedzaamheid voor nieuwe uitgaven.
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Regie der Gebouwen
Goedkeuring van een reeks dossiers over de Regie der Gebouwen
Goedkeuring van een reeks dossiers over de Regie der Gebouwen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een reeks dossiers van de
Regie der Gebouwen goedgekeurd:
een onderhandse overeenkomst met de ﬁrma Input voor het informaticabeheer van de boekhouding
van de Regie der Gebouwen
een huurovereenkomst voor een opslagplaats in de Bloemenstraat - Frenchlaan in Ieper voor de opslag
van belastend materiaal voor de rechtbank van eerste aanleg
de verlenging van een huurovereenkomst voor het Nationaal Instituut van de Statistiek (verlenging
voor een maand vanaf 1 april 2010) en het Staatsblad in de Leuvenseweg 44 in Brussel (drie maand
vanaf 1 juli 2010)
de verlenging van een huurcontract voor Fedict en het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid in
de Maria-Theresiastraat 1-3 in Brussel
de toekenning van een promotieovereenkomst aan THV Cordeel zetel Temse nv - Cordeel zetel Hoeselt
nv voor de oplevering van een gebouw voor de Federale politie in Dendermonde, via een
huurovereenkomst van 18 jaar.
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Grootstedenbeleid
Aanhangsels bij contracten 'duurzame stad'
Aanhangsels bij contracten 'duurzame stad'
De ministerraad heeft de aanhangsels voor 2010 goedgekeurd bij de overeenkomsten duurzame stad die
de federale overheid in 2009 heeft gesloten met de steden en gemeenten in het kader van het
grootstedenbeleid. De lopende projecten worden verlengd tot 30 juni 2010. Het gaat om:
Anderlecht
Antwerpen
Brussel
Charleroi
Vorst
Gent
La Louvière
Luik
Mechelen
Sint-Jans-Molenbeek
Bergen
Oostende
Sint-Gillis
Sint-Joost-ten-Node
Schaarbeek
Seraing
Sint-Niklaas

Het voorstel van minister van Pensioenen en Grote Steden Michel Daerden heeft een drievoudig doel en
moet:
de sociale cohesie in de probleembuurten bevorderen door de identiteit van de wijk te versterken door
een betere samenhang, interactie en toegankelijkheid

2/2

de ecologische voetafdruk van de steden verminderen
de uitstraling van de steden bevorderen
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Fietsvergoeding
Rechtzetting van de wettelijke verwijzing inzake de vrijstelling van sociale zekerheid voor de
ﬁetsvergoeding
Rechtzetting van de wettelijke verwijzing inzake de vrijstelling van sociale zekerheid voor de
ﬁetsvergoeding
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de wettelijke verwijzing in het koninklijk besluit van 3
februari 2010 wijzigt. Het kb indexeert het bedrag van de ﬁetsvergoeding voor woon-werkverkeer dat
vrijgesteld is van sociale bijdragen op dezelfde wijze als in de ﬁscale regelgeving. De juiste verwijzing
hiervoor is art. 178, §3,°2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
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Witwassen van geld
Voorkoming van het gebruik van het ﬁnanciële stelsel voor het witwassen van geld en de ﬁnanciering
van terrorisme
Voorkoming van het gebruik van het ﬁnanciële stelsel voor het witwassen van geld en de ﬁnanciering van
terrorisme
De ministerraad heeft drie ontwerpen van koninklijk besluit (*) goedgekeurd die de regelgeving om het
witwassen van geld en de ﬁnanciering van terrorisme te voorkomen, aanpassen (uitvoering van de wet
van 11 januari 1993).
Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en minister van Justitie Stefaan De Clerck ligt in
het verlengde van de aanpassingen die de wet van 18 januari 2010 aanbracht om de Europese richtlijn
2005/30 van 26 oktober 2005 over het witwassen van geld uit te voeren.
(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de
samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid voor de Cel van Financiële
Informatieverwerking
- ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 3 juni 2007 tot uitvoering van art. 14quinquies
van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het ﬁnanciële stelsel voor het
witwassen van geld en de ﬁnanciering van terrorisme
- ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 6 mei 1999 tot voorkoming van het gebruik
van het ﬁnanciële stelsel voor het witwassen van geld.
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Belgisch fonds voor de voedselzekerheid
Oprichten van het Belgisch fonds voor de voedselzekerheid
Oprichten van het Belgisch fonds voor de voedselzekerheid
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*) dat het Belgisch fonds voor de
voedselzekerheid opricht.
Het fonds zal ten zuiden van de Sahara in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking
de voedselveiligheid van de bevolking, vooral de meest kwetsbaren onder hen, in
risicogebieden vergroten.
Het fonds zet het programma van het voormalige Belgische Overlevingsfonds verder dat al 120 projecten
ﬁnancierde. De verlenging daarvan onder een nieuwe naam, werd al door de Kamer van
Volksvertegenwoordigers op 3 december 2009 goedgekeurd.
(*) houdende uitvoering van de wet van 19 januari 2010 tot opheﬃng van de wet van 9 februari 1999 tot
oprichting van het Belgisch overlevingsfonds en tot oprichting van een Belgisch fonds voor de
voedselzekerheid, gewijzigd door het erratum van 19 fabruari 2010.
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Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg
Financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg
Financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg
De minsterraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid de
bedragen vastgelegd voor de ﬁnanciering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in
2009 en 2010.
Het bedrag voor rekening van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering is vastgesteld
op 2.469.066,12 euro voor 2009 en 6.971.280 euro voor 2010.
De Raad van bestuur van het kenniscentrum heeft de bedragen goedgekeurd.
De twee ontwerpen van koninklijk besluit die de ministerraad hierover goedkeurde worden ter
ondertekening aan het staatshoofd voorgelegd.
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Zelfstandigen
Vervangende ondernemers
Vervangende ondernemers
De ministerraad heeft op voorstel van minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laurelle drie koninklijke
besluiten aangenomen die het stelsel van de vervangende zelfstandigen vorm geven.
Dankzij de wet houdende diverse bepalingen van 28 april 2010 kunnen zelfstandigen zich tijdelijk laten
vervangen door een zelfstandige die is ingeschreven in het register van de vervangende ondernemers bij
de FOD Economie. De vervanging gebeurt via een vervangingscontract. De maximumtermijn is 30 dagen
en kan worden verlengd bij ziekte, ongeval of zwangerschap.
De drie koninklijke besluiten die de ministerraad nu heeft goedgekeurd, voeren het stelsel verder uit:
Het eerste kb schrijft voor dat ook het verlof voor zwaar zieken en het palliatief verlof in aanmerking
komen om de duur van het vervangingscontract voor zelfstandigen te verlengen.
Het tweede kb stelt het inschrijvingsgeld voor het register van de vervangende ondernemers vast en
de vergoeding voor de erkende ondernemingsloketten.
Het derde kb omschrijft de praktische gebruiksvoorwaarden van het register dat publiek toegankelijk
wordt via een website. De ondernemingsloketten kunnen vervangende ondernemers opzoeken op
vraag van de ondernemer.
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