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Ministerraad van 23 oktober 2009
De ministerraad vergaderde op vrijdag 23 oktober 2009 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Herman Van Rompuy.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 23 oktober 2009 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Herman Van Rompuy.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 23 oktober 2009

Identiﬁcatie van gezelschapsdieren
Overheidsopdracht voor het beheer van het register voor de identiﬁcatie van honden en voor de
aﬂevering van Europese paspoorten voor honden, katten en fretten
Overheidsopdracht voor het beheer van het register voor de identiﬁcatie van honden en voor de aﬂevering
van Europese paspoorten voor honden, katten en fretten
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx laat een overheidsopdracht uitschrijven
om een dienstverlener aan te duiden die het centrale register voor de identiﬁcatie van honden zal beheren
en de Europese paspoorten voor honden, katten en fretten zal aﬂeveren.
Sinds 1 september 1988 zijn eigenaars van honden verplicht hun gezelschapsdier te laten identiﬁceren en
registreren. De Belgische Vereniging voor Identiﬁcatie en Registratie van Honden (BVIRH) beheert
dat centrale register. De vereniging staat ook in voor de aﬂevering van de Europese paspoorten voor
gezelschapsdieren (*).
Om beide taken voor het BVIRH uit te voeren, wordt een overheidsopdracht uitgeschreven die een externe
dienstverlener zal aanduiden.
(*) geregeld bij koninklijk besluit van 5 mei 2004 houdende het model en de modaliteiten voor de uitgave
van het paspoort voor het intracommunautair verkeer van katten en fretten.
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Hoort bij Ministerraad van 23 oktober 2009

Griepepidemie
Maatregelen tegen de A/H1N1-griepepidemie
Maatregelen tegen de A/H1N1-griepepidemie
Gratis vaccinatie tegen A/H1N1-virus
De rechthebbenden op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging die behoren tot de
prioritaire of risicogroepen, kunnen zich gratis laten inenten tegen de A/H1N1-griep. De verzekering zal het
honorarium en het remgeld voor de consultaties en de bezoeken van de huisartsen tergubetalen.
Mannelijke bloeddonoren mogen meer bloed geven
Het maximale aantal bloeddonaties dat een mannelijke donor per jaar mag geven wordt van vier tot zes
per jaar verhoogd gedurende het jaar van het begin van de griepepidemie tot en met het jaar waarin het
besluit ter zake ophoudt te werken. Het is de bedoeling om mogelijke bloedtekorten op te vangen
tijdens de griepepidemie.
Distributie en aﬂevering van geneesmiddelen
Voor de geneesmiddelen en de vaccins tegen het A/H1N1-virus wordt er in een aantal afwijkingen
voorzien van het normale stelsel van distibutie en aﬂevering van geneesmiddelen.
Toegang tot het kadaster
De ministerraad heeft ook beslist dat bij het uitbreken van een griepepidemie bepaalde
identiﬁcatiegegevens van zorgverstrekkers uit de federale databank aan burgemeesters en
provinciegouverneurs kunnen worden meegedeeld.
Voor deze maatregelen heeft de ministerraad op initiatief van minister van Volksgezondheid en Sociale
Zaken Laurette Onkelinx vier ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd. Het eerste ontwerp wijzigt het
artikel 37bis van de wet betreﬀende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen. De drie overige ontwerpen voeren de wet van 16 oktober 2009 uit die machtiging verleent
aan de koning in geval van griepepidemie of -pandemie.
Voor meer informatie over de vaccinatie zie het persbericht van 29 september 2009.
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Hoort bij Ministerraad van 23 oktober 2009

Nieuw Europees rijbewijs
Invoering van het nieuwe Europese rijbewijs
Invoering van het nieuwe Europese rijbewijs
Er komt een nieuw Europees rijbewijs van het bankkaartmodel zonder chip. De pilootprojecten starten in
2010. Daarmee voert de ministerraad op voorstel van eerste minister Herman van Rompuy en
staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe de derde Europese richlijn 2006/126/EG uit. De
rijbewijzen zullen ook maar 10 jaar geldig blijven.
Dankzij het nieuwe rijbewijs wordt de controle in alle EU-landen eenvoudiger. Bij de uitgifte wordt
nagegaan of de aanvrager niet vervallen is van het recht tot sturen in een andere lidstaat. Ook zal het
eenvoudiger zijn om te garanderen dat er slechts een rijbewijs per persoon wordt afgeleverd. De
verkeersveiligheid heeft er eveneens baat bij: het nieuwe rijbewijs zal via de elektronische identiteitskaart
gelinkt worden aan een gecentraliseerde gegevensbank, waardoor het mogelijk wordt om gegevens over
de bestuurder op te vragen. Het gaat om onder andere de medische geschiktheid, intrekking of verval.
Vanaf volgend jaar zal een pilootproject met een tiental gemeenten van start gaan. Tegen 2012 volgt de
volledige roll-out voor alle gemeenten.
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Schadeloosstelling in de gezondheidszorg
Wetsontwerp op de medische risico's en fouten goedgekeurd - tweede lezing
Wetsontwerp op de medische risico's en fouten goedgekeurd - tweede lezing
De ministerraad heeft in tweede lezing een wetsontwerp goedgekeurd betreﬀende de vergoeding van
schade als gevolg van gezondheidszorg en een wetsontwerp dat het gerechtelijk wetboek hierover
aanpast. De ontwerpen volgen het advies van de Raad van State.
In de Belgische ziekenhuizen werken zorgverstrekkers van zeer hoog niveau, om mensen te genezen en te
verzorgen. Maar af en toe duiken er problemen op: onvoorziene complicaties, medische fouten of
ziekenhuisinfecties met soms zware gevolgen voor de patiënt.
En dan begint een lijdensweg: om vergoed te worden, moet de patiënt een fout kunnen aantonen.
Medische expertise en tegenexpertise. De procedure kan jaren duren voor de rechtbank… en de patiënt
wordt voor een tweede maal slachtoﬀer.
De zorgverstrekkers langs hun kant betalen zware verzekeringspremies om hen te beschermen tegen
vorderingen inzake verantwoordelijkheid. Soms durven ze zelfs bijzondere medische handelingen niet
meer uit te voeren.
In ons land bestaat er sinds 2007 een onuitvoerbare en controversiële wet. Vandaag kon een akkoord
worden bereikt waarin zowel de patiëntenorganisaties, de zorgverstrekkers en de verzekeraars zich
kunnen vinden.
De minister ging daarbij uit van het stelsel zoals dat in Frankrijk zijn doeltreﬀendheid al heeft bewezen.
Uiteraard werd het aangepast aan de Belgische context.
Wat betekent de wet concreet?
1. Het uitgangspunt van het stelsel is dat er een nieuw recht wordt gecreëerd voor de patiënt en zijn
entourage: een recht op vergoeding van het medisch risico, ongeacht dus of er een fout is of niet
vanwege de zorgverstrekker.
Als er sprake is van een fout, zal de verzekeraar betalen, als er geen sprake is van een fout, is er een
tussenkomst voorzien van een fonds.
2. Er komt dus een fonds dat wordt geﬁnancierd door de staat.
3. Het fonds zal de schade volledig herstellen. De vergoeding is niet onderworpen aan franchises en
plafonds. Er is slechts één voorwaarde om vergoed te worden, de schade moet een bepaald niveau
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bereiken:
permanente invaliditeit van minstens 25%
tijdelijke invaliditeit gedurende 6 op elkaar volgende maanden (of 6 maanden op een periode van een jaar)
zeer ernstige stoornissen, ook van economische aard, in de bestaansomstandigheden,
het overlijden van een patiënt

4. de procedure via het fonds is:
gratis voor het slachtoﬀer
snel: als alles goed gaat zal de procedure deﬁnitief kunnen worden afgesloten voor het slachtoﬀer binnen
het jaar.
eenvoudig: men moet geen zwaar dossier samenstellen, het fonds verzamelt alle informatie
minnelijk: het slachtoﬀer moet geen fout meer aantonen

5. Het slachtoﬀer behoudt altijd de mogelijkheid om rechtstreeks tegen een zorgverstrekker een
rechtszaak aan te spannen. Altijd en op elk moment in de procedure.
6. Het slachtoﬀer zal snel worden vergoed: wanneer uit de expertise van het fonds blijkt dat er sprake is
van een fout, maar de verzekeraar deze fout betwist, zal het fonds het slachtoﬀer onmiddellijk
vergoeden en daarna deze kosten verhalen op de verzekeraar.
7. Het fonds geeft ook een garantie voor slachtoﬀers waarvan de verstrekkers geen verzekering zouden
hebben.
8. De ziekenhuisinfecties zullen ook worden vergoed, indien zij het gevolg zijn van een zorgprestatie.

De puur esthetische chirurgie werd niet opgenomen in het toepassingsveld van de wet. De chirurgische
ingrepen die terugbetaald worden, zijn dat wel.
Het ontwerp wordt ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Na de stemming van de wet zal het nog enkele maanden duren voor het Fonds operationeel is. Maar alle
schadegevallen die plaatsvinden na de publicatie van de wet in het Belgisch staatsblad zullen in
aanmerking komen voor vergoeding, conform aan de nieuwe wet.
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Loopbaan overheidspersoneel
Wijziging van reglementaire bepalingen van bijzondere loopbanen bij de FOD Financiën en de
Pensioendienst van de overheidssector - tweede lezing
Wijziging van reglementaire bepalingen van bijzondere loopbanen bij de FOD Financiën en de
Pensioendienst van de overheidssector - tweede lezing
De ministerraad heeft in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een aantal
reglementaire bepalingen van bijzondere loopbanen bij de FOD Financiën en de Pensioendienst van de
Overheidssector wijzigt. Het ontwerp werd voor onderhandeling voorgelegd aan het sectorcomité II Financiën.
Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en minister van Pensioenen Michel Daerden
wijzigt het aantal competentiemetingen, hun geldigheidsduur en een aantal verwante maatregelen.
Voor bepaalde ambtenaren van niveau B wordt de geldelijke anciëniteit opgewaardeerd.
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Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Vertegenwoordiging van de non-proﬁtsector in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Vertegenwoordiging van de non-proﬁtsector in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de vertegenwoordiging
van de non-proﬁtsector in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven aanpast. Het voorstel van minister voor
Ondernemen Vincent Van Quickenborne legt het aantal eﬀectieve leden vast op 54 (in plaats van 50)
zodat nu ook de non-proﬁtsector in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven is vertegenwoordigd.
De beslissing sluit aan op het akkoord dat de groep van 10, de interprofessionele sociale partners, met de
vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties uit de non-proﬁtsector op 11 september 2009 heeft
gesloten. Het akkoord behelst het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en
de vertegenwoordiging van de non-proﬁtsector in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en in de
Nationale Arbeidsraad.
(*) tot wijziging van het besluit van de regent van 28 december 1948.
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Regie der Gebouwen
Centralisatie van douaneambtenaren in de haven van Gent
Centralisatie van douaneambtenaren in de haven van Gent
De ministerraad heeft de Regie der Gebouwen opgedragen een huurcontract te sluiten voor de eerste en
tweede verdieping van een kantoorgebouw in de Zetterlingstraat 70 in Gent. De douaneambtenaren van
de haven van Gent worden er gehuisvest. Het contract loopt voor negen jaar en omvat ook de huur van
een opslagplaats en een parkeerruimte.
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FOD Sociale zekerheid
Overheidsopdracht voor het onderhoud van de informaticaservers HP bij de FOD Sociale Zekerheid
Overheidsopdracht voor het onderhoud van de informaticaservers HP bij de FOD Sociale Zekerheid
De ministerraad heeft de FOD Sociale Zekerheid de toestemming verleend om een
onderhandelingsprocedure met de Firma HP aan te vatten over een onderhoudscontract voor de
informaticaservers HP.
De overeenkomst start op 1 januari 2010, loopt vijf jaar en is elk jaar opzegbaar.
Om technische redenen, is HP de enige ﬁrma die het onderhoud van de informaticaservers kan uitvoeren.
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FOD Justitie
Nieuwe loopbanen voor het personeel van penitentiaire inrichtingen bij de FOD Justitie
Nieuwe loopbanen voor het personeel van penitentiaire inrichtingen bij de FOD Justitie
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat nieuwe administratieve en
geldelijke bepalingen invoert voor de loopbaan van het bewakings- en technisch personeel van de
buitendiensten van het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen bij de FOD Justitie.
Het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck herwaardeert het statuut van het technisch en het
bewakingspersoneel van de penitentiaire inrichtingen door een nieuwe loopbaan van niveau C in te voeren
dat een overgang naar het niveau B voorziet.
Daarnaast wordt de duur van de stage op één jaar gebracht om de praktische, theoretische en fysieke
opleiding van het penitentiair personeel te verbeteren.
De maatregelen voeren het protocol 340 uit dat de overheid en de representatieve vakorganisaties op 14
mei 2009 ondertekenden. Dat protocol behelst:
de beginselen van de nieuwe loopbaan in niveau C: de integratie, de administratieve en geldelijke
aspecten en de nieuwe loonschalen van de loopbaan
de basisbeginselen van de nieuwe loopbaan in niveau B en speciﬁeke maatregelen
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Betaald educatief verlof
Terugbetaling aan de werkgever en bijdragetarief voor ﬁnanciering van het betaald educatief verlof
Terugbetaling aan de werkgever en bijdragetarief voor ﬁnanciering van het betaald educatief verlof
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat het stelsel van het educatief
verlof regelt. Het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet legt het bedrag van de terugbetaling aan
de werkgever van de loonkost van de werknemer die een vorming volgt, de grenzen ervan en de bijdragen
die dienen om het stelsel te ﬁnancieren vast.
Het ontwerp voert het advies van de Nationale Arbeidsraad van 14 juli 2009 uit:
de loongrens van de werknemer wordt geïndexeerd: van 1 september 2009 tot 31 augustus 2010
wordt het normale loonbedrag vastgelegd op 2.601 euro (in plaats van 2.500)
de terugbetaling aan de werkgevers wordt geïndexeerd: de terugbetaling bedraagt 20,81 euro per uur
educatief verlof voor 2008-2009 en 2009-2010 (in plaats van 20 euro)
de werkgeversbijdrage wordt verminderd van 0,06% naar 0,05% vanaf het vierde kwartaal van 2009
tot en met het derde kwartaal van 2010.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.
(*) tot wijziging van het kb van 23 juli 1985 tot uitvoering van afd. 6 - toekenning van betaald educatief
verlof in het kader van de voortdurende vorming van werknemers - van hfstd IV van de herstelwet van 22
januari 1985 houdende sociale bepalingen.
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Apotheken
Moratorium op apotheken met vijf haar verlengd
Moratorium op apotheken met vijf haar verlengd
Het moratorium op apotheken, die toegankelijk zijn voor het publiek, wordt met vijf jaar verlengd. De
ministerrraad heeft hierover op voorstel van minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Laurette
Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*).
Het aantal apotheken blijft beperkt tot het aantal waarvoor op 8 december 1999 een vergunning is
verleend. Op die datum werd een moratorium van 10 jaar voor apotheken ingesteld. Dat wordt nu tot 8
december 2014 verlengd.
Na aﬂoop van die periode wordt de markt opnieuw geëvalueerd aan de hand van de spreidingscriteria voor
apotheken en in functie van de voorwaarden die een doeltreﬀende en regelmatige voorziening van
geneesmiddelen mogelijk maken.
In de praktijk betekent dat een lichte daling van het aantal apotheken. Op dit ogenblik telt België één
apotheek per 2.040 inwoners, terwijl dat voor het moratorium een per 1.900 inwoners was. Daarmee
beschikt België over één van de grootste concentraties aan apotheken in Europa.
Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.
(°) tot wijziging van art. 1bis van het kb van 25 september 1974 betreﬀende de opening, de overbrenging
en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken.
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