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Ministerraad van 20 juli 2010
De ministerraad vergaderde op dinsdag 20 juli 2010 in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in
Tervuren onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme
De ministerraad vergaderde op dinsdag 20 juli 2010 in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in
Tervuren onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme
De ministerraad heeft volgende beslissingen genomen:
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Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2010

Nationale loterij
Beheerscontract van de Nationale Loterij
Beheerscontract van de Nationale Loterij
De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van het
beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek
recht.
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Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2010

FAVV
Maatregelen met betrekking tot het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Maatregelen met betrekking tot het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle verschillende maatregelen
goedgekeurd met betrekking tot het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV):
de regeling van de verplichte technische keuring van spuittoestellen en de wijziging van de retributies
bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 voor de ﬁnanciering van het FAVV
de toelating om een algemene oﬀerteaanvraag uit te schrijven voor het ruimen van pluimvee en
andere in gevangenschap levende vogels voor het FAVV
de toelating om een overeenkomst af te sluiten tussen het FAVV en het Instituut voor landbouw en
visserij onderzoek (ILVO) enerzijds, en tussen het FAVV en het Centre wallon de recherches
agronomiques (CRA-W) anderzijds, als referentie- en analyselaboratoria voor melk en
melkproducten. Die overeenkomst loop van 1 januari 2010 tot 31 december 2014.
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Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2010

Afrikaanse ontwikkelingsbank
Deelname aan de zesde algemene kapitaalsverhoging van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank
Deelname aan de zesde algemene kapitaalsverhoging van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank
België neemt deel aan de zesde algemene kapitaalsverhoging van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. De
ministerraad heeft daartoe op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders de gouverneur van de
Nationale Bank van België gemachtigd om in te schrijven op de verhoging van het kapitaal van 23,95
tot 67,68 miljard STR (*). Op basis van zijn huidig aandeel zal België intekenen op 28 040 aandelen met elk
een waarde van 10 000 STR (*). Het aandeel van België bedraagt 0,641% van het kapitaal. De intekening
gebeurt onder voorbehoud van de goedkeuring van het parlement.
De Afrikaanse Ontwikkelingsbank draagt bij tot de economische en sociale ontwikkeling van Afrika door
leningen aan Afrikaanse landen toe te kennen om bepaalde ontwikkelingsprojecten te ﬁnancieren en om
structurele en sectorale aanpassingsprogramma's te ondersteunen. 77 staten zijn lid van de bank.
(*) STR=1,20635 USD.
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Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2010

Overheidsopdrachten
Overheidsopdrachten voor Landsverdediging en de FOD Binnenlandse Zaken
Overheidsopdrachten voor Landsverdediging en de FOD Binnenlandse Zaken
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om
overheidsopdrachten uit te schrijven voor:
de levering van electriciteit aan de kwartieren van landsverdediging in het Waalse en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voor 2011-2014
de aankoop van munitie 30mm link armor piecing stabilized discarding sabot tracer voor de armoured
infantry vehicle

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie
Turtelboom om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de aankoop van een tweedehands helikopter
MD902 voor luchtsteun van de Federale Politie.
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Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2010

Landsverdediging
Opleiding in het kader van het partnerschapprogramma met Benin
Opleiding in het kader van het partnerschapprogramma met Benin
In het kader van het militaire partnerschapprogramma met Benin zal België instaan voor de opleiding van
Beninse helikoptermechaniekers, hulpmechaniekers en specialisten in het logistieke beheer van de vloot
A-109 helikopters van het Beninse leger. De ministerraad heeft op voorstel van minister van
Landsverdediging Pieter De Crem beslist om daarvoor vanaf september drie militairen voor drie maanden
naar Benin te sturen. Een vierde opleider zal er gedurende vier weken opleiding geven over speciﬁeke
aangelegenheden.

Gepubliceerd door FOD Kanselarij van de Eerste Minister - algemene directie Externe Communicatie

Persdienst van vice-eersteminister en minister van
Landsverdediging Pieter De Crem
Lambermontstraat 8
1000 Brussel
België
+32 2 550 28 11
http://www.mil.be

© 2021 - news.belgium.be

1/2

20 jul 2010 -13:00

Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2010

Aanvullende verzekering voor geneeskundige verzorging
Versnelde procedure bij beroepen tegen sommige beslissingen van de Controledienst voor de
ziekenfondsen en de Landsbonden van ziekenfondsen
Versnelde procedure bij beroepen tegen sommige beslissingen van de Controledienst voor de
ziekenfondsen en de Landsbonden van ziekenfondsen
De ministerrraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat een versnelde procedure
instelt bij beroepen tegen sommige beslissingen van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de
Landsbonden van ziekenfonds.
Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van
Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom voert een snelle procedure in voor de Raad van State tegen de
beslissingen die de commissie neemt. De procedure is dezelfde als die tegen beslissingen van de
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Het ontwerp neemt dus de bepalingen over van
het koninklijk besluit van 15 mei 2003.
Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
(*) tot uitvoering van artikel 68, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreﬀende de ziekenfondsen
en de landsbonden van ziekenfondsen.
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Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2010

Wetenschappelijke instellingen
Uitbreiding van de lijst met wetenschappelijke instellingen die in aanmerking komen voor de
vrijstelling van bedrijfsvoorheﬃng voor onderzoekers
Uitbreiding van de lijst met wetenschappelijke instellingen die in aanmerking komen voor de vrijstelling
van bedrijfsvoorheﬃng voor onderzoekers
Onderzoekers die tewerkgesteld zijn in wetenschappelijke instellingen komen in aanmerking voor een
vrijstelling van 75% van de bedrijfsvoorheﬃng. Die instellingen zijn erkend door art. 275³, § 1er, al. 2 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Een aantal bijkomende wetenschappelijke instellingen had gevraagd om ook voor de vrijstelling in
aanmerking te komen. Na onderzoek van de instellingen breidt de ministerraad nu de lijst met zeven
wetenschappelijke instellingen uit:
Centre d'expertise et de ressources pour l'enfance (CERE) asbl
Vormingscentrum voor de begeleiding van het jonge kind (VBJK) vzw
Association internationale de la savonnerie, de la détergence et des produits d'entretien (AISE) asbl
Centrum voor innovatie en stimulatie van medicijnontwikkeling Leuven (CISTIM Leuven) vzw
Service Pédologique de Belgique asbl
Centrum voor innovatie en stimulatie van medicijnontwikkeling Leuven (CISTIM Leuven) vzw
Service Pédologique de Belgique asbl

De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit van minister van Financiën Didier Reynders en
minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle goedgekeurd.
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Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2010

Landsverdediging
Deelname aan operatie Atalanta
Deelname aan operatie Atalanta
Het fregat Louise-Marie zal van 20 oktober 2010 tot 20 januari 2011 deelnemen aan operatie Atalanta, de
anti-piraterijoperatie van de VN voor de Somalische kust. De ministerraad heeft dat beslist op voorstel van
minister van Landsverdediging Pieter De Crem.
De Louise-Marie telt 170 bemanningsleden. Het fregat zal ook kunnen beschikken over een helicopter en
een Vessel protection detachment dat kan worden ingezet op de koopvaardijschepen die het wensen.
Omdat de deelname aan de Force Head Quarters van het eskader niet meer mogelijk was, heeft Frankrijk
voorgesteld om van 13 augustus tot 13 december 2010 zeven functies tijdens zijn leiding over te dragen
aan Belgische militairen. Daarnaast worden nog twee militairen van 13 augustus 2010 tot 20 januari
2011, het einde van de opdracht van de Louise-Marie bij het operational Head Quarters in Northwood
Engeland behouden.
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Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2010

Budgettaire discipline
Aanvragen voor vastleggingskredieten
Aanvragen voor vastleggingskredieten
De ministerraad gaat akkoord met de voorstellen voor de 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
om de zaken af te handelen waarvoor geen nieuw initiatief van de regering vereist
om dringende zaken onder andere in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap te behartigen
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Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2010

Federale audit
Ontslag van de federale regeringscommissaris voor de interne audit
Ontslag van de federale regeringscommissaris voor de interne audit
De ministerraad heeft kennis genomen van het ontslag van regeringscommissaris voor de interne audit
van de federale overheid Guido De Padt.
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Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2010

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 in verband
met de Regie der Gebouwen om:
een overheidsopdracht uit te schrijven voor de huur van een nieuwe huisvesting voor de
spoorwegpolitie in Brussel. Het gaat om een voorlopige oplossing.
een overheidsopdracht voor het onderhoud met totale waarborg van de tehnische installaties van 32
Fedimmo gebouwen zone 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse Gewest toe te
kennen aan NV COFELY Services. De opdracht loopt tot het einde van de huur van de gebouwen.
56 parkeerplaatsen te huren in de Sauvenièreparking in Luik, voor de FOD Justititie, de FOD Economie
en de FOD Financiën
een overeenkomst te sluiten met Waterwegen en Zeekanaal nv voor werken om de nieuwe gevangenis
in Dendermonde te ontsluiten. Het gaat om een weg, een brug en de versteviging van de bestaande
afdamming tussen de oude Dender en de Dender.
een algemene oﬀerteaanvraag voor de levering, montage en installatie van modulair
meubilair (werkplekken en kasten) in de gebouwen Noordster en Amca in Antwerpen te gunnen aan de
ﬁrma Robberechts nv (perceel 1). Perceel 2 voor de levering, montage en installatie van stoelen wordt
gegund aan de ﬁrma Bulvana nv.
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Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2010

Pensioenen
Uitstel van de structurele verhoging voor de pensioenen van 15 jaar
Uitstel van de structurele verhoging voor de pensioenen van 15 jaar
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Pensioenen Michel Daerden en minister van
Zelfstandigen Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat artikel 7 wijzigt van het
koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een
welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden.
Op vraag van de sociale gesprekspartners wordt de structurele verhoging van de pensioenen die voor 15
jaar ingingen en die reeds op 1 september 2008 zijn verhoogd, met een jaar uitgesteld. Die pensioenen die
zijn ingegaan in 1995 worden dus op 1 september 2010 niet verhoogd.
Het koninklijk besluit van 9 april 2007 voerde verschillende selectieve verhogingen
van de pensioenen in, waaronder een eenmalige verhoging op 1 september 2008 van de pensioenen die
dateren van 7-20 jaar terug en een structurele weerkerende verhoging op 1 september van elk jaar
vanaf 2009 van de pensioenen die dat jaar 5 of 15 jaar bereiken.
Het ontwerp kreeg een gunstig advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen en
van het Algemeen beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen. Het wordt voor advies
overgemaakt aan de Raad van State.
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Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2010

ASEM-top
Voorbereiding van de ASEM-top
Voorbereiding van de ASEM-top
Tussen 3 tot 5 oktober 2010 gaat de top tussen de Aziatische en Europese landen door in Brussel. Om het
perscentrum voor de ASEM-top te organiseren, heeft de ministerraad minister van Buitenlandse Zaken
Steven Vanackere de toelating gegeven om een overeenkomst te sluiten met GL Event, de uitbater van de
Square waar de persevenementen van de ASEM-top doorgaan. De uitbater staat eveneens in voor andere
diensten om het perscentrum te organiseren. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking coördineert de ASEM-top.
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Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2010

Verzekering voor geneeskundige verzorging
Organisatie van de aanvullende ziekteverzekering
Organisatie van de aanvullende ziekteverzekering
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de wet over de organisatie van
de aanvullende ziekteverzekering * uitvoert (zie persbericht).
Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voert een aantal
bepalingen van de wet uit over verrichtingen en andere diensten van ziekenfondsen uit die geen
verzekeringskarakter hebben:
het minimumbedrag per mutualistisch gezin wordt vastgesteld op 30 euro per jaar (vrijstellingen
blijven mogelijk)
het maximumbedrag per jaar wordt vastgesteld op 250 euro per jaar
het mutualistisch gezin wordt omschreven als de gerechtigde op de geneeskundige
verstrekkingen volgens de wet op de verplichte verzekering voor geneeskudige verzorging en
uitkeringen en de personen die hij of zij ten laste heeft
de maximale bijdrage kan verhoogd worden in uitzonderlijke omstandigheden

Het ontwerp kreeg een gunstig advies van het technisch comité bij de Controlediensten voor de
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en de Raad van de Controledienst voor de
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van
State voorgelegd.
* artikel 67 van de wet van 26 april 2010.
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Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2010

Conﬂictreventie
Financiering van initiatieven en tussenkomsten van conﬂictpreventie
Financiering van initiatieven en tussenkomsten van conﬂictpreventie
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere om
een aantal initiatieven inzake preventieve diplomatie en conﬂictpreventie te ﬁnancieren op de
begroting van de FOD Buitenlandse Zaken:
ontmijning en non proliferatie - Halo Trust - Afghanistan
ontmijning en non proliferatie - Halo Trust - Somalië
ontmijning en non proliferatie - NCDR - Jordanië
ontmijning en non proliferatie - UXO Laos - Laos
ontmijning en non proliferatie - Mines Advisory Group (MAG) - Burundi
ontmijning en non proliferatie - Small Arms Survey
opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van
participatieve processen - National Democratic Institute for International
Aﬀairs (NDI) - Rwanda
herstel van schade als gevolg van een conﬂict - CARAES NGO - Préparation
au Rapatriement des Réfugiés Congolais - DRC/Tanzania
respect en bewustmaking voor mensenrechten - United Nations Interregional Crime and Justice
Research Institute (UNICRI) - Strengthening juvenile justice in Mozambique - Mozambique
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Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2010

Europese nummerplaat
Invoering van de Europese nummerplaat
Invoering van de Europese nummerplaat
Eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe hebben de ministerraad
voorgesteld om een concessieopdracht uit te schrijven voor de levering van de nieuwe Europese
nummerplaten.
De ministerraad heeft ook de retributie van 20 euro voor de aﬂevering van de nummerplaat vastgelegd in
een koninklijk besluit.
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Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2010

Gemeenschapswachten
Bijkomend contingent gemeenschapswachten voor 2010
Bijkomend contingent gemeenschapswachten voor 2010
De ministerraad heeft het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom goegekeurd
om de tewerkstelling van 346 extra activa-gemeenschapswachten, 90 extra activa
gemeenschapswachten en 160 gemeenschapswachten in het startbaanstatuut voor een jaar te verlengen
tot 1 december 2010.
Bovendien heeft de ministerraad de ministeriële besluiten goedgekeurd die noodzakelijk zijn om:
het budget van 1.903.732 euro te reserveren voor de ﬁnanciering van de extra 346 Activagemeenschapswachten
het budget van 521.000 euro te reserveren voor het aandeel van de FOD Binnenlandse Zaken voor de
ﬁnanciering van de 90 extra activa-gemeenschapswachten
het budget van 59.494,40 euro te reserveren voor het aandeel van de FOD Binnenlandse Zaken voor
de ﬁnanciering van de werkingsmiddelen voor de 160 gemeentschapswachten in het startbaanstatuut

Het gaat om voltijdse equivalenten.
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Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2010

Preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie
Voor de gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid en van het bezoek
van koning Albert II aan Congo heeft de werkgroep Cinquantenaire een aantal projecten
geselecteerd. Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere stelt voor een aantal ervan te
ﬁnancieren via de begroting voor Vredesopbouw. De ministerraad gaat ermee akkoord om ze te
ﬁnancieren via de begroting 2010 van de FOD Buitenlandse Zaken.
Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) DRC - Tweede festival van de podiumkunsten in Kinshasa van
30 juni tot 10 juli 2010 Het tweede festival van de podiumkunsten focuste op de Belgisch-Congolese
relaties.
Music fund (MF) DRC in partnerschap met het Institut National des
Arts (INA) - La musique et la consolidation de la paix à la lumière de
l’anniversaire de l'indépendance
MUSIC FUND werkt samen met het Congolese Institut National des Arts in
Kinshasa. De samenwerking ondersteunt de Congolese muzikale ontplooiing door opleiding
en muziekinstrumenten ter beschikking te stellen.
DRC - Lycée de Prince de Liège - Projet culturel et éducatif du
Lycée Prince de Liège: Héros d’hier et d’aujourd’hui – De Lueji à Prince Mwana Congo ou l'histoire d'une
identité nationale
Het Lycée is de Belgische school van Kinshasa en kreeg bezoek van het koningspaar.
DRC - Malta Belgium International - Projet d’extension de la maternité du Centre Hospitalier Roi
Baudoin
Het Centre Hospitalier Roi Baudoin is de belangrijkste medische instelling in de gemeente Masina
(Kinshasa) die een bevolking heeft van ongeveer 520 000 inwoners. Het project breidt de
kraamafdeling uit. Het koningspaar bracht een oﬃcieel bezoek aan het CHRB.
DRC - Institut national de préparation professionnelle - Renforcement des capacités du Centre de
formation professionnelle de Kinshasa - Limete
Het INPP is een nationale instelling die sinds 1964 instaat voor de professionele vorming van de
Congolese beroepsbevolking. Het project biedt een overzicht van de dringendste noden die
zich situeren op drie niveaus: opleiding van leerkrachten, opleiding van administratief personeel en
investeringen in didactisch materiaal.
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Financiering van politieke partijen
Erkenning van de vzw Service logistique du Parti populaire
Erkenning van de vzw Service logistique du Parti populaire
De ministerraad stemt in met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Binnenlandse Zaken
Annemie Turtelboom voorlegde om de vzw Service logistique du Parti populaire in het kader van de
ﬁnanciering van partijen te erkennen. De Parti populaire heeft bij de verkiezingen van 13 juni 2010 een
zetel behaald in Waals-Brabant en heeft een vzw opgericht Service logistique du parti populaire die de
dotatie zal ontvangen. De Parti populaire heeft in haar statuten een bepaling opgenomen die de partij
ertoe verbindt de rechten en vrijheden van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden na te leven.
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Europese Toppen
Organisatie van de Europese Toppen in 2010
Organisatie van de Europese Toppen in 2010
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
en minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom zeven ontwerpen van koninklijk besluit
goedgekeurd rond de organisatie van de Europese Toppen in 2010:
Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een ﬁnanciële
tussenkomst voor 2010 ten laste van het "Fonds ter ﬁnanciering van sommige uitgaven die verband
houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese Toppen te Brussel" aan de Brusselse
politiezones om er het Astrid-systeem te ondersteunen
Ontwerp van koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een ﬁnanciële tussenkomst
voor 2010 ten laste van het "Fonds ter ﬁnanciering van sommige uitgaven die verband houden met de
veiligheid van de organisatie van de Europese Toppen te Brussel" aan de Brusselse politiezones om er
de toetreding van de politieagenten tot het basiskader aan te moedigen
Ontwerp van koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een ﬁnanciële tussenkomst
voor 2010 ten laste van het "Fonds ter ﬁnanciering van sommige uitgaven die verband houden met de
veiligheid van de organisatie van de Europese Toppen te Brussel" aan de Brusselse politiezones voor
de aanmoediging van de rekrutering en van het behoud van het aanwezige personeel
Ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van ﬁnanciële hulp voor investeringen inzake
infrastructuur en veiligheidsmaterieel in verband met de veiligheid in Brussel in het kader van de
organisatie van de Europese Toppen
Ontwerp van koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een ﬁnanciële tussenkomst
voor 2010 ten laste van het "Fonds ter ﬁnanciering van sommige uitgaven die verband houden met de
veiligheid van de organisatie van de Europese Toppen te Brussel" aan de Brusselse politiezones om de
taalverwerving door hun personeel aan te moedigen
Ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van ﬁnanciële hulp om de aan de organisatie van de
Europese Toppen verbonden last te dekken en meer in het bijzonder de in het kader van deze toppen
gepresteerde uren
Ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van een ﬁnanciële tussenkomst voor 2010 aan de
gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest om de uitgaven te dekken die verband houden
met de criminaliteitspreventie in het kader van de Europese Toppen en andere initiatieven die
voortvloeien uit de internationale functie van de Stad Brussel en van de gemeenten van het Brusselse
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Asiel- en Migratiebeleid
Eindrapport task force 'alleenreizende minderjarigen' en verslag stand van zaken inzake asiel van
Fedasil
Eindrapport task force 'alleenreizende minderjarigen' en verslag stand van zaken inzake asiel van Fedasil
De minister, belast met Migratie- en Asielbeleid, Joëlle Milquet en staatssecretaris voor Migratie- en
Asielbeleid Melchior Wathelet hebben de ministerraad het eindrapport van de task force alleenreizende
minderjarigen voorgelegd. De task force onder leiding van Ilse Derluyn van de Universiteit Gent heeft een
aantal aanbevelingen geformuleerd om te voorkomen dat alleenreizende minderjarigen het slachtoﬀer
worden van misbruik en om de detectie, de identiﬁcatie en de opvang van minderjarige slachtoﬀers van
mensenhandel te verbeteren.
De task force werkt op drie terreinen:
de cartograﬁe of het in kaart brengen van de weg die de minderjarige aﬂegt en de actoren die erbij
komen kijken
de sensibilisering: hoe kan men de actoren bewust maken van de problematiek?
de informatie: het detecteren en oplossen van knelpunten tussen registratie en uitwisseling van
informatie (bv detecteren van niet-authentieke documenten)

Er worden ook op Europees niveau aanbevelingen geformuleerd.
De ministerraad heeft eveneens kennis genomen van het vierde verslag over de stand van zaken in het
migratie- en asielbeleid. Het gaat om gegevens over het aantal dossiers voorgelegd aan de dienst
Vreemdelingenzaken, de asielaanvragen ovegemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen en de betwistingen voorgelegd aan de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen.
Daarnaast heeft de ministerraad op voorstel van staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Philippe
Courard ook kennis genomen van het tevredenheidsonderzoek over de catering bij het Federaal
Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers.
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Wetenschapsbeleid
Vastlegging van kredieten voor ontwikkelings- en onderzoeksprogramma's
Vastlegging van kredieten voor ontwikkelings- en onderzoeksprogramma's
Minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle heeft de ministerraad voorgesteld om de kredieten voor
onderzoeksprogramma's voor 2010 vast te leggen. Het gaat om de bevestiging van vorige besluiten van
de ministerraad over uitgaven die het gevolg zijn van contracten, overeenkomsten en mandaten voor
onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's zoals:
Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling
Samenleving en toekomst
AGORA
de voortzetting van de eerste fase van de digitalisering van het wetenschappelijk en cultureel erfgoed
van de federale wetenschappelijke instellingen die vallen onder de minister van Wetenschapsbeleid en
het Koninklijk Belgisch Filmarchief
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