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Ministerraad van 16 oktober 2009
De ministerraad vergaderde op vrijdag 16 oktober 2009 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Herman Van Rompuy.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 16 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 16 oktober 2009

Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg
Benoeming van de algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
Benoeming van de algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
beslist de heer Raphaël Mertens te benoemen als algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum
voor de gezondheidszorg. De selectiecommissie van SELOR bevond de heer Raphaël Mertens zeer
geschikt.
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Hoort bij Ministerraad van 16 oktober 2009

Spoorwegen
Omzetting van Europese richtlijnen over het Europese spoorwegstelsel - tweede lezing
Omzetting van Europese richtlijnen over het Europese spoorwegstelsel - tweede lezing
De ministerraad heeft in tweede lezing vier voorontwerpen van wet goedgekeurd die eerste minister
Herman Van Rompuy, minister van Justitie Stefaan De Clerck en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne
Schouppe aan de ministerraad voorlegden over de interoperabiliteit van het Europese spoorwegstelsel. De
voorontwerpen werden aan de gewesten en aan de Raad van State voorgelegd.
Het gaat om:
een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreﬀende het gebruik van
de spoorweginfrastructuur, en van de wet van 19 december 2006 betreﬀende de exploitatieveiligheid
van de spoorwegen, voornamelijk wat de certiﬁcering van het veiligheidspersoneel en het onderhoud
van de voertuigen betreft,
een voorontwerp van wet betreﬀende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese
Gemeenschap,
een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreﬀende het gebruik van
de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreﬀende de exploitatieveiligheid van de
spoorwegen en de wet betreﬀende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese
Gemeenschap wat de rechtsmiddelen tegen sommige beslissingen van het toezichthoudende orgaan
en de veiligheidsinstantie betreft,
een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreﬀende het gebruik van
de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreﬀende de exploitatieveiligheid van de
spoorwegen en het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsmiddelen tegen sommige beslissingen van het
toezichthoudende orgaan en de veiligheidsinstantie betreft.

De voorontwerpen zetten Europese richtlijnen om:
richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 inzake de
certiﬁcering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem in de Gemeenschap
besturen
richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreﬀende de
interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap
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richtlijn 2008/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot wijziging van
Richtlijn 2004/49/EG inzake de
veiligheid op de communautaire spoorwegen (spoorwegveiligheidsrichtlijn).
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Hoort bij Ministerraad van 16 oktober 2009

Raadgevend comité voor de bio-ethiek
Benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor de bio-ethiek
Benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor de bio-ethiek
De ministerraad heeft op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
de leden van het Raadgevend Comité voor de bio-ethiek benoemd (ontwerp van koninklijk besluit met de
leden die de regering aanduidt).
Universitaire kringen:
Nederlandstalig:
Paul Schotsmans (plaatsvervanger Bart Pattyn)
Patrick Cras (plaatsvervanger Gerry Evers-Kiebooms)
Willem Lemmens (plaatsvervanger Martin Hiele)
Eric Mortier (plaatsvervanger Nele Van den Noortgate)
Sigrid Sterckx (plaatsvervanger Peter De Deyn)
Sylvain De Bleeckere (plaatsvervanger Ann De Paepe)
Inge Liebaers (plaatsvervanger Freddy Mortier)
Paul Devroey (plaatsvervanger Ingrid Ponjaert-Kristoﬀersen)

Franstalig:
Yvon Englert (plaatsvervanger Jean-Noël Missa)
Jacques Donnez (plaatsvervanger Luc Michel)
Philippe Boxho (plaatsvervanger Vincent Geenen)
Martine Dumont-Dagonnier (plaatsvervanger Henri Alexandre)
Marie-Geneviève Pinsart (plaatsvervanger Pierre-Frédéric Daled)
Michel Dupuis (plaatsvervanger Mylène Baum)
Florence Caeymaex plaatsvervanger Vinciane Despret)
Guillaume de Stexhe (plaatsvervanger Laurent Ravez).
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Praktiserende dokters in de geneeskunde:
Nederlandstalig:
Paul Cosyns (plaatsvervanger Léopold de Thibault de Boesinghe)
Bernard Spitz (plaatsvervanger Paul Beke)
Richard Rega (plaatsvervanger Wim Schrooyen)

Franstalig:
Ronald Kramp (plaatsvervanger Jànos Frühling)
Marc Eisenhuth (plaatsvervanger André Herchuelz)
Anne Pierre (plaatsvervanger Cécile Bolly)

Advocaat:
Nederlandstalig: Dominique Matthys (plaatvervanger Frank Van der Schueren)
Franstalig: Yves Ochinsky (plaatsvervanger Gilles Genicot)
Magistraat:
Nederlandstalig: Etienne De Groot (plaatsvervanger Edward Forriera)
Franstalig: Jules Messine (plaatsvervanger Jean-Baptiste Andries)
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Hoort bij Ministerraad van 16 oktober 2009

Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
Benoeming van de adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid van
de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten
Benoeming van de adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid van de
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette
Onkelinx, minister van Werk Joëlle Milquet, minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom
en minister van Pensioenen Michel Daerden beslist de heer Philippe Nys te benoemen als adjunctdirecteur-generaal van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke
Overheidsdiensten. De selectiecommissie van SELOR bevond de heer Nys geschikt.
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Hoort bij Ministerraad van 16 oktober 2009

A/H1N1 griepvirus
Gegevensbank voor de opvolging van A/H1N1 griepvaccinaties
Gegevensbank voor de opvolging van A/H1N1 griepvaccinaties
De ministerraad heeft beslist een federale gegevensbank op te richten om de vaccinaties voor het A/H1N1
griepvirus op te volgen. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft de
ministerraad hierover een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd.
De vaccinatie tegen het A/H1N1 virus start op 18 oktober 2009. Om de overheid de middelen te bieden om
het preventiebeleid optimaal uit te voeren en op te volgen, wordt er een gegevensbank opgericht met
relevante informatie over de personen die al gevaccineerd zijn. De identiteit van de gevaccineerde
personen zal enkel in noodsituaties en volgens een bijzondere procedure kunnen worden opgezocht.
De arts die de vaccinatie toedient zal de gegevens indienen. In de gegevensbank kan hij ook nagaan of
de persoon die hem om een vaccinatie verzoekt, al gevaccineerd is. De FOD Volksgezondheid, Veilgheid
van de Voedselketen en Leefmilieu zal de gegevensbank beheren.
Het ontwerp kadert in het wetsontwerp dat de koning machtiging verleent om hoogdringende maatregelen
tegen de griepepidemie te nemen.
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Hoort bij Ministerraad van 16 oktober 2009

Regie der gebouwen
Bijakte voor de huur van een gebouw in Micheroux
Bijakte voor de huur van een gebouw in Micheroux
De ministerraad geeft minister van Financiën Didier Reynders de toelating om in naam van de Regie der
Gebouwen een bijakte te sluiten voor de verlenging met negen jaar van de huur van
het Financiecentrum, rue des Keyeux 15/17 in Micheroux. De huur wordt verlengd op voorwaarde dat de
eigenaar verbeteringswerken uitvoert en de huurprijs aanpast.
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Hoort bij Ministerraad van 16 oktober 2009

Overheidsopdrachten
Europese reglementering van beroepsmogelijkheden bij overheidsopdrachten omgezet
Europese reglementering van beroepsmogelijkheden bij overheidsopdrachten omgezet
De beroepsmogelijkeden bij overheidsopdrachten worden versterkt en uitgebreid. Dat is het gevolg van de
omzetting van de Europese richtlijn 2007/66/EG (*) over de verhoging van de doeltreﬀendheid van
beroepsprocedures bij overheidsopdrachten en de uitbreiding ervan tot de opdrachten die de Europese
drempels niet bereiken.
De ministerraad heeft daartoe een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een nieuw boek betreﬀende de
motivering, de informatie en de rechtsmiddelen invoegt in de wet van 24 december 1993 betreﬀende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
Concreet voorziet het voorontwerp in snelle en doeltreﬀende procedures die de ondernemingen moeten
beschermen tegen onwettige handelingen van overheden bij het uitbesteden van
overheidsopdrachten. Het gaat om:
snelle beroepsprocedures met een corrigerende en beschermende werking
de vernietiging van onwettige beslissingen
de toekenning van schadevergoedingen
de afweging van belangen
de uitvoering van de beslissingen van de verhaalinstanties
de invoering van schorsingstermijnen
de verplichting om kandidaten en inschrijvers duidelijke informatie te verlenen
de opdrachten die gegund zijn in strijd met bepaalde voorschriften worden onverbindend
de invoering van alternatieve sancties

(*) van het Europees parlement en de Raad van 11 december 2007.
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Hoort bij Ministerraad van 16 oktober 2009

Brussels airport company
Verkoop van onroerende goederen aan de Brussels Airport Company
Verkoop van onroerende goederen aan de Brussels Airport Company
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de verkoop van gronden aan de
Brussels Airport Company (BAC) regelt. Het betreft de verkoop van een aantal percelen in Steenokkerzeel
en de regularisatie van de verkoop van gronden aan de Brussels Airport Company die in 2001 is
doorgegaan.
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Hoort bij Ministerraad van 16 oktober 2009

B-fast naar Indonesië
B-fast missie na aardbeving in Sumatra
B-fast missie na aardbeving in Sumatra
Op 6 oktober 2009 is een B-fast missie naar Sumatra gezonden om er hulp te verlenen bij de nasleep van
de aardbeving van eind september. De hulp kwam bovenop de noodhulp en bestond uit de levering van
twee waterzuiveringsstations, 4.000 jerrycans en medisch materiaal. Twee leden van B-fast zijn op 6
oktober naar Sumatra gereisd om de verzending te begeleiden. Ze zijn er tot 15 oktober 2009 gebleven.
De ministerraad heeft zich er nu mee akkoord verklaard om 109.000 euro aan die B-fast operatie in
Indonesië toe te kennen en bevestigt daarmee de beslissing van de Coördinatieraad van B-fast. B-FAST
is het snelle interventieteam van de Belgische regering.
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Hoort bij Ministerraad van 16 oktober 2009

Administratieve vereenvoudiging
Federale staat, gemeenschappen en gewesten verlagen administratieve lasten met 25% tegen 2012
Federale staat, gemeenschappen en gewesten verlagen administratieve lasten met 25% tegen 2012
De federale staat, de gewesten en de gemeenschappen zullen tegen 2012 de administratieve lasten voor
ondernemingen met 25% terugdringen ten opzichte van 2007. Minister voor Ondernemen en
Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne heeft de ministerraad die gemeenschappelijke doelstelling
voorgelegd die de federale regering, de gewesten en de gemeenschappen voor het
vereenvoudigingsbeleid zijn overeengekomen.
Daarmee komt de ministerraad tegemoet aan de vraag van de Europese Raad en Commissie om nationale
streefcijfers voor de vermindering van administratieve lasten vast te leggen. De Europese Raad
had zichzelf ertoe verbonden om de administratieve lasten ten gevolge van EU-wetgeving tegen 2012 met
25% te verlagen. Een betere regelgeving is volgens de Europese Unie essentieel om uit te groeien tot een
van de meest competitieve en dynamische kenniseconomieën ter wereld.
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Hoort bij Ministerraad van 16 oktober 2009

A/H1N1-griep
Datum van het uitbreken van de grieppandemie vastgesteld op 29 april 2009
Datum van het uitbreken van de grieppandemie vastgesteld op 29 april 2009
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de datum voor het uitbreken van de A/H1N1grieppandemie vaststelt op 29 april 2009. Die datum werd vastgesteld door de stuurgroep risicobeheer.
De maatregelen die de koning kan nemen om de bevolking te beschermen in geval van griepepidemie of pandemie treden pas in werking vanaf die datum.
(*) Het ontwerp voert artikel 2, § 2 van het wetsontwerp uit dat de koning machtigingen verleent in geval
van een griepepidemie of -pandemie. Het wetsontwerp werd op 15 oktober in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en op 16 oktober in de senaat goedgekeurd.
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