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Ministeraad van 12 maart 2010
De ministerraad vergaderde op vrijdag 12 maart 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 12 maart 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
Tijdens de persconferentie na de ministerraad hebben eerste minister Yves Leterme, minister van
Financiën Didier Reynders, die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen, en minister van Justitie Stefaan
De Clerck belangrijke beslissingen over de gevangenisinfrastructuur in België voorgesteld. De ministers
hebben de vorderingen van het masterplan 2008-2012-2016 toegelicht:
161 van de 268 plaatsen zijn al gerenoveerd
er zijn 144 van de geplande nieuwe 379 plaatsen gebouwd op de bestaande sites
de projecten voor de bouw van vier nieuwe gevangenissen (zeven geplande) worden
binnenkort toegewezen
de haalbaarheidsstudies voor de vervanging van de sterk verouderde gevangenissen zijn nu gaande
De ministers bespraken vervolgens de beslissing van de regering om de begroting voor de bouw van de
forensische psychiatrische centra in Gent en Antwerpen te verhogen.
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Hoort bij Ministeraad van 12 maart 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 2009 worden
toegewezen aan het Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging. Het voorstel van minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx wijst 299.852.000 euro toe aan het fonds,
waarvan 269.866.800 euro ten laste van het RSZ-globaal beheer en 29.985.200 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 2009 had de ministerraad beslist de bedragen die de ziekenhuizen
aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering terugstort, toe te wijzen aan het fonds (*).
Die bedragen worden automatisch doorgestort.
(*) art. 56ter van de wet op de verplichte verzkering voor geneeskundige verzorging.
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Hoort bij Ministeraad van 12 maart 2010

E-procurement
Bulletin der aanbestedingen ondergebracht bij de dienst e-procurement van P&O
Bulletin der aanbestedingen ondergebracht bij de dienst e-procurement van P&O
De ministerraad stemt in met het plan van aanpak om het Bulletin der Aanbestedingen (*) onder te
brengen bij de dienst e-procurement van de FOD Personeel & Organisatie. De onderbrenging van het
personeel en de middelen van het Bulletin der Aanbestedingen bij de dienst e-procurement werd beslist
tijdens het begrotingsconclaaf van 16 oktober 2009 en kadert in het plan om het aankoopproces van de
overheid volledig via internet te organiseren. De onderbrenging zal verlopen in zes fases en moet tegen 1
januari 2011 voltooid zijn.
E-procurement is de term voor de elektronische organisatie van het aankoopproces van de overheid. Het
gaat om de publicatie van de overheidsopdrachten, alle fasen van kandidaturen, evaluatie en
toewijzing... Voor de papieren aankondigingen van overheidsopdrachten komt er een uitdovingsscenario
tot 31 december 2011. Op termijn zal e-procurement alle Belgische overheden de kans bieden hun
overheidsopdrachten via één geïntegreerd platform te publiceren.
(*) het Bulletin de Aanbestedingen is een bijlage bij het Staatsblad dat de overheidsopdrachten publiceert.
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Hoort bij Ministeraad van 12 maart 2010

Regie der gebouwen
Bouw van forensisch psychiatrische centra in Vlaanderen
Bouw van forensisch psychiatrische centra in Vlaanderen
Om tegemoet te komen aan het aangpepaste behoeftenprogramma van de FOD Justitie voor de bouw
van de forensisch pyschiatrische centra in Gent en Antwerpen, heeft de ministerraad op voorstel van
minister van Financiën Didier Reynders beslist om de oorspronkelijk geraamde enveloppes te wijzigen. De
wizjigingen houden verband met de veiligheid van de twee centra en de opvangcapaciteit van Antwerpen.
Het bedrag voor de bouw van het forensisch psychiatrische centrum Gent, wordt tot 80.000.000
euro verhoogd.
Voor het centrum van Antwerpen wordt gekozen om een centrum voor 180 geïnterneerden te bouwen, wat
neerkomt op een verhoging van de opvangcapaciteit met 60 plaatsen.
Het masterplan geïnterneerden in Vlaanderen 2008-2012 plant de oprichting van twee nieuwe forensische
psychiatrische centra in Gent en Antwerpen. Ze moeten een oplossing bieden voor het gebrek aan
aangepaste opvang voor geïnterneerden in gevangenissen.
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Hoort bij Ministeraad van 12 maart 2010

Sociaal statuut van zelfstandigen
Vennootschapsbijdrage voor het statuut van zelfstandigen
Vennootschapsbijdrage voor het statuut van zelfstandigen
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de modulering voor 2010
voorziet van de jaarlijkse bijdrage die vennootschappen voor het statuut van de zelfstandigen moeten
betalen. De bijdrage hangt af van het balanstotaal van de vennootschap. Ze bedraagt 347,50 euro voor
vennootschappen met een balanstotaal dat niet hoger is dan 588.005,65 euro en 852,50 euro voor de
andere.
De bedragen zijn dus niet gewijzigd ten opzichte van 2009.
Het voorstel van minister van minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle wijzigt
het kb van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992
houdende sociale en diverse bepalingen.
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Hoort bij Ministeraad van 12 maart 2010

Masterplan gevangenisinfrastructuur
Stand van zaken van het masterplan voor de gevangenisinfrastructuur 2008-2012-2016
Stand van zaken van het masterplan voor de gevangenisinfrastructuur 2008-2012-2016
De ministerraad heeft kennis genomen van de stand van zaken van het masterplan
gevangenisinfrastructuur 2008-2012-2016 die minister van Justitie Stefaan De Clerck en minister van
Financiën Didier Reynders voorstelden.
Het plan bestaat uit:
een renovatieprogramma voor het herstel van verloren capaciteit
de bouw van bijkomende cellen op bestaande sites om de overbevolking op te vangen
de bouw van zeven nieuwe inrichtingen om de stijgende behoefte op te vangen: de procedures voor de
bouw van vier gevangenissen zijn opgestart
de bouw van zes nieuwe inrichtingen voor de vervanging van de sterk verouderde inrichtingen van
Vorst, Sint-Gillis, Berkendael, Antwerpen, Namen, Dinant en Merksplas
een renovatieprogramma voor veilige en humane omstandigheden
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Hoort bij Ministeraad van 12 maart 2010

Uitzonderlijk vervoer
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten over de organisatie
van uitzonderlijk vervoer
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten over de organisatie van
uitzonderlijk vervoer
Eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe hebben de ministerraad
een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten voorgelegd over de
organisatie van uitzonderlijk vervoer.
De aangenomen ontwerptekst coördineert de acties en de diensten van de federale staat en gewesten op
het vlak van:
de vergunningsprocedure afgeleverd door de federale overheid
de uitwisseling van gegevens tussen de federale en gewestelijke overheden
de oprichting van een adviescomité voor het uitzonderlijk vervoer dat instaat voor de uitvoering van
het akkoord
de retributies voor de vergunningen

Met de coördinatie van acties en diensten willen de overheden
een optimaal verloop en doorgang van het vervoer organiseren
het beter controleren
de continuïteit van reiswegen waarborgen
de meest geschikte vervoerwijze en uitvoering van het vervoer onderzoeken en promoten
de gebruikers informatie bieden over infrastructuurmogelijkheden
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Hoort bij Ministeraad van 12 maart 2010

Telecommunicatie
Mobiele licenties
Mobiele licenties
De ministerraad heeft op voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van
Quickenborne een globaal voorstel over de exploitaite van mobilofonienetten goedgekeurd. Het gaat om:
een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 7 maart 1995 betreﬀende het opzetten
en exploiteren van gsm-mobilofoonnetten, van het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreﬀende
het opzetten en de exploitatie van DCS1800-mobilofoonnetten en van het koninklijk besluit van 18
januari 2001 tot vaststelling van het bestek en de procedure tot toekenning van de vergunningen voor
de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie. Het kb regelt de aanpassing van de
frequenties van de drie bestaande operatoren tot 2021 en de veiling van het resterende 3G-spectrum.
een ontwerp betreﬀende radiotoegang in de frequentieband 2500-2690 MHz. Het legt de voorwaarden
voor de veiling van de vierde generatie 4G-licenties vast.
een wijziging van art. 51 van de wet van 13 juni 2005 dat een basis creëert om nationale roaming toe
te kunnen passen zoals voorgeschreven in het kb van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek
en de procedure tot toekenning van de vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van
de derde generatie.

De veiling van de 3G-licenties zal plaatsvinden vier à vijf maanden na publicatie van het kb in het
Staatsblad. Pas daarna zal het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie overgaan tot de
veiling van de 4G licenties.
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Hoort bij Ministeraad van 12 maart 2010

Landsverdediging
Infrastructuur voor ruimtelijke informatie
Infrastructuur voor ruimtelijke informatie
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd tot instemming met het
samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke coördinatie. Het
voorontwerp dat minister van Landsverdediging Pieter De Crem voorstelde, zet de Europese richtlijn
2007/2/EG van het Europese Parlement en de Raad van 14 maart 2007 in Belgisch recht om.
De infrastructuur voor ruimtelijke informatie, INSPIRE genaamd, moet de besluitvorming van de EU
vergemakkelijken op milieugebied en op andere gebieden die invloed hebben op het milieu. De
infrastructuur voor ruimtelijke informatie in Europa ondersteunt het Europese milieubeleid, het beleid en
de activiteiten die er een impacht op hebben.
INSPIRE is gebaseerd op de infrastructuren voor ruimtelijke informatie die de 27 lidstaten
beheren. Dankzij INSPIRE kunnen de openbare diensten en instellingen ruimtelijke
informatie uitwisselen en ze voor het grote publiek in Europa ontsluiten.

Voor de uitvoering van de richtlijn is een nauwe samenwerking tussen de federale overheid en de
gewesten nodig.
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Hoort bij Ministeraad van 12 maart 2010

Wetboek van strafvordering
Samenwerking met buitenlandse undercoveragenten
Samenwerking met buitenlandse undercoveragenten
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat het wetboek van strafvordering wijzigt
en de juiste rechtsgrond creëert op het vlak van de samenwerking met buitenlandse undercoveragenten
(*).
Het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck bepaalt de mogelijkheid om inﬁltraties uit te
voeren in samenwerking met buitenlandse ambtenaren die daarvoor speciaal zijn opgeleid, na het akkoord
van de federale procureur.
De invoering van die bepaling in het wetboek is het gevolg van het advies van de Raad van State over het
koninklijk besluit van 9 april 2003 betreﬀende de politionele onderzoekstechnieken. Het advies schrijft
voor dat de bepaling hierover, na wijziging, expliciet in de wet moet worden ingeschreven in plaats van in
het koninklijk besluit.
(*) art. 47octies van het wetboek der strafvordering
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Hoort bij Ministeraad van 12 maart 2010

Voorafgaande beslissingen in ﬁscale zaken
Aanstelling van de leden van het College van de dienst voorafgaande beslissingen inzake ﬁscale
zaken bij de FOD Financiën
Aanstelling van de leden van het College van de dienst voorafgaande beslissingen inzake ﬁscale zaken bij
de FOD Financiën
De ministerraad heeft de leden van het College van de dienst voorafgaande beslissingen in ﬁscale zaken
aangesteld. Minister van Financiën Didier Reynders heeft de ministerraad hierover een ontwerp van
koninklijk besluit voorgelegd.
Worden benoemd als lid van het college vanaf 1 april 2010:
Guido Giroulle
Luc Salien
Luc Batselier
Philippe De Dobbeleer
José Vilain
Véronique Taï

De Dienst Voorafgaande Beslissingen in ﬁscale zaken (DVB) maakt deel uit van de FOD Financiën. De
autonome dienst is bevoegd voor:
voorafgaande beslissingen (rulings) in ﬁscale zaken
de behandeling van de ﬁscale regularisatieaangiftes
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Hoort bij Ministeraad van 12 maart 2010

Europese unie
Voorbereiding van de bespreking met de gewesten en de gemeenschappen vanEuropese
aangelegenheden
Voorbereiding van de bespreking met de gewesten en de gemeenschappen vanEuropese
aangelegenheden
De ministerraad heeft vergaderd over een aantal Europese aangelegenheden:
de voorbereiding van de bespreking met de gemeenschappen en de gewesten van:
de gemeenschappelijke sociaal-economische agenda als aanvulling van de strategie EU 2020 (19 maart
2010)
een gedachtenwisseling en bespreking van het inhoudelijke programma als voorbereiding van het
Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in het tweede semester van 2010

de voorbereiding van de Europese top in Brussel op 25 en 26 maart 2010 onder het Spaanse
voorzitterschap
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Hoort bij Ministeraad van 12 maart 2010

Dierengezondheidszorg
Overeenkomsten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu over
dierengezondheidszorg
Overeenkomsten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu over
dierengezondheidszorg
De ministerraad zet op initiatief van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx en
minister van Landbouw Sabine Laruelle het pilootproject voor de bestrijding van paratuberculose bij dieren
in 2010 en 2011 verder. De ministerraad heeft de overeenkomst hierover tussen de Belgische staat en de
vzw's dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en de Association Régionale de Santé et d'Identiﬁcation
Animale (ARSIA) goedgekeurd.
Het pilootproject werd in 2008 gestart om de prevalentie van paratuberculose bij rundvee beter in te
schatten. De bedoeling van het project is om het plan voor de bestrijding van de ziekte te verbeteren en
om de deelname van melkveebedrijven aan het project te verhogen.
De overeenkomst regelt de samenwerking tussen de staat en de twee verenigingen die instaan voor de
dagelijkse leiding van het project. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leemilieu
betaalt de veehouders 3,7 euro terug per uitgevoerde analyse van de stalen.
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