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Ministerraad van 27 november 2009
De ministerraad vergaderde op vrijdag 27 november 2009 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 27 november 2009 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 27 november 2009

Dode hand 2009
Verdeling van het bijzondere krediet voor de gemeenten waar zich eigendommen bevinden die zijn
vrijgesteld van onroerende voorheﬃng
Verdeling van het bijzondere krediet voor de gemeenten waar zich eigendommen bevinden die zijn
vrijgesteld van onroerende voorheﬃng
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het bijzondere krediet voor het
jaar 2009 berekent en verdeelt onder de gemeenten waar zich eigendommen bevinden die vrijgesteld zijn
van onroerende voorheﬃng. Het voorstel werd ingediend door minister van Binnenlandse Zaken Annemie
Turtelboom.
Het krediet dekt ten minste 72% van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheﬃng die niet
geïnd zijn. Het wordt berekend op basis van de gewestelijke aanslagvoeten, de gemeentelijke
opcentiemen en de meest recent gekende kadastrale inkomens. Het krediet wordt verdeeld in
functie van de ﬁscale minderopbrengst per gemeente.
Voor 2009 bedraagt de niet-inning van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende
voorheﬃng 60.557.879 euro. Het te verdelen krediet is dus gelijk aan 72%, namelijk 43.601.673 euro.
Het aandeel dat aan elk gewest toekomt wordt als volgt bepaald:
voor de gemeenten van het Vlaams Gewest 4.605.943 euro,
voor de gemeenten van het Waals Gewest 4.109.509 euro,
voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 34.886.221 euro.
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Hoort bij Ministerraad van 27 november 2009

Regie der gebouwen
Hergroepering van sites van wetenschappelijke instellingen WIV en CODA
Hergroepering van sites van wetenschappelijke instellingen WIV en CODA
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om een
overheidsopdracht uit te schrijven voor een expertiseopdracht voor het technische programma en een
consultancyopdracht voor de keuze van verschillende scenario's om de twee referentielaboratoria voor
besmettelijke ziekten te hergroeperen: het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA). De opdracht zal het technische
behoefteprogramma uitwerken en technische bijstand verlenen tijdens de uitwerking ervan. Het is de
bedoeling dat de twee diensten op dezelfde site worden ondergebracht.
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Hoort bij Ministerraad van 27 november 2009

Internationaal verdrag
Aanvullend protocol bij het verdrag betreﬀende de overeenkomst tot internationaal vervoer van
goederen over de weg (CMR) inzake de digitale vrachtbrief
Aanvullend protocol bij het verdrag betreﬀende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen
over de weg (CMR) inzake de digitale vrachtbrief
Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere heeft de ministerraad een
voorontwerp van wet aangenomen ter goedkeuring van een aanvullend protocol bij het Verdrag
betreﬀende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) inzake de
digitale vrachtbrief.
Sinds de inwerkingtreding van het CMR-verdrag in 1956 en de invoering van de vrachtbrief heeft de wijze
van uitwisseling van gegevens een ingrijpende gedaantewisseling ondergaan. Gegevensuitwisseling
gebeurt thans niet zozeer door middel van papieren dragers, maar hoofdzakelijk langs digitale of
elektronische weg.
Het was bijgevolg noodzakelijk geworden het CMR-verdrag aan te vullen om de partijen bij een
overeenkomst voor goederenvervoer over de weg de mogelijkheid te geven een digitale vrachtbrief te
gebruiken die, onder de voorwaarden van het protocol, dezelfde bewijskracht zal hebben als het papieren
exemplaar.
Een digitale vrachtbrief bevat dezelfde gegevens als een papieren vrachtbrief. Hij voldoet aan de vereisten
van zekerheid en veiligheid, onder meer door de onveranderlijkheid van de mededeling en de identiﬁcatie
en authenticatie van de handtekeningen van de afzender en de bestemmeling. De betrouwbaarheid van
de vrachtbrief wordt gewaarborgd door een digitale of elektronische handtekening. Ook alle andere
documenten die normaal samengaan met de vrachtbrief, bijvoorbeeld douanebescheiden, mogen voortaan
in digitale vorm worden opgemaakt.
De digitalisering van de vrachtbrief en van de erbij horende documenten is voor de vervoerders een
kostenbesparende vereenvoudiging.
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Hoort bij Ministerraad van 27 november 2009

Internationale verdragen
Amendementsoorkonde bij de stichtingsakte van de
Internationale Telecommunicatie Unie en amendementsoorkonde bij de overeenkomst van de
Internationale Telecommunicatie Unie
Amendementsoorkonde bij de stichtingsakte van de Internationale Telecommunicatie Unie en
amendementsoorkonde bij de overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende instemming met
de amendementsoorkonde bij de stichtingsakte van de
Internationale Telecommunicatie Unie en amendementsoorkonde bij de overeenkomst van de
Internationale Telecommunicatie Unie (Antalya, 24 november 2006).
De Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) is een organisatie van de Verenigde Naties met zetel
in Genève. België is er lid van. De Conferentie van Gevolmachtigden is het hoogste orgaan van de ITU en
vindt plaats om de vier jaar. De Conferentie bepaalt het algemene beleid van de Unie en kan daartoe de
basisinstrumenten van de Unie, namelijk de stichtingsakte en de overeenkomst, wijzigen.
De stichtingsakte bevat de basisregels voor de organisatie en doelstellingen van de Unie. De
overeenkomst bevat de bepalingen voor de toepassing van de stichtingsakte en voor de werking van de
Unie.
Het zijn de wijzigingen van deze akten door de Conferentie van gevolmachtigden in Antalya op 24
november 2006 die ter bekrachtiging worden voorgelegd.
Eerdere wijzigingen aan deze akten werden gedaan door de Conferentie van gevolmachtigden in Kyoto
(1994), Minneapolis (1998) en Marrakech (2002). Hiermee werd ingestemd respectievelijk bij wet van 11
juli 2002 en bij wet van 21 april 2007. Het zijn de akten die door deze conferenties werden gewijzigd, die
het voorwerp uitmaken van de wijzigingen gedaan te Antalya.
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Nieuwe regering
Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe regering heeft de ministerraad een aantal
aanstellingen vastgelegd
Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe regering heeft de ministerraad een aantal aanstellingen
vastgelegd
Relaties met het parlement
vice-eersteminister en minister van Financiën Didier Reynders wordt belast met de betrekkingen met
de Kamer van Volksvertegenwoordigers
minister van Landsverdediging Pieter De Crem met de betrekkingen met de Senaat

Kernkabinet
eerste minister Yves Leterme
en vice-eersteministers Didier Reynders, Laurette Onkelinx, Steven Vanackere, Joëlle Milquet en Guy
Vanhengel vormen samen het kernkabinet

Vertegenwoordiging het algemene comité A
Van rechtswege:
eerste minister Yves Leterme als voorzitter
minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom als vicevoorzitter
minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte
minister van Begroting Guy Vanhengel
staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet

En:
vice-eersteminister en minister van Financiën Didier Reynders
vice-eersteminister en minister van Werk Joëlle Milquet
minister van Pensioenen en Grote Steden Michel Daerden
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Vertegenwoordiging het algemene comité B
Van rechtswege:
minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte,
minister van Begroting Guy Vanhengel
staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet

En:
vice-eersteminister en minister van Financiën Didier Reynders
minister van Pensioenen en Grote Steden Michel Daerden

Vertegenwoordiging het algemene comité C
Afdeling lokale besturen
Van rechtswege:
minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom als voorzitter
vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx als vicevoorzitter

En:
vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen Joëlle Milquet
minister van Pensioenen en Grote Steden Michel Daerden

Afdeling oﬃcieel gesubsidieerd onderwijs
Van rechtswege:
minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom als voorzitter
minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle als voorzitter

Vertegenwoordiging het subcomité
Van rechtswege:
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eerste minister Yves Leterme als voorzitter
minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte als vicevoorzitter
minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom
minister van Begroting Guy Vanhengel
staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet

En:
vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen Didier Reynders
vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke kansen Joëlle Milquet
minister van Pensioenen en Grote Steden Michel Daerden

Overlegcomité
De vice-eersteministers vertegenwoordigen de federale regering in het overlegcomité.
Samenwerkingscommissie
vice-eersteminister Laurette Onkelinx
vice-eersteminister Didier Reynders
vice-eersteminister Steven Vanackere
vice-eersteminister en Guy Vanhengel

Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid
eerste minister Yves Leterme
vice-eersteminister Didier Reynders
vice-eersteminister Laurette Onkelinx
vice-eersteminister Steven Vanackere
vice-eersteminister Joëlle Milquet
minister van Justitie Stefaan De clerck
minister van Landsverdediging Pieter De Crem
minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom

Ministerieel comité voor de strijd tegen de ﬁscale en sociale fraude
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eerste minister Yves Leterme
vice-eersteminister Didier Reynders
vice-eersteminister Laurette Onkelinx
vice-eersteminister Joëlle Milquet
minister van Justitie Stefaan De Clerck
minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle
minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne
minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom
staatssecretaris voor de Coördinatie van de Strijd tegen de Fiscale Fraude
staatssecretaris voor de Strijd tegen de Fiscale Fraude Bernard Clerfayt
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Hoort bij Ministerraad van 27 november 2009

Biodiversiteit
Federaal plan voor de integratie van de biodiversiteit in vier federale sleutelsectoren 2009-2013
Federaal plan voor de integratie van de biodiversiteit in vier federale sleutelsectoren 2009-2013
De ministerraad heeft kennis genomen van het Federaal plan voor de integratie van de biodiversiteit in
vier federale sleutelsectoren 2009-2013.
Het plan dat minister van Klimaat en Energie Paul Magnette voorstelde, identiﬁceert meer dan 70
concrete acties voor de integratie van de biodiversiteit in:
de economie,
de ontwikkelingssamenwerking,
het wetenschapsbeleid,
het vervoer.

De acties passen in een optiek van sectorale integratie en zijn toegespitst op federale bevoegdheden.
De ministerraad heeft de betrokken ministers gevraagd om de praktische haalbaarheid van de
voorgestelde acties en de concrete uitwerking ervan te bestuderen in functie van hun bevoegdheden en
budgettaire mogelijkheden.
2010 zal het internationale jaar van de biodiversiteit en het Belgische voorzittersschap van de Europese
Unie worden. Om het hoofd te bieden aan de gevaren voor biodiversiteit, hebben de staatshoofden en
regeringsleiders van de Europese Unie er zich in juni 2001 tijdens de Europese top te Göteborg toe
verbonden om het verlies aan biodiversiteit tegen 2010 te stoppen. Op internationaal niveau heeft het
Verdrag inzake Biodiversiteit vervolgens de doelstelling aangenomen om het biodiversiteitsverlies tegen
2010 aanzienlijk te verminderen. Met dit plan toont de regering zijn engagement voor de bescherming van
de biodiversiteit.
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Vereﬀening van vennootschappen
Hervorming van de vereﬀeningsprocedure van vennootschappen
Hervorming van de vereﬀeningsprocedure van vennootschappen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck een voorontwerp van wet
goedgekeurd dat de vereﬀeningsprocedure van vennootschappen wijzigt (wetboek van vennootschappen,
gewijzigd door de wet van 2 juni 2006).
De procedure om een verzoek tot bevestiging of homologatie van de vereﬀenaar per eenzijdig
verzoekschrift in te leiden, wordt gewijzigd:
het verzoek moet ingeleid worden bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel;
het moet worden ondertekend door de vereﬀenaar of de lasthebber van de vennootschap;
de verplichting om een nieuwe boekhoudkundige staat van activa en passiva in te dienen wordt
geschrapt wegens geen toegevoegde waarde;
de rechtbank van koophandel moet uitspraak doen binnen vijf dagen.

Het voorontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Verkeersveiligheid
Voorafname op het verkeersveiligheidsfonds voor projecten van de geïntegreerde politie
Voorafname op het verkeersveiligheidsfonds voor projecten van de geïntegreerde politie
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom een ontwerp
van koninklijk besluit goedgekeurd dat voor 2009 13.879.444 euro toekent aan de controlediensten voor
verkeersveiligheid die afhangen van de FOD Binnenlandse Zaken.
Het bedrag komt uit het verkeersveiligheidsfonds en is bestemd voor de ﬁnanciering van projecten die de
vaststelling van de verkeersinbreuken doeltreﬀender maken, de afhandeling en inning van de boetes
sneller en vlotter laten verlopen en die de gemeenschappelijke aankopen van gestandaardiseerd
verkeerstechnisch materiaal ondersteunen.
De maatregel wordt goedgekeurd overeenkomstig artikel 5, §3 van de wet van 6 december 2005
betreﬀende de opmaak en ﬁnanciering van actieplannen inzake verkeersveiligheid, zoals gewijzigd door de
wet van 8 juni 2008.
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Mobiele telefonie
Kosten voor het persoonlijk gebruik van GSM's, die de werkgever ﬁnanciert, gedeeltelijk ﬁnanciert of
ter beschikking stelt, die in aanmerking komen voor de berekening van de sociale
zekerheidsbijdragen
Kosten voor het persoonlijk gebruik van GSM's, die de werkgever ﬁnanciert, gedeeltelijk ﬁnanciert of ter
beschikking stelt, die in aanmerking komen voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen
De ministerraad heeft de manier vastgelegd waarop de kosten van het persoonlijk gebruik van een GSM,
die de werkgever ter beschikking stelt, ﬁnanciert of gedeeltelijk ﬁnanciert, in aanmerking komen voor de
berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid (*). Het voorstel is het resultaat van de inzet van de
sociale partners en werd door minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en
minister van Werk Joëlle Milquet aan de ministerraad voorgelegd. Het bepaalt in de eerste plaats dat als de
werkgever een stelsel hanteert dat het professionele van het persoonlijke gebruik van de GSM kan
onderscheiden, die berekening telt voor de uitsplitsing van de kosten. Het privé-gebruik van de GSM
waarvoor de werknemer niet betaalt, wordt beschouwd als loon.
Indien de werkgever geen dergelijk stelsel hanteert, bedraagt het forfait voor de persoonlijke kosten van
de werknemer die de GSM gebruikt, 12,50 euro per maand. Op dat forfait zijn de gewone werkgevers- en
werknemersbijdragen verschuldigd.
(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreﬀende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders.
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Ontwikkelingssamenwerking
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet over de Belgische
internationaleontwikkelingssamenwerking
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet over de Belgische internationaleontwikkelingssamenwerking
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de wet over de Belgische internationale
samenwerking wijzigt (*). Het voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel past
de wet aan de evolutie binnen de internationale ontwikkelingssamenwerking aan. De regering leeft nieuwe
internationale verbintenissen na zoals de milleniumontwikkelingsdoelstellingen, het nieuwe Europese
beleid over ontwikkelingssamenwerking, de Europese gedragscode en de Verklaring van Parijs over de
doeltreﬀendheid van de hulp.
Ze heeft zich ertoe verbonden tegen 2010 0,7% van het BNP aan ontwikkelingshulp te besteden. Die
verbintenis werd bevestigd in de begrotingswet voor 2010. Daarnaast past ze de ontbinding van de hulp
toe zoals de OESO heeft aanbevolen en ze heeft een proces ter hervorming van de hulpmodaliteiten op
gang gebracht om de doeltreﬀendheid van de directe bilaterale hulp te verhogen. De aanpassing van de
wet biedt nu de gelegenheid om die nieuwe doelstellingen, beginselen en methodes in de wet op te
nemen.
Daarnaast vult het voorontwerp lacunes aan op het vlak van de humanitaire hulp. De verwijzingen naar de
humanitaire hulp zijn eveneens gebaseerd op de nieuwe internationale concepten.
(*) Voorontwerp van wet betreﬀende de Belgische ontwikkelingssamenwerking.
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Dienstencheques
Beperking van het aantal dienstencheques per jaar en per gebruiker
Beperking van het aantal dienstencheques per jaar en per gebruiker
Op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit
goedgekeurd (*) dat het aantal dienstencheques per gebruiker vanaf 2010 beperkt tot 500 per jaar (in
plaats van 750).
Een aantal personen blijft recht hebben op 2000 dienstencheques per gebruiker en per jaar:
de mindervalide gebruikers
de gebruikers met een mindervalide kind ten laste
eenoudergezinnen met een of meer kinderen ten laste

De ministerraad heeft ook besloten de strijd tegen de fraude met dienstencheques te versterken. Het
ontwerp van koninklijk besluit biedt aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) onder meer
de mogelijkheid om niet alleen de 13,3 euro staatstussenkomst te recupereren maar ook de 7,5 euro die
de gebruiker betaalt, wanneer een onderneming zwaar fraudeert.
De maatregelen sluiten aan op de beslissingen die de ministerraad tijdens de begrotingsopmaak van
oktober 2009 heeft genomen.
(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001.
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Hoort bij Ministerraad van 27 november 2009

Instituut voor de Nationale Rekeningen
Benoeming van een lid van het Wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen
Benoeming van een lid van het Wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen
Op voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne heeft de
ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de heer Vincent Vanesse benoemt als lid
van het Wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen (Instituut voor de Nationale Rekeningen
(INR)).
De heer Vincent Vanesse wordt benoemd als vertegenwoordiger van de FOD Economie, KMO, Middenstand
en Energie. Hij vervangt mevrouw Chantal Binotto, aan wie eervol ontslag werd verleend. De heer Vanesse
zal het mandaat van mevrouw Binotto verderzetten.
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Politie
Federale dotatie voor de lokale politiezones
Federale dotatie voor de lokale politiezones
De ministerraad heeft vier ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd over de toekenning van de
federale dotaties 2009 aan de politie.
De ontwerpen die minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom voorlegde, regelen:
de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage
voor 2009
de toekenning van een federale basistoelage en een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde
aan de gemeente of aan de politiezone voor 2009
de toekenning van een bijkomende federale toelage voor de ﬁnanciering van de lokale politie
voor 2009.
de toekenning van een bijkomende federale toelage voor indexering van de ﬁnanciering van de lokale
politie voor 2008

De toelagen garanderen de continuïteit van de federale ﬁnanciering van de lokale politie.
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Federaal programma van de openbare investeringen
Vrijmaking van de vierde schijf van het programma voor openbare investeringen 2009
Vrijmaking van de vierde schijf van het programma voor openbare investeringen 2009
De ministerraad heeft beslist de vierde en laatste schijf van het federale programma van de openbare
investeringen vrij te geven. Het voorstel van minister van Begroting Guy Vanhengel en staatssecretaris
voor Begroting Melchior Wathelet trekt het vrijgegeven vastleggingskrediet voor de federale
overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen op tot 100%.
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Openbare instellingen sociale zekerheid
Bestuursovereenkomsten en beheersbegrotingen van de openbare instellingen voor sociale zekerheid
Bestuursovereenkomsten en beheersbegrotingen van de openbare instellingen voor sociale zekerheid
De ministerraad heeft een nota goedgekeurd die minister van Begroting Guy Vanhengel en Melchior
Wathelet hebben voorgelegd over de bestuursovereenkomsten en de beheersbegrotingen van de
openbare instellingen van sociale zekerheid.
De nota legt het budgettaire kader voor de instellingen van sociale zekerheid voor 2010 vast, zodat ze de
verbintenissen die ze in hun bestuursovereenkomsten zijn aangegaan kunnen realiseren. Dat kader is
gebaseerd op de beslissingen van de begrotingsopmaak. Voor het einde van dit jaar moeten er nieuwe
bestuursovereenkomsten worden afgesloten.
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Installatie van de nieuwe regering
Vaststelling van de werking van de ministerraad
Vaststelling van de werking van de ministerraad
De ministerraad heeft een aantal maatregelen genomen voor de installatie van de regering. De
ministerraad heeft vandaag de bevoegdheden van de regeringsleden vastgelegd. Die verdeling vindt u in
bijhorend PDF-document in bijlage.
Voor het administratieve beheer worden de diensten van de regeringsleden aan een federale
overheidsdienst gehecht:
Eerste minister Yves Leterme: Federale Overheidsdienst Kanselarij van
de Eerste Minister
Minister van Financiën Didier Reynders: Federale Overheidsdienst Financiën
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx: Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid
Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere: Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
Minister van Werk en Gelijke Kansen Joëlle Milquet: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg
Minister van Begroting Guy Vanhengel: Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole
Minister van Pensioenen en Grote steden Michel Daerden: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Minister van Justitie Stefaan De Clerck: Federale Overheidsdienst Justitie
Minister van KMO's Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle: Federale
Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
Minister van Landsverdediging Pieter De Crem: Ministerie van Defensie
Minister van Klimaat en Energie Paul Magnette: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid
van de voedselketen en Leefmilieu
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel: Federale Overheidsdienst Buitenlandse
Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
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Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte: Federale Overheidsdienst
Personeel en Organisatie
Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne: Federale Overheidsdienst
Economie, KMO, Middenstand en Energie
Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom: Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Staatssecretaris Etienne Schouppe: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Staatssecretaris Carl Devlies: Federale Overheidsdienst Kanselarij van
de Eerste Minister
Staatssecretaris Bernard Clerfayt: Federale Overheidsdienst Financiën
Staatssecretaris Olivier Chastel: Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
Staatssecretaris Melchior Wathelet: Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole
Staatssecretaris Jean-Marc Delizée: Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid
Staatssecretaris Philippe Courard: Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid
Regeringscommissaris Guido De Padt: Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole

De ministers namen kennis van de circulaires over de werking van de regering, van de nota's over hun
statuut als regeringslid en over de procedures die ze moeten volgen voor de vermogensaangifte.
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Buurtbemiddeling
Overeenkomsten tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de steden en gemeenten in voor de
buurtbemiddeling
Overeenkomsten tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de steden en gemeenten in voor de
buurtbemiddeling
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de invoering, de opvolging en
de evaluatie van het project "Buurtbemiddeling 2009-2010".
Het ontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom sluit overeenkomsten af op het
vlak van buurtbemiddeling tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de steden en gemeenten. Met die
overeenkomsten kan de FOD Binnenlandse Zaken een eenjarige impuls geven aan de projecten van
steden en gemeenten door ze methodologisch te ondersteunen en de vrijwillige buurtbemiddelaars te
laten begeleiden door gesubsidieerde bemiddelingscoaches. Ze zullen de verschillende lokale projecten in
hun eerste werkingsjaar systematisch opvolgen om de bemiddelaars verder te professionaliseren en de
impact van de projecten te vergroten.
Voor alle vrijwillige buurtbemiddelaars wordt bovendien een kwalitatieve opleiding
buurtbemiddeling georganiseerd. Ook wordt een federale werkgroep opgericht waarin alle coaches, een
vertegenwoordiger van de FOD Binnenlandse Zaken en bijkomende deskundigen een uniform draaiboek
buurtbemiddeling zullen uitwerken. Het ondersteuningsproject voorziet tevens in het inventariseren en
uitwisselen van de verschillende beste praktijken op het vlak van buurtbemiddeling.
Ter herinnering: de ministerraad van 12 juni 2009 keurde de toewijzing goed van 435.000 euro aan de
FOD Binnenlandse Zaken om steden en gemeenten de gelegenheid te bieden om
buurtbemiddelingsprojecten op te starten.
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Observatorium voor de chronische ziekten
Samenstelling en werking van de raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische
ziekten
Samenstelling en werking van de raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*) dat de samenstelling en de
werking van de raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten bepaalt.
Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx stelt de raadgevende
afdeling van het Observatorium als volgt samen:
12 werkende en 12 plaatsvervangende leden voorgedragen door de verzekeringsinstellingen
12 werkende en 12 plaatsvervangende leden voorgedragen door de representatieve
patiëntenverenigingen, waaronder:
6 werkende en 6 plaatsvervangende leden voorgedragen door het Vlaams Patiëntenplatform
5 werkende en 5 plaatsvervangende leden voorgedragen door de Ligue des Usagers des Services de Santé
1 werkend en 1 plaatsvervangend lid voorgedragen door Patiënten Rat & Treﬀ

De leden worden benoemd voor vier jaar. Het voorzitterschap wordt afwisselend waargenomen, telkens
voor twee jaar, door een lid van de groep van de verzekeringsinstellingen en een lid van de groep van de
patiëntenverenigingen.
De raadgevende afdeling houdt geldig zitting indien ten minste de helft van de leden van elke groep
aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de leden die aan de stemming
deelnemen.
Het Observatorium voor de chronische ziekten werd bij de programmawet van 22 december 2008 bij de
Wetenschappelijke Raad van het RIZIV opgericht. Het is samengesteld uit:
een wetenschappelijke afdeling die de tenlasteneming van de geneeskundige verzorging omschrijft,
verleend aan patiënten met een chronische ziekte
een raadgevende afdeling die de behoeften van de patiënten evalueert.
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(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreﬀende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
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Fedcom-project
Stand en vordering van het Fedcom-project
Stand en vordering van het Fedcom-project
De ministerraad heeft kennis genomen van het tweede rapport over de stand en de vordering van het
Fedcom-project.
Het Fedcom-project moderniseert de federale boekhouding. De federale overheidsdiensten (FOD's),
programmatorische overheidsdiensten (POD's), het Ministerie van Landsverdediging en de federale politie
kunnen mettertijd gebruik maken van een informaticatoepassing om de begroting uit te voeren. Naast de
begrotingsboekhouding levert de toepassing ook een algemene boekhouding en een analytische
boekhouding.
Tussen 2009 en 2011 worden stelselmatig alle FOD's, POD's, het ministerie van Landsverdediging en de
federale politie in het systeem opgenomen. Het is de bedoeling dat de federale staat tegen 2013 een
jaarrekening publiceert met rekeningen van alle instellingen die onder de wet van 22 mei 2003 vallen.
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Staatsleningen
Derde deel van het programma 2009 van de leningen van staat tot staat
Derde deel van het programma 2009 van de leningen van staat tot staat
De ministerraad heeft het derde deel van het programma 2009 van de leningen van staat tot staat die een
gunstig advies kregen van Finexpo goedgekeurd:
Een nieuwe staatslening van 6.078.000 euro aan Kenia voor
de levering en installatie van zeven windturbines in de regio van de Ngong heuvels.
Een nieuwe staatslening van 7.597.000 euro aan Kenia voor
de ﬁnanciering van baggerwerken in de haven van Mombassa.
Een nieuwe staatslening van maximaal 2.750.000 euro aan Burkina Faso, onder de vorm van
ongebonden hulp voor de ﬁnanciering van een watervoorzieningsproject voor Loumbila.
Een nieuwe staatslening van maximaal 1.088.012 euro aan Niger, onder de vorm van ongebonden hulp
voor de ﬁnanciering van de drinkwatervoorziening voor Niamey.

De ministerraad heeft kennis genomen van het programma der staatsleningen van voorgaande jaren
en van de voorwaarden verbonden aan het programma van staatsleningen voor 2009.
Het stelsel van de staatsleningen onstond in 1964 en machtigt de minister van Financiën en de minister
bevoegd voor Buitenlandse Handel om samen ﬁnanciële steun aan ontwikkelingslanden te verlenen, zodat
die tegen zeer gunstige voorwaarden goederen en diensten kunnen aanschaﬀen die voor hun
economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. Voor de meeste ontwikkelingslanden is de
ﬁnanciële samenwerking verbonden met de levering van Belgische goederen en diensten. Voor de minst
gevorderde landen is de hulp sinds 1 januari 2002 ontbonden.
Gezien hun hoog schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische
internationale ontwikkelingssamenwerking.
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Internationale verdragen
Referentiebestand van onderzoeksdossiers op douanegebied
Referentiebestand van onderzoeksdossiers op douanegebied
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd met het protocol dat vastgesteld werd
overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreﬀende de Europese Unie tot wijziging, wat betreft de
vorming van een referentiebestand van onderzoeksdossiers op douanegebied, van de overeenkomst
inzake het gebruik van informatica op douanegebied (Brussel, 8 mei 2003).
Het protocol heeft als doel ernstige overtredingen van nationale wetten te voorkomen, te onderzoeken en
te vervolgen. Dankzij een snellere verspreiding van de informatie wordt de doeltreﬀendheid van de
samenwerkings- en controleprocedures van de douaneadministraties van de lidstaten verbeterd.
Daarom wordt een geautomatiseerd dossierbestand FIDE 'ﬁchier d'identiﬁcation des dossiers d'enquêtes
douanières' gecreëerd. De instellingen van de lidstaten die bevoegd zijn voor douaneonderzoek kunnen
daarin de referentienummers consulteren van lopende of met de vaststelling van een inbreuk afgesloten
douaneonderzoeksdossiers in de andere lidstaten.
Dankzij de onderzoeksdossiers die erin opgenomen zijn kunnen de bevoegde instanties contacten leggen,
door de instrumenten voor wederzijdse bijstand te gebruiken, zodat ze kunnen beslissen over het belang
en de wijze van afstemming over hun onderzoeken.
FIDE moet een instrument bij uitstek worden voor nauwere en snellere operationele samenwerking tussen
de bevoegde douanerecherche-instanties.
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