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Ministerraad van 3 september 2010
De ministerraad vergaderde op vrijdag 3 september 2010 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme
De ministerraad vergaderde op vrijdag 3 september 2010 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 3 september 2010

Leningen van staat tot staat
Tweede deel van het programma 2010 van leningen van staat tot staat
Tweede deel van het programma 2010 van leningen van staat tot staat
De ministerraad heeft de toekenning goedgekeurd van nieuwe staatsleningen die konden rekenen op een
gunstig advies van het Finexpocomité. Het betreft de volgende leningen:
een nieuwe staatslening voor een bedrag van 8.393.000 euro ten voordele van Ghana voor een project
van drinkwatervoorziening voor Accra vanaf de installaties van Kpong;
een nieuwe staatslening voor een bedrag van 10.894.100 euro ten voordele van Ghana voor de
drinkwatervoorziening van Esakyere;
de annulering van de beslissing van de Ministerraad van 28 maart 2003 krachtens dewelke een lening
van staat tot staat voor een bedrag van 8.000.000 euro werd toegekend aan Oezbekistan voor de
ﬁnanciering van een project van twee jaar voor multimedialaboratoria en didactische uitrusting voor de
beroepsopleiding van KMO’s en het onderwijs.

Voorts heeft de ministerraad nota genomen van het programma van leningen van staat tot staat van de
voorgaande jaren en van de voorwaarden verbonden aan het programma van staatsleningen voor het jaar
2010.
Het stelsel van de staatsleningen werd ingevoerd 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 zich 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 hoge schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische
internationale ontwikkelingssamenwerking.
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Hoort bij Ministerraad van 3 september 2010

Burundi
Coachingmissie in het raam van de opleiding van het Burundese legerkader
Coachingmissie in het raam van de opleiding van het Burundese legerkader
Op voorstel van de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging, heeft de ministerraad de inzet
goedgekeurd van zes Belgische militairen voor een coachingmissie in het raam van de opleiding van de
kaderleden van het Burundese leger.
Deze zending zal plaatsvinden van 11 oktober tot 26 november 2010. De zes militairen die de Burundese
militaire instructeurs zullen coachen zullen ingezet worden onder het statuut "hulpverlening buiten het
nationale grondgebied - KB 03, coëﬃciënt 2".
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FAVV
Aanwerving van personeel bij crisissen
Aanwerving van personeel bij crisissen
Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en
Wetenschapsbeleid, heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging
van het koninklijk besluit van 8 maart 2004 tot bepaling van de bijzondere aanwervingsvoorwaarden van
het statutaire en contractuele personeel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (FAVV) en tot regeling van de dienst met het oog op het voorkomen van belangenconﬂicten.
Het ontwerp beoogt de toevoeging aan het aanvankelijke koninklijk besluit van een deﬁnitie van het begrip
'crisis', waarbij verduidelijkt wordt dat de erkenning van een dergelijke crisis het voorwerp moet uitmaken
van een beslissing van de ministerraad. Het geeft ook een opsomming van de onverenigbaarheden met
een functie van niveau A of een functie van controleur van het FAVV.
De doelstelling van het ontwerp van koninklijk besluit is een afwijking toe te staan van de
onverenigbaarheden beoogd in artikel 4 van het koninklijk besluit van 8 maart 2004 om snel tijdelijk
personeel te kunnen aanwerven bij crisissen in België.
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Gezondheidszorg
Wijziging van het bedrag van de tussenkomst van de ziektezorgverzekering inzake
revalidatieverstrekkingen voor hartpatiënten
Wijziging van het bedrag van de tussenkomst van de ziektezorgverzekering inzake
revalidatieverstrekkingen voor hartpatiënten
Op voorstel van Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de ministerraad
een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd tot wijziging van het bedrag van de tussenkomst van
de ziektezorgverzekering in de erelonen voor de revalidatieverstrekkingen voor hartpatiënten.
Het ontwerp voorziet een vermindering van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de
revalidatieverstrekkingen voor hartpatiënten en stelt dan ook voor om het bedrag van de tussenkomst van
de verzekering voor de revalidatieverstrekkingen voor hartpatiënten vast te leggen op:
95 % van de erelonen voor de rechthebbenden met voorkeurregeling,
90 % van de erelonen voor de rechthebbenden zonder voorkeurregeling.

Zo zouden de persoonlijke bijdragen constant moeten blijven bij elke wijziging (of indexering) van de
erelonen voor deze verstrekkingen.
Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
(*) tot wijziging van artikel 5bis van het koninklijk besluit van 10 januari 1991.
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Ambtenarenzaken: overheidsopdracht
Algemene oﬀerteaanvraag voor de huur en/of aankoop van digitale multifunctionele
fotokopieerapparaten
Algemene oﬀerteaanvraag voor de huur en/of aankoop van digitale multifunctionele fotokopieerapparaten
Op voorstel van mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, heeft de
ministerraad ingestemd met de start van een algemene oﬀerteaanvraag voor de huur en/of aankoop van
digitale multifunctionele fotokopieerapparaten in zwart/wit en kleur door de overheidsdiensten in het hele
land (19 percelen).
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Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Uitvoering van de wet over de methoden voor het verzamelen van gegevens door de Inlichtingen- en
veiligheidsdiensten
Uitvoering van de wet over de methoden voor het verzamelen van gegevens door de Inlichtingen- en
veiligheidsdiensten
Op voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck en minister van Landsverdediging Pieter De
Crem heeft de ministerraad in tweede lezing het ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot het
secretariaat van de administratieve commissie belast met het toezicht over de speciﬁeke en uitzonderlijke
methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten goedgekeurd.
Dit ontwerp voert de wet houdende regeling van de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit (wet van 30
november 1998). De wet werd gewijzigd door de wet van 4 februari 2010 betreﬀende de methoden voor
het verzamelen van gegevens door de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
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Paspoorten
Ondertekening van een avenant bij het bestek voor de opslag, personalisatie en verspreiding van de
paspoorten
Ondertekening van een avenant bij het bestek voor de opslag, personalisatie en verspreiding van de
paspoorten
De ministerraad heeft minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere toegestaan om avenant nr. 4 te
ondertekenen bij het bestek betreﬀende de opslag, personalisatie en verspreiding van de paspoorten,
teneinde de overgang mogelijk te maken tussen de huidige producent van de paspoorten en de
toekomstige begunstigde van de overheidsopdracht gestart in december 2009.
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Dienst Vreemdelingenzaken
Overheidsopdracht voor het onderhoud van het vingerafdrukregistratiesysteem van de Dienst
Vreemdelingenzaken
Overheidsopdracht voor het onderhoud van het vingerafdrukregistratiesysteem van de Dienst
Vreemdelingenzaken
Op voorstel van minister Joëlle Milquet en van staatssecretaris Melchior Wathelet, bevoegd voor Migratieen Asielbeleid, heeft de ministerraad zijn goedkeuring gehecht aan de gunning van een overheidsopdracht
voor het onderhoud van het registratiesysteem voor vingerafdrukken van de Dienst Vreemdelingenzaken
aan de ﬁrma Morphotrak.
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Operationele prezone
Toekenning van subsidies aan gemeenten die met de staat een overeenkomst operationele prezone
afsluiten inzake hulpverlening en brand
Toekenning van subsidies aan gemeenten die met de staat een overeenkomst operationele prezone
afsluiten inzake hulpverlening en brand
Op voorstel van mevrouw Annemie Turtelboom, heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit
goedgekeurd houdende toekenning van subsidies voor personeelskosten, infrastructuur, materieel en
uitrusting en coördinatie aan de gemeenten die een overeenkomst operationele prezone sluiten met de
Staat.
Dit ontwerp zet de budgettaire verdeelsleutel om die op 20 juli 2010 werd goedgekeurd door de
ministerraad en legt het volgende vast:
de deﬁnities van toepassing op dit besluit
de toekenningvoorwaarden van de subsidies
de maximale subsidies, m.a.w. de verdeelsleutel
de betalingsmodaliteiten van de subsidies
de evaluatie en de verlenging van de overeenkomst
het ﬁnancieel toezicht
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Volksgezondheid: niet-conventionele praktijken
Erkenning van de beroepsorganisaties van de beoefenaars van een niet-conventionele praktijk Tweede lezing
Erkenning van de beroepsorganisaties van de beoefenaars van een niet-conventionele praktijk - Tweede
lezing
De ministerraad heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd tot bekrachtiging van het
koninklijk besluit van 6 april 2010 houdende erkenning van de beroepsorganisaties van de beoefenaars
van niet-conventionele praktijken of praktijken die alsdusdanig kunnen worden gekwaliﬁceerd.
Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx erkent 13
beroepsorganisaties van niet-conventionele praktijken (*):
Unie van Osteopaten (UVO), Wilrijk
European Federation for Oriental Medicine (EUFOM), Eigenbilzen
Algemene Belgische Acupuncturistenvereniging Diploma China (ABADIC), Brussel
Register voor Osteopaten van België (ROB), Brussel
Belgische Unie van Osteopaten (BUO), Brussel
Belgische Vereniging voor Osteopathie (BVO), Brussel
Belgian Acupunctors Federation (BAF), Schoten
Liga Homeopathica Classica (LHC), Antwerpen
Unio Homoeopathica Belgica (UHB), Brussel
Beroepsvereniging van Geneesheren-Acupuncturisten van België (BGAB), Brussel
Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, Brussel
Belgische Associatie van Klassieke Osteopaten (BAKO), Schoten
Unie van gediplomeerden in de Kinesitherapie en de Osteopathie (UKO), Lede

De organisaties kunnen vaste en plaatsvervangende leden voordragen die zetelen in de kamers met
betrekking tot elke niet-conventionele praktijk. Deze zullen, op hun beurt, vertegenwoordigers kunnen
voorstellen om te zetelen in de paritaire commissie die de criteria voorstelt om deze praktijken te
omkaderen.
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(*) op basis van artikel 2, § 1, 3° van de wet van 29 april 1999 betreﬀende de niet-conventionele
praktijken.
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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 is
om dringende zaken onder andere in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap te behartigen
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GDnet
Overheidsopdracht voor het onderhoud van het systeem GDnet van de federale politie
Overheidsopdracht voor het onderhoud van het systeem GDnet van de federale politie
Op voorstel van mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken, heeft de ministerraad
zijn goedkeuring gehecht aan de start van een overheidsopdracht voor het onderhoud, de aankoop of
vervangingen van materiaal en software van het GDnet systeem, ten voordele van de federale politie, met
de ﬁrma Hewlett-Packard Belgium.
De toepassing GDnet laat de politiediensten toe om op een gedecentraliseerde manier gebruik te maken
van de verschillende gecentraliseerde informaticasystemen die al dan niet door de politie worden beheerd
(nationale criminele gegevensbank, rijksregister, fototheek, wegeninformatie, ...).
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Algemene rampen
Erkenning van bepaalde uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp
Erkenning van bepaalde uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp
Op voorstel van mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken, heeft de ministerraad
een reeks ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd waardoor bepaalde uitzonderlijke
weersomstandigheden worden erkend als algemene ramp en de draagwijdte ervan wordt vastgelegd.
Het betreft meer bepaald de volgende gevallen:
de overvloedige regenval op 2 juli 2010 op de gemeenten Ingelmunster, Izegem, Ledegem,
Lendevelde, Pittem en Wevelgem (West-Vlaanderen);
de overvloedige regenval op 10 juli 2010 op de gemeenten Vilvoorde (Vlaams Brabant); Schaarbeek,
Sint-Gillis, Ukkel en Vorst (Brussel-Hoofdstad);
de overvloedige regenval op 14 juli 2010 op de gemeenten Beersel, Bertem, Diest, Geetbets, Glabbeek,
Herent, Hoegaarden, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kraainem, Leuven, Oud-Heverlee, Overijse,
Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Genesius-Rode, Tienen, Vilvoorde, Zaventem en Zoutleeuw (Vlaams
Brabant); Bevekom, Graven, Ittre, Perwijs en Waver (Waals Brabant); Bonheiden, Geel, Herenthout,
Kasterlee en Olen (Antwerpen); Binche, Fleurus, La Louvière, Pont-à-Celles, Quévy en Seneﬀe
(Henegouwen); Marchin en Modave (Luik); Eghezée, Florennes, Gembloux, Jemeppe-sur-Sambre en
Ohey (Namen); Oudergem, Schaarbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Gillis, Ukkel en Vorst (BrusselHoofdstad);
de rukwinden die op 14 juli 2010 een belangrijke reeks gemeenten hebben getroﬀen (zie bijlage).

Voorts heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd om de gemeente
Boutersem (Vlaams Brabant) opnieuw toe te voegen aan de lijst van gemeenten die getroﬀen werden door
de hagel op 21 en 22 juli, erkend als algemene ramp.
Voortaan worden bepaalde natuurrampen vergoed in het kader van de brandverzekering. Sinds maart
2007 dekt elke polis 'brand-eenvoudig risico' de volgende natuurrampen die te wijten zijn aan een
natuurlijk fenomeen: overstromingen, overlopen en opstuwen van openbare riolen, aardbevingen,
aardverschuivingen of grondverzakkingen.
Het rampenfonds komt slechts tussen als de goederen niet verzekerd zijn door de ﬁnanciële toestand van
het slachtoﬀer (personen die recht hebben op een leeﬂoon of een gelijkwaardige ﬁnanciële hulpverlening)
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of als de goederen in principe niet gedekt worden door de verzekering (de niet-binnengehaalde oogsten,
de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten, de bosaanplantingen) of nog wanneer de
goederen geen eenvoudig risico vormen (onder andere goederen die een bepaald verzekerd bedrag
overschrijden) en schade aan openbare domeingoederen.
(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2010.
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Regie der Gebouwen
Gunning van de algemene oﬀerteaanvraag voor het onderhoud van de technische installaties van de
gebouwen Fedimmo zone 1 te Brussel en in Vlaanderen
Gunning van de algemene oﬀerteaanvraag voor het onderhoud van de technische installaties van de
gebouwen Fedimmo zone 1 te Brussel en in Vlaanderen
Op voorstel van de heer Didier Reynders, minister van Financiën, belast met de Regie der Gebouwen,
heeft de ministerraad ingestemd met de gunning van de algemene oﬀerteaanvraag voor het onderhoud
met volledige waarborg van de belangrijkste technische installaties van de 32 gebouwen van Fedimmo
zone 1 te Brussel en in Vlaanderen aan de NV Cofely Services.
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