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Ministerraad van 4 april 2014
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad vergaderde op vrijdag 4 april 2014 onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di
Rupo in de Wetstraat 16.
De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Benoeming van de gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk
besluit goed dat de gedelegeerd bestuurder van het het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (FAVV) benoemt.
Tewerkstellingsprojecten voor jongeren in de non-profitsector
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk
besluit goed dat de financiering regelt van de tewerkstelling in de tewerkstellingsprojecten in de ziekenhuizen
en de thuisverpleging.
Werkloosheid met bedrijfstoeslag in ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk
besluit goed dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en het activerend beleid bij
herstructureringen aanpast in functie van het nieuwe eenheidsstatuut.
Register voor werktijdregeling in de hotelsector
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk
besluit goed dat de reglementering van het register voor werktijdregeling in ondernemingen, die onder het
paritair comité voor het hotelbedrijf vallen, afstemt op de reglementering van de sociale zekerheid.
Digitale informatieverstrekking van sociaal verzekerden aan de RVA
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Conink een ontwerp van koninklijk besluit
goed dat
de digitale informatieverstrekking van sociaal verzekerden naar de RVA mogelijk maakt.
Gelegenheidsarbeid in de horeca-sector
De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat aansluit bijde hervorming van het statuut
van de gelegenheidswerknemers in de horeca-sector.
Gemeenschappelijke aankopen van de geïntegreerde politie uit het verkeersveiligheidsfonds
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van
koninklijk besluit goed met gemeenschappelijke aankopen voor de geïntegreerde politie uit het
verkeersveiligheidsfonds 2013.
Bevoegdheid over de doelgroepen op het vlak van tewerkstelling overgedragen naar de gewesten
De ministerraad keurt op initiatief van minister van Financiën Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit
over de financiering van het doelgroepenbeleid en de activering goed. Daarmee wordt de continuïteit van de
werking verzekerd.
Overdracht van de personeelsleden van het Participatiefonds
De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de overdracht van de personeelsleden
van het Participatiefonds.
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Opname van het SOMA in het Rijksarchief
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en van staatssecretaris
voor Wetenschapsbeleid Philippe Courard een voorontwerp van wet goed dat de integratie beoogt van het
Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) in het Rijksarchief.
Vierde beheerscontract van de Belgische Technische Coöperatie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille het
ontwerp van koninklijk besluit goed dat het vierde beheerscontract goedkeurt tussen de Belgische Staat en de
naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Belgische Technische Coöperatie (BTC).
Organisatie van de nationale herdenkingsplechtigheden van de honderdste verjaardag van de Eerste
Wereldoorlog in België
De ministerraad neemt een aantal beslissingen in het kader van de organisatie van de nationale
herdenkingsplechtigheden van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog in België in 2014.
Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel
Didier Reynders om 21 aanvragen voor exportkrediet goed te keuren.
Dienstenconcessie voor de bezorging van erkende dagbladen en tijdschriften
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte om
een dienstenconcessie voor de bezorging van erkende dagbladen en tijdschriften aan te kondigen.
Lijst van veilige landen in het kader van de vreemdelingenwet
De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block en minister van
Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed met de lijst van veilige landen in
het kader van de vreemdelingenwet.
Afschaffing van de papieren maaltijdcheques
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en
minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de papieren
maaltijdcheques afschaft.
Alternatieve financiering van de sociale zekerheid en bijzondere toewijzingen
De ministerraad keurt een aantal ontwerpen van koninklijk besluit goed over de alternatieve financiering van
de sociale zekerheid en de bijzondere toewijzingen.
Dossiers van de Regie der Gebouwen
De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten
een aantal dossiers van de Regie der Gebouwen goed.
Aanwerving van gerechtelijke stagiairs in 2015
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom om in 2015
48 gerechtelijke stagiairs aan te werven. Het gaat om 26 Nederlandstalige en 22 Franstalige arbeidsplaatsen.
Financiering van het sociaal akkoord: peterschap en bijkomend verlof voor +vijftigjarigen
De ministerraad legt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volkgezondheid Laurette Onkelinx de
bedragen vast die het RIZIV aan het Fonds Sociale Maribel voor de privé-ziekenhuizen, het Fonds voor de
gezondheidsinrichtingen en -diensten en de RSZ-PPO voor openbare instellingen en diensten moet betalen
om de maatregelen van het sociaal akkoord voor 2014 te financieren.
Derde beheerscontract van Belgocontrol
De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat instemt met het derde beheerscontract tussen de staat en Belgocontrol.
Boekhouding van de hulpverleningszones - tweede lezing
De ministerraad keurt in tweede lezing op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een
ontwerp van koninklijk besluit goed met het algemeen reglement van de boekhouding van de
hulpverleningszones.
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Koning bevoegd voor delegatie in het kader van de wet over het statuut van de militairen - tweede lezing
De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de delegaties die aan de
minister van Landsverdediging Pieter De Crem worden verleend in het kader van de wet tot vaststelling van
het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht.
Opvolging van het Federaal Plan Armoedebestrijding 2012
De ministerraad neemt akte van de derde en laatste rapportage van het Federaal Plan
Armoedebestrijding 2012, die werd voorgesteld door staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De
Block.
Strijd tegen boviene virale diarree
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle en minister van
Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de bestrijding van boviene
virale diarree (BVD).
Oceanografisch onderzoekschip Belgica
De ministerraad neemt kennis van de resultaten van de financieringsstudie voor een nieuw onderzoeksschip
en de problemen die het gevolg zijn van de ouderdom van het huidige onderzoeksschip Belgica.
Uitvoering van optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en van minister van
Justitie Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van sommige
optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten.
Protocollen voor de regeling van de overgangsperiode van de staatshervorming
De ministerraad neemt akte van de protocollen die de overgangsperiode in het kader van de zesde
staatshervorming regelen.

FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org
Contacten
Sarah Delafortrie <sarah.delafortrie@premier.fed.be>
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussels, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
Christophe Springael <christophe.springael@premier.belgique.be>
Communicatieattaché
Rue de la Loi 16, 1000 Brussels, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37

Persbericht van de Ministerraad van 4 april 2014

Benoeming van de gedelegeerd bestuurder van het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk
besluit goed dat de gedelegeerd bestuurder van het het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (FAVV) benoemt.
De heer Herman Diricks, die alle selectieproeven goed heeft doorlopen, wordt vanaf 1 mei 2014 benoemd als
gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
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Tewerkstellingsprojecten voor jongeren in de non-profitsector
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk
besluit goed dat de financiering regelt van de tewerkstelling in de tewerkstellingsprojecten in de
ziekenhuizen en de thuisverpleging.
Naar aanleiding van de staatshervorming worden de non-profittewerkstellingsprojecten in de ziekenhuizen en de
thuisverpleging stopgezet. Het ontwerp regelt de financiering om de tewerkstelling, die de projecten creëerden, te
behouden.
Het ontwerp regelt de overdracht van middelen voor de financiering van de tewerkstelling, aangevat voor 1 juli
2014, van het Fonds sociale maribel 330 (gezondheidsinrichtingen en –diensten) naar de diensten voor
thuisverzorging. Hiervoor wordt de dotatie van het fonds sociale maribel 330 vanaf 1 januari 2015 met 4,5 miljoen
euro verhoogd.Het gaat om een verschuiving van middelen binnen het globale beheer.
De tewerkstellingsprojecten in de non-profitsector subsidiëren de volledige loonkost van aangeworven werknemers
tot 30 jaar.
ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende
maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector
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Werkloosheid met bedrijfstoeslag in ondernemingen in
moeilijkheden of herstructurering
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk
besluit goed dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en het activerend beleid bij
herstructureringen aanpast in functie van het nieuwe eenheidsstatuut.
De invoering van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden heeft de opzeggingstermijnen en de
carenzdagen gewijzigd. Naar aanleiding hiervan wordt de sociale wetgeving aangepast op het vlak van het stelsel
van de werkloosheid met bedrijfstoeslag en het activerend beleid bij herstructureringen.
De eerste aanpassing betreft de duur van de verkorte opzeggingstermijn met het oog op de toetreding tot het
stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen) van de werknemers die ontslagen
worden door een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden. De duur van deze verkorte
opzeggingstermijn mag niet minder bedragen dan 26 weken.
De tweede wijziging betreft de mogelijkheid voor werkgevers in herstructurering om bij de RVA de terugbetaling te
vragen van de meerkost, die gepaard gaat met de inschakelingsvergoeding, voor alle werknemers. Deze
mogelijkheid bestond enkel voor arbeiders.
ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de
toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van brugpensioen, het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot
regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, en van het koninklijk besluit van 9 maart 2006
betreffende het activerend beleid bij herstructureringen
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Register voor werktijdregeling in de hotelsector
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk
besluit goed dat de reglementering van het register voor werktijdregeling in ondernemingen, die onder het
paritair comité voor het hotelbedrijf vallen, afstemt op de reglementering van de sociale zekerheid.
De werkgever in de hotelsector moet een register voor werktijdregeling bijhouden in geval van een aangifte aan de
RSZ van de gelegenheidswerknemers, met vermelding van een dagblok (art. 31ter van het koninklijk besluit van 28
november 1969). de werkgever moet het register bijhouden voor gelegenheidswerknemers die hij zelf aanwerft en
voor de gelegenheidswerknemers-uitzendkrachten, die het uitzendbureau ter beschikking stelt.
ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende het bijhouden van
een register voor werktijdregeling in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf
ressorteren
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Digitale informatieverstrekking van sociaal verzekerden aan de
RVA
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Conink een ontwerp van koninklijk
besluit goed dat
de digitale informatieverstrekking van sociaal verzekerden naar de RVA mogelijk maakt.
De wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid
en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid geeft
ondernemingen de mogelijkheid om toegang te hebben tot de informatiesystemen van de instellingen voor sociale
zekerheid, zodat ze via digitale weg gegevens kunnen meedelen.
Het gebruik van dit wettelijke kader wordt uitgebreid tot de sociaal verzekerde. Op deze manier kan de RVA
nadien, via een koninklijk besluit, alle nodige schikkingen treffen om de volledig werklozen de mogelijkheid te
geven om via een beveiligde internettoepassing elke gebeurtenis die een invloed kan hebben op de betaling van
uitkeringen digitaal aan te geven en op het einde van de maand de werkloosheid te bevestigen.
koninklijk besluit houdende uitbreiding van de toepassing van artikel 4 van de wet van 24 februari 2003 betreffende
de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen
ondernemingen en de federale overheid tot de sociaal verzekerde
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Gelegenheidsarbeid in de horeca-sector
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat aansluit bijde hervorming van het
statuut van de gelegenheidswerknemers in de horeca-sector.
Het ontwerp lost het indexeringsprobleem in verband met de dag- en uurforfaits op: enkel het uurforfait wordt
geïndexeerd, het dagforfait wordt dan zes maal het uurforfait.
Het geeft de werkgevers die een kassa hebben aangevraagd, maar buiten hun wil op 1 januari 2014 niet hebben
ontvangen, de mogelijkheid om de vermindering van de sociale bijdragen te genieten waarin de hervorming
voorziet (voor vijf werknemers). De overgangsbepaling wordt tot 30 juni 2014 verlengd.
ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31ter van het koninklijk besluit 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, en artikel 28/10 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering
van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I) betreffende de harmonisering en
vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen
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Gemeenschappelijke aankopen van de geïntegreerde politie uit het
verkeersveiligheidsfonds
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van
koninklijk besluit goed met gemeenschappelijke aankopen voor de geïntegreerde politie uit het
verkeersveiligheidsfonds 2013.
De inkomsten van het Verkeersveiligheidsfonds voor 2013 bedragen 139.793.358,34 euro. Daarvan
wordt 17.331.147 euro voorafgenomen voor het dossier gemeenschappelijke aankopen voor de geïntegreerde
politie. Het
bedrag wordt toegekend aan de controlediensten inzake verkeersveiligheid die afhangen van de federale
overheidsdienst Binnenlandse Zaken om projecten te financieren die een meer doeltreffende vaststelling van de
verkeersinbreuken toelaten, een vlottere afhandeling en snellere inning van de boetes beogen en de verwerving
van gestandaardiseerd verkeerstechnisch materiaal via gemeenschappelijke aankopen ondersteunen.
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Bevoegdheid over de doelgroepen op het vlak van tewerkstelling
overgedragen naar de gewesten
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad keurt op initiatief van minister van Financiën Koen Geens een ontwerp van koninklijk
besluit over de financiering van het doelgroepenbeleid en de activering goed. Daarmee wordt de
continuïteit van de werking verzekerd.
Met de zesde staatshervorming wordt de bevoegdheid over de doelgroepen op het vlak van tewerkstelling naar de
gewesten overgedragen. De bijzondere wet schrijft voor deze bevoegdheid voor dat de federale overheid door
middel van de RVA, RSZ, RSZ-PPO en de POD Maatschappelijke Integratie het administratieve en operationele
beheer voortzet. Het ontwerp legt de voorwaarden voor de betaling van gewesten hiervoor vast.
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Overdracht van de personeelsleden van het Participatiefonds
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de overdracht van de
personeelsleden van het Participatiefonds.
Het eerste ontwerp regelt de modaliteiten van de overdracht van de personeelsleden van het Participatiefonds naar
de drie regionale filialen van het Participatiefonds, in het kader van de zesde staatshervorming. De eigendom van
de aandelen van het Fonds wordt ook overgedragen naar de drie filialen.
Het tweede ontwerp regelt de modaliteiten van de tijdelijke terbeschikkingstelling aan het Participatiefonds van een
gedeelte van de personeelsleden overgedragen aan de regionale filialen. De terbeschikkingstelling wordt geregeld
door bilaterale overeenkomsten die tussen elk filiaal en het Participatiefonds moeten worden afgesloten. Ze duurt
maximum 8 jaar vanaf 1 juli 2014.
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Frédéric Jacquet <frederic.jacquet@laruelle.fgov.be>
Woordvoerder (FR) van Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
+32 2 541 63 44
+32 476 91 75 61
Evy Vandemaele <evy.vandemaele@laruelle.fgov.be>
Woordvoerster (NL) van Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
+32 2 541 63 09
+32 478 52 50 24
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Opname van het SOMA in het Rijksarchief
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 03/04/2014
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en van
staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Philippe Courard een voorontwerp van wet goed dat de integratie
beoogt van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) in het
Rijksarchief.
Het voorontwerp wijzigt de administratieve begrippen die gebruikt worden in artikel 419 van de programmawet
van 24 december 2002 om zo de integratie van het SOMA in het Rijksarchief te verzekeren. Het letterwoord SOMA
wordt bovendien vervangen door CEGESOMA (Centre d'études et de documentation Guerre et Sociétés
contemporaines - Studie- en documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij).
Het voorontwerp wordt voorgelegd aan de syndicale onderhandeling in het Sectorcomité I. Daarna wordt het voor
advies overgemaakt aan de Raad van State.
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Waut Es <waut.es@minsoc.fed.be>
Woordvoerder (NL) van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met
een handicap, Wetenschapsbeleid, belast met Beroepsrisico's
+32 497 44 18 56
Fabienne Defrance <fabienne.defrance@minsoc.fed.be>
Woordvoerster (FR) van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met
een handicap, Wetenschapsbeleid, belast met Beroepsrisico's
+32 2 238 28 37
+32 499 58 83 00
Katleen Sottiaux <k.sottiaux@lo.fgov.be>
Woordvoerster (NL) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 473 94 29 63
Annaïk de Voghel <a.devoghel@lo.fgov.be>
Woordvoerster (FR) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 2 233 51 21
+32 472 71 99 31
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Vierde beheerscontract van de Belgische Technische Coöperatie
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille het
ontwerp van koninklijk besluit goed dat het vierde beheerscontract goedkeurt tussen de Belgische Staat en
de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Belgische Technische Coöperatie
(BTC).
De belangrijkste wijzigingen in het vierde beheerscontract hebben betrekking op de aanpassing aan een aantal
evoluties in de ontwikkelingssamenwerking. Die evoluties hebben een weerslag op de wijze waarop BTC haar
taken dient uit te voeren en op de relatie tussen de BTC en de Belgische Staat. Verder beoogt het vierde
beheerscontract een duidelijker taakafbakening tussen BTC en de Belgische Staat.
Het beheerscontract treedt in werking op 1 september 2014 en wordt afgesloten voor een periode van vijf jaar. Het
kan jaarlijks worden geëvalueerd en kan indien nodig in onderlinge overeenstemming worden aangepast aan de
wijzigingen van de voorwaarden van de ontwikkelingssamenwerking.
BTC levert de technische expertise en zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van de projecten en
programma's in het kader van de gouvernementele ontwikkelingssamenwerking. Het gaat in hoofdzaak om
programma's en projecten die in een partnerland worden gevoerd en die gefinancierd worden door de Belgische
Staat, op basis van een specifieke overeenkomst tussen beide landen.
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Christopher Barzal <christopher.barzal@diplobel.fed.be>
Woordvoerder van Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking,
belast met Grote Steden
, Belgium
+32 2 501 83 34
+32 474 77 98 70
Stephanie Van Houtven <Stephanie.vanhoutven@diplobel.fed.be>
Woordvoerster van Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking,
belast met Grote Steden
+32 (0)2 501 41 06
+32 (0)475 82 42 86
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Organisatie van de nationale herdenkingsplechtigheden van de
honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog in België
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad neemt een aantal beslissingen in het kader van de organisatie van de nationale
herdenkingsplechtigheden van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog in België in 2014.
De ministerraad keurt de lijst met nationale en internationale genodigden goed die op de verschillende
plechtigheden aanwezig zullen zijn.
De ministerraad keurt ook het programma goed van de geplande plechtigheden:

op 4 augustus 2014 in Luik, aan het Monument voor de Intergeallieerden in Cointe
op 28 oktober 2014 in Nieuwpoort, aan het Albert I-monument en in Ieper, aan de Menenpoort
De federale overheid steunt bovendien de activiteiten die met deze twee plechtigheden gepaard gaan en die
worden georganiseerd door de lokale en provinciale besturen.
Ter gelegenheid van de herdenking van de honderdste verjaardag worden ook de erkenning van de natie voor het
lijden tijdens de oorlog via sterke symbolische gebaren duidelijk gemaakt. Daarom heeft de minister van
Landsverdediging op vraag van het Organisatiecomité twee ontwerpen van koninklijk besluit voorbereid:

om een erediploma op te stellen voor de steden en gemeenten die gedurende de Eerste Wereldoorlog het
slachtoffer werden van oorlogsdaden, naar het model dat uitgewerkt werd voor de steden en gemeenten die
dat statuut verkregen hebben na de Tweede Wereldoorlog en om de plaatsen te eren waarvan de
burgerbevolking erg geleden heeft
om de titel van nationale begraafplaats aan het Fort Loncin toe te kennen zodat we de herinnering aan
het hardnekkige verzet levende houden en ons respect tonen voor de zowat 150 verdedigers die er nog
steeds rusten, begraven onder het puin
Ter herinnering:
België neemt een centrale plaats in bij de herdenking van de honderdste verjaardag van de Eerste
Wereldoorlog. Deze herdenking gebeurt onder meer door enkele nationale herdenkingsplechtigheden met
internationale uitstraling:

4 augustus 2014 (voormiddag) in Luik voor de 100e verjaardag van de invasie van België door Duitsland en
van de schending van de neutraliteit, met als thema: de weerstand tegen de invasie
28 oktober 2014 in Ieper en Nieuwpoort voor de 100e verjaardag van de eerste slag bij Ieper met als thema:
de weigering van de onderwerping en het onder water zetten van de IJzervlakte, met een eerbetoon aan de
figuur van de “Koning-Soldaat”
11 november 2018 in Brussel voor de 100e verjaardag van de ondertekening van de
Wapenstilstand, met als thema: het einde van de oorlog, de terugkeer naar de vrede en de heropbouw
Naast deze plechtigheden zal de federale overheid deelnemen aan vier grootschalige herdenkingsactiviteiten met
internationale draagwijdte, die verband houden met markante feiten van de Eerste Wereldoorlog:

de oorlogsdeelname van het Verenigd Koninkrijk als reactie op de schending van de Belgische neutraliteit. De
Britse regering heeft beslist om dit evenement te herdenken op 4 augustus 2014 met plechtigheden in het
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Verenigd Koninkrijk en in Bergen (op het einde van de namiddag), waar de eerste Britse soldaat gesneuveld
is
de tweede slag bij Ieper, waarbij voor het eerst chemische wapens werden gebruikt
evenementen in het Brusselse Gewest zullen het dagelijkse leven tijdens de bezetting, de verzetsdaden,
alsook de bijzondere rol van koning Albert I en koningin Elisabeth in de kijker worden gezet
de slag bij Passchendaele, waarbij 500 000 doden vielen en die een grote symbolische waarde heeft, in het
bijzonder in de landen van de Commonwealth.
Daarnaast zullen op de verschillende bestuursniveaus binnen ons land gedurende de hele periode 2014-2018
culturele, artistieke, historische en wetenschappelijke initiatieven genomen worden.
Meer informatie op de website www.be14-18.be
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Guillaume de Walque <guillaume.dewalque@premier.fed.be>
Woordvoerder van Elio Di Rupo, Eerste Minister
+32 2 501 02 36
+32 497 42 51 30
Thomas Mels <thomas.mels@premier.fed.be>
Woordvoerder van Elio Di Rupo, Eerste Minister
+32 2 501 02 28
+32 478 38 56 68
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Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 03/04/2014
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse
Handel Didier Reynders om 21 aanvragen voor exportkrediet goed te keuren.
Finexpo kent ondernemingen en banken overheidssteun toe voor hun exportkrediet. De steun van Finexpo is
bestemd voor bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. De tussenkomst van
Finexpo betreft de financieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en
diensten: het laat toe om de financieringskosten die worden aangeboden door de banken te verminderen of te
stabiliseren. De tussenkomst van Finexpo hangt af van het exportland.
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David Maréchal <david.marechal@diplobel.fed.be>
Woordvoerder (FR) van Didier Reynders, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en Europese Zaken
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
John Hendrickx <john.hendrickx@diplobel.fed.be>
Woordvoerder (NL) van Didier Reynders, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en Europese Zaken
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
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Dienstenconcessie voor de bezorging van erkende dagbladen en
tijdschriften
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte om
een dienstenconcessie voor de bezorging van erkende dagbladen en tijdschriften aan te kondigen.
De concessie voor de diensten van economisch algemeen belang op het vlak van de persdistributie garandeert de
ruime verspreiding van de geschreven pers over het Belgische grondgebied, om de informatievoorziening en de
verscheidenheid van mening te versterken en de deelname van het publiek aan het politiek debat te bevorderen*.
Er wordt een overeenkomst met één enkele dienstenaanbieder gesloten of met twee dienstenaanbieders, één voor
dagbladen en één voor tijdschriften via twee aparte overeenkomsten. De dienstenaanbieders bezorgen de
dagbladen van maandag tot vrijdag vóór 7u30 en op zaterdag vóór 10u voor dagbladen. De tijdschriften moeten
vijf dagen per week worden bezorgd. Het gaat om erkende tijdschriften met een abonnement op naam en met
adres, waaronder ook die die zonder winstoogmerk worden uitgegeven door bonafide organisaties en
non-profitorganisaties. De dienst wordt beschouwd als een 'last resort', dat toelaat om bij elke burger tegen
uniforme en betaalbare prijzen dagbladen en tijdschriften te bezorgen. Voor deze diensten van algemeen
economisch belang gelden strikte kwaliteits- en prestatiecriteria onder andere op het vlak van leveringstijd en
frequentie.
De concessie duurt vijf jaar.
* zoals vermeld in het besluit van de Europese Commissie van 2 mei 2013.
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Els Bruggeman <els.bruggeman@vandelanotte.fed.be>
Woordvoerster van Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en
Noordzee
+32 2 220 20 38
+32 479 81 34 56
Sarah Vandecruys <sarah.vandecruys@vandelanotte.fed.be>
Woordvoerster van Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en
Noordzee
+32 2 220 20 25
+32 486 89 50 46
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Lijst van veilige landen in het kader van de vreemdelingenwet
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 03/04/2014
De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block en minister
van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed met de lijst van veilige
landen in het kader van de vreemdelingenwet.
Een maal per jaar moet de ministerraad bij koninklijk besluit de lijst van veilige landen opstellen zoals de
vreemdelingenwet het voorschrijft. Het advies van de Commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen
bevestigt dat de zeven landen die in 2013 als veilige landen werden bestempeld, het nog steeds zijn. Het gaat om:
Albanië, Bosnië-Herzegovina, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, India, Kosovo, Montenegro en
Servië.
Voor de asielaanvragen van personen die uit veilige landen komen, schrijft de wet een bijzondere procedure van
weigering van inoverwegingneming voor, in zeer korte tijd. Een persoonlijk onderzoek blijft echter nodig.
De criteria die bepalen of een land veilig is zijn:

de wettelijke toestand (rechtsstaat)
de toepassing van het recht en de algemene politieke situatie
de mogelijkheid om bescherming te krijgen tegen daden van vervolging of slechte behandelingen
ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,
houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst
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Voor meer informatie
Els Cleemput <els.cleemput@ibz.fgov.be>
Woordvoerster van Maggie De Block, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie
en Armoedebestrijding
+32 2 542 80 11
+32 475 29 28 77
David Maréchal <david.marechal@diplobel.fed.be>
Woordvoerder (FR) van Didier Reynders, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en Europese Zaken
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
John Hendrickx <john.hendrickx@diplobel.fed.be>
Woordvoerder (NL) van Didier Reynders, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en Europese Zaken
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
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Afschaffing van de papieren maaltijdcheques
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
en minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de papieren
maaltijdcheques afschaft.
De papieren maaltijdcheques worden afgeschaft en vervangen door een elektronische versie. Deze
vereenvoudigingsmaatregel komt tegemoet aan de vraag van de sociale partners.
Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.
ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit 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, en tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 oktober
2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques
in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende
diverse bepalingen
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Katleen Sottiaux <k.sottiaux@lo.fgov.be>
Woordvoerster (NL) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 473 94 29 63
Annaïk de Voghel <a.devoghel@lo.fgov.be>
Woordvoerster (FR) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 2 233 51 21
+32 472 71 99 31
Kristel Vervloessem <kristel.vervloessem@deconinck.belgium.be>
Woordvoerster (NL) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0474 87 08 45
Sylvie Magris <sylvie.magris@deconinck.belgium.be>
Woordvoerster (FR) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0471 96 40 95
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Alternatieve financiering van de sociale zekerheid en bijzondere
toewijzingen
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad keurt een aantal ontwerpen van koninklijk besluit goed over de alternatieve financiering
van de sociale zekerheid en de bijzondere toewijzingen.
Alternatieve financiering van de sociale zekerheid:

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van de aanpassing van het bedrag van de
alternatieve financiering met het oog op de financiering van de startbaanovereenkomsten die deel uitmaken
van de globale projecten in de openbare sector bedoeld in artikel 43 van de wet van 24 december 1999 ter
bevordering van de werkgelegenheid
ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van de verhoging van het bedrag van de
alternatieve financiering met het oog op de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval van
sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van de verhoging van het bedrag van de
alternatieve financiering met het oog op de financiering van de netto-meerkost van het afschaffen van het
bijzonder regime van het pensioen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart
ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag ter financiering van de
administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag voorafgenomen op de
opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde ter financiering van het betaald educatief verlof
ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag van de inkomsten van de
personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van
fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen
ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag dat wordt ingehouden van het
bedrag toegekend aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor ondersteuning van het fundamenteel
onderzoek, overeenkomstig het terugverdieneffect inzake socialezekerheidsbijdrage voor het scheppen van
onderzoeksmandaten
ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag voor de alternatieve
financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van
de wet van 2 januari 2001
Bijzondere toewijzingen:

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag van de bijzondere toewijzing
toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de startbaanovereenkomsten
met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, r), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders
ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag van de bijzondere toewijzing
toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van het samenwerkingsakkoord
betreffende de sociale economie met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, v), van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag van de bijzondere toewijzing
toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de
tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, t) en z), van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag van de bijzondere toewijzing
toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de start- en stagebonussen
met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, w), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
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maatschappelijke zekerheid der arbeiders
ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de voorafname toegepast op de beschikbare
middelen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid-Globaal Beheer met het oog op de financiering van het
opleidingsfonds dienstencheques voor het jaar 2014
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Woordvoerster (NL) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 473 94 29 63
Annaïk de Voghel <a.devoghel@lo.fgov.be>
Woordvoerster (FR) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
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Dossiers van de Regie der Gebouwen
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais
Verherstraeten een aantal dossiers van de Regie der Gebouwen goed.

een overheidsopdracht voor een overeenkomst van onbepaalde duur met Egov vzw voor de huur van
ruimte in het datacenter van de vzw Smals in Anderlecht
de huur van lokalen in de brandweerkazerne, in de rue de Rédange 55 in Aarlen om er de 100-diensten in
onder te brengen
de terugbetaling aan gemeenten Binche en Boussu van huur betaald voor de huisvesting van de diensten van
het vredegerecht en de huur van de huidige huisvesting van het vredegerecht van Boussu met scrl PH-P
Logements
juridische, financiële en technische bijstand en adviesverlening voor de uitwerking van het masterplan rond de
Poelaertsite in Brussel
de huur van 50 bijkomende parkeerplaatsen in Parking Thon, Trierstraat in Brussel voor het Internationaal
Perscentrum
een promotieopdracht voor de bouw van een nieuw gerechtsgebouw en financiecentrum in Dinant en de
huur voor 25 jaar
een nieuw samenwerkingsakkoord met de stad Hasselt voor de huisvesting van de 112-dienst en de FOD
Financiën
een promotieopdracht of een overeenkomst Design & Build voor de centralisatie van de diensten van de FOD
Financiën van Hoei, in de rue de Vergiers
de wijziging van de verwervingsvoorwaarden van het nieuwe gebouw op de site Lavoir à Peronnes-Les
Binche, door het sluiten van een overeenkomst voor werken met Triage Lavoir du Centre nv
de huur van een gebouw Coliseum in de rue Xhavée 16 in Verviers voor de FOD Justitie
de centralisatie van de sites van de wetenschappelijke instellingen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid
van de voedselketen en Leefmilieu op de site Erasmus Zuid in Brussel en het behoud van CODA-CERVA in
Machelen tot in 2034
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Aanwerving van gerechtelijke stagiairs in 2015
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom om in 2015
48 gerechtelijke stagiairs aan te werven. Het gaat om 26 Nederlandstalige en 22 Franstalige
arbeidsplaatsen.
De FOD Justitie zal vanaf 1 oktober 2015 48 gerechtelijke stagiairs aanwerven. De vaststelling van het aantal
plaatsen gebeurt op basis van minimum 75 basisbenoemingen per jaar en houdt rekening met de
begrotingsdoelstellingen. De verdeling per taalrol is gebaseerd op de verhouding tussen Nederlandstalige en
Franstalige magistraten: 54% Nederlandstaligen en 46% Franstaligen.
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Financiering van het sociaal akkoord: peterschap en bijkomend
verlof voor +vijftigjarigen
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad legt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volkgezondheid Laurette Onkelinx de
bedragen vast die het RIZIV aan het Fonds Sociale Maribel voor de privé-ziekenhuizen, het Fonds voor de
gezondheidsinrichtingen en -diensten en de RSZ-PPO voor openbare instellingen en diensten moet betalen
om de maatregelen van het sociaal akkoord voor 2014 te financieren.
Het gaat concreet om de peterschap in ziekenhuizen, een maatregel om kennis en ervaring over te dragen op
jongere werknemers met een basisopleiding, en het bijkomend verlof voor werknemers van 50 jaar en ouder die
geen aanspraak maken op maatregelen inzake eindeloopbaan.
Voor de peterschap bedraagt de financiering:

private ziekenhuizen: 4 929 218 euro te storten aan het Fonds Sociale Maribel 330
publieke ziekenhuizen: 2 957 531 euro te storten aan het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector bij
de RSZPPO. Dit kan ook besteed worden aan de financiering van het vormingsproject 600.
Voor het bijkomend verlof voor werknemers van 50 jaar en ouder:

private instellingen: 6 388 266 euro
openbare instellingen en diensten: 3 943 375 euro
ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het
sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de Federale Regering werd
gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het
betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof voor het kalenderjaar 2014
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Derde beheerscontract van Belgocontrol
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat instemt met het derde beheerscontract tussen de staat en Belgocontrol.
De volgende principes liggen aan de basis van het beheerscontract:

de aanpak is gebaseerd op de prestaties in lijn met de doelstellingen van het Gemeenschappelijke Europese
Luchtruim
Belgocontrol dient zijn certificaat van verlener van luchtvaartnavigatiediensten te behouden
de samenwerking tussen het directoraat-generaal Luchtvaart, Belgocontrol en Defensie op strategisch,
operationeel en institutioneel niveau wordt versterkt
Belgocontrol zal bij het brede publiek relevante informatie over vliegtrajecten, baankeuze en meteorologische
informatie bekend te maken
en zijn expertise te verlenen aan de staat
een Belgische verlener van luchtvaartnavigatiediensten wordt behouden als economische katalysator en
strategisch middel voor de bereikbaarheid en de efficiënte toegankelijheid van de Belgische luchthavens
de vergoeding van de diensten geleverd door Belgocontrol in de plaatselijke heffingszones, wordt gefinancierd
door heffingen die de gebruikers van de diensten dienen te betalen of door andere inkomsten
Belgocontrol zal gedurende de komende vijf jaar het gewogen gemiddelde van de eenheidstarieven, berekend
voor de plaatselijke heffingszones, jaarlijks met 2,5% verminderen, op basis van het theoretische niveau
berekend op 1 januari 2014
de heffingen voor de diensten van Belgocontrol in de plaatselijke en en-routeheffingszones, worden billijk en
transparant toegepast na raadpleging van de gebruikers
Belgocontrol zal een jaarverslag opstellen over het gebruik van de capaciteit van de pistes in de luchthavens
van België in het voorbije jaar
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Isabel Casteleyn <isabel.casteleyn@wathelet.fed.be>
Woordvoerster van Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en
Staatssecretaris voor Staatshervorming
+32 2 790 57 81
+32 476 94 13 37
Sophie Van de Woestyne <sophie.vandewoestyne@wathelet.fed.be>
Woordvoerster van Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en
Staatssecretaris voor Staatshervorming
+32 2 790 57 33
+32 478 74 38 10
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Boekhouding van de hulpverleningszones - tweede lezing
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad keurt in tweede lezing op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een
ontwerp van koninklijk besluit goed met het algemeen reglement van de boekhouding van de
hulpverleningszones.
Het ontwerp voert de wet van 15 mei 2007 uit en legt de begrotings- en boekhoudkundige regels vast voor de
hulpverleningszones. De invoering van de nieuwe boekhoudkundige regels gaat samen met de nieuwe voogdij, die
wordt uitgeoefend door de federale diensten van de gouverneurs. Het voordeel hiervan is dat de ambtenaren die
nu toezien op de boekhouding van de politiezones ook de voogdij over de boekhouding van de
hulpverleningszones zullen uitoefenen. De ervaring en expertise wordt zo ten volle benut.
Het ontwerp werd aan het advies van de Raad van State aangepast.
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Emilie Rossion <emilie.rossion@ibz.fgov.be>
Woordvoerster (F) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke
Kansen
+32 2 504 85 75
+32 473 13 97 58
Ingrid Van Daele <Ingrid.VanDaele@ibz.fgov.be>
Woordvoerster (N) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke
Kansen
+32 2 504 85 28
+32 470 320 262
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Koning bevoegd voor delegatie in het kader van de wet over het
statuut van de militairen - tweede lezing
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de delegaties die aan
de minister van Landsverdediging Pieter De Crem worden verleend in het kader van de wet tot vaststelling
van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht.
Op dit ogenblik verlenen verschillende bepalingen van de wet rond het statuut van de militairen rechtstreeks
bevoegdheden aan de minister van Landsverdediging.
Volgens de Raad van State verhindert het beginsel van de scheiding der machten echter dat de wet rechtstreeks
aan een minister bevoegdheden toekent die normaal aan de Koning toekomen. Het ontwerp verleent dus aan de
Koning de bevoegdheid om delegaties te verlenen, dit als hoofd van de federale uitvoerende macht.
Het ontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.
ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot
vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht
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Kurt Verwilligen <verwilligen.k@mod.mil.be>
Woordvoerder (NL) van Pieter De Crem,vice-eersteminister en Minister van Landsverdediging
+32 2 550 28 11
+32 473 88 99 37
Didier De Weerdt <deweerdt.d@mod.mil.be>
Woordvoerder (FR) van Pieter De Crem, vice-eersteminister en Minister van Landsverdediging
+32 2 550 28 84
+32 473 86 16 36
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Opvolging van het Federaal Plan Armoedebestrijding 2012
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad neemt akte van de derde en laatste rapportage van het Federaal Plan
Armoedebestrijding 2012, die werd voorgesteld door staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De
Block.
De monitoring van het Federaal Plan Armoedebestrijding geeft de stand van zaken van de implementatie van de
118 acties die van september 2013 tot maart 2014 op het vlak van armoedebestrijding werden ondernomen.
De monitoring volgt de beleidsplannen, de programmaties en de bestrijdingsstrategieën tegen armoede. Hij
gebeurt op het niveau van de beleidsmaatregelen en vormt een aanvulling op de interfederale armoedebarometer.
De strategische doelstellingen van het Plan zijn de volgende:

de sociale bescherming van de bevolking verzekeren
het terugdringen van de armoede bij kinderen
de toegang tot de arbeidsmarkt verbeteren door een sociale en professionele activering
de strijd tegen dakloosheid en slechte huisvesting opvoeren
het recht op gezondheid verzekeren
de overheidsdiensten toegankelijk maken voor de meest kwetsbare burgers
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Els Cleemput <els.cleemput@ibz.fgov.be>
Woordvoerster van Maggie De Block, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie
en Armoedebestrijding
+32 2 542 80 11
+32 475 29 28 77
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Strijd tegen boviene virale diarree
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle en minister van
Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de bestrijding van
boviene virale diarree (BVD).
Het ontwerp beoogt het opstarten van een verplicht bestrijdingsprogramma tegen boviene virale diarree vanaf 1
januari 2015. Deze virale ziekte bij runderen, die niet overdraagbaar is op de mens, heeft een belangrijke sanitaire
en economische impact wanneer zij een veebedrijf treft: zieke dieren, daling van de immuniteit van de
rundveestapel, meer risico op secundaire infecties, gebruik van antibiotica... Om economische en sanitaire redenen
en gezien de bestrijding van dit virus in de buurlanden heeft de landbouwsector de wens geuit om in België te
starten met een verplichte bestrijding van dit virus, om de sanitaire toestand van de rundveebedrijven in ons land
nog te verbeteren, om ervoor te zorgen dat zij geen rechtstreeks economisch verlies lijden en de uitwisselingen
met de buurlanden te beschermen.
De bestrijding zal geleidelijk aan gebeuren. Het KB voorziet onder meer dat alle kalveren die vanaf
1/1/2015 geboren worden verplicht moeten bemonsterd worden met het oog op een BVD-onderzoek. Die dieren
moeten een "IPI-vrij"-statuut hebben om verhandeld te worden.
Vanaf die datum mag geen enkel IPI-dier (immunotolerant, persistent geïnfecteerd) noch verhandeld worden (tenzij
om naar het slachthuis afgevoerd te worden), noch op de weide geplaatst worden.
Vanaf 2017 mogen enkel runderen die een "IPI-vrij"-statuut hebben gekregen, verhandeld worden, en dit ongeacht
hun leeftijd.
Later zijn nog andere maatregelen voorzien maar de datum of de toepassingsmodaliteiten ervan zijn op dit
ogenblik niet gekend: analyse van alle runderen die nog geen BVD-statuut hebben,
verplichte bedrijfscertificatie en algemene monitoring, ...
Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
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Frédéric Jacquet <frederic.jacquet@laruelle.fgov.be>
Woordvoerder (FR) van Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
+32 2 541 63 44
+32 476 91 75 61
Evy Vandemaele <evy.vandemaele@laruelle.fgov.be>
Woordvoerster (NL) van Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
+32 2 541 63 09
+32 478 52 50 24
Katleen Sottiaux <k.sottiaux@lo.fgov.be>
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Woordvoerster (NL) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 473 94 29 63
Annaïk de Voghel <a.devoghel@lo.fgov.be>
Woordvoerster (FR) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 2 233 51 21
+32 472 71 99 31
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Oceanografisch onderzoekschip Belgica
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad neemt kennis van de resultaten van de financieringsstudie voor een nieuw
onderzoeksschip en de problemen die het gevolg zijn van de ouderdom van het huidige onderzoeksschip
Belgica.
Het oceanografisch onderzoeksschip Belgica viert dit jaar zijn 30ste verjaardag. De Belgica heeft tot nu toe
uitstekende diensten geleverd. Het heeft tot de internationale uitstraling van het Belgisch zeewetenschappelijk
onderzoek bijgedragen en is nog steeds een onmisbare infrastructuur voor de Belgische mariene
onderzoeksgemeenschap. De kans op pannes wordt echter steeds groter op het oude schip. Daarom besliste
de ministerraad op 26 april 2013 een financieringsstudie uit te voeren voor de bouw van een nieuw schip. Tijdens
de financieringsstudie werd:

de mogelijkheid tot modernisering verder onderzocht
een update van de prijs voor een nieuw schip gevraagd
verschillende opties nagekeken voor de financiering van een nieuw onderzoeksschip ter vervanging van de
huidige Belgica
de gebruiksmogelijkheden voor het huidige schip bij vervanging nader bekeken en de timing voor de
vervanging van het schip opnieuw bekeken
De beste oplossing is een nieuw onderzoeksschip te bouwen. Het nieuwe onderzoeksschip zal, via een eventuele
deelname aan Ocean Facilities Exchange Group, de Belgische onderzoeksgemeenschap toegang geven tot een
waaier aan faciliteiten en apparatuur, de mogelijkheid bieden om het onderzochte geografisch gebied aanzienlijk te
vergroten en de kosten van transittijden te verminderen.
De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid zal het advies van het Instituut voor Nationale Rekeningen vragen
over de ESR-impact op de Belgica II. De staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid zal in samenwerking met de
minister van Landsverdediging stappen zetten voor de prospectie van technische specificaties om tot een
eindbeslissing te komen.
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Waut Es <waut.es@minsoc.fed.be>
Woordvoerder (NL) van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met
een handicap, Wetenschapsbeleid, belast met Beroepsrisico's
+32 497 44 18 56
Fabienne Defrance <fabienne.defrance@minsoc.fed.be>
Woordvoerster (FR) van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met
een handicap, Wetenschapsbeleid, belast met Beroepsrisico's
+32 2 238 28 37
+32 499 58 83 00
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Uitvoering van optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en van minister van
Justitie Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van sommige
optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten.
Het ontwerp van koninklijk besluit vloeit voort uit, enerzijds, de optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten en,
anderzijds, de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen. Het ontwerp bepaalt:

de aangelegenheden waarvoor de centrale diensten van de algemene directie gerechtelijke politie
gespecialiseerde onderzoeksopdrachten uitvoeren
de definitie van het begrip "multidisciplinair onderzoeksteam (MOTEM)", onder meer in het kader van de
aanpak van de georganiseerde economische en financiële criminaliteit, de fiscale en sociale fraude, alsook de
inzetcriteria en de arbitrageprocedure bij de inzet ervan
de statutaire kwalificatie van de nieuwe ambtsgebieden van de bestuurlijke directeurs-coördinatoren en van
de gerechtelijke directeurs van de federale politie
Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen 102, tweede lid, 4°, en 105, §§ 10 en 11, van de wet
van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus, en van
artikel 67 van de wet 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van
de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten ("Exodus-wet")
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Emilie Rossion <emilie.rossion@ibz.fgov.be>
Woordvoerster (F) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke
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Protocollen voor de regeling van de overgangsperiode van de
staatshervorming
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 04/04/2014
De ministerraad neemt akte van de protocollen die de overgangsperiode in het kader van de zesde
staatshervorming regelen.
Op 22 januari 2013 werd op initiatief van de eerste minister, de minister-presidenten en de staatssecretarissen voor
Staatshervorming beslist om een Interfederale Task Force Staatshervorming op te richten, vertrekkende van de
Kanselarijen van de Eerste Minister en de deelstaten. Het doel van de task force is om in het kader van de zesde
staatshervorming onder meer de uitwisseling van nuttige informatie mogelijk te maken. Thematische werkgroepen
van de task force hebben protocollen voorbereid die voor elke materie de overgangsperiode tussen de
inwerkingtreding van de bevoegdheidsoverdrachten en de werkelijke overdracht van de personeelsleden regelen.
Het gaat om de volgende materies en protocollen:

Doorvoer afvalstoffen
Dierenwelzijn
Gezondheidszorg
FOD Economie
Justitiehuizen
Gesloten jeugdinstellingen
Mobiliteit
Algemene rampen
Aankoopcomités
Tegemoetkoming hulp aan bejaarden
Arbeidsmarktbeleid – FOD WASO
Arbeidsmarktbeleid – RVA
Tewerkstellingsmaatregelen en Sociale economie
Grootstedenbeleid
Gezinsbijslag
FCUD
BIRB
Participatiefonds
FRGE
RSZ(PPO)
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