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Ministerraad van 5 februari 2010
De ministerraad vergaderde op vrijdag 5 februari 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 5 februari 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 5 februari 2010

Verontreiniging door schepen
Uitvoering van verscheidene internationale verdragen over de burgerlijke aansprakelijkheid voor
verontreiniging door schepen
Uitvoering van verscheidene internationale verdragen over de burgerlijke aansprakelijkheid voor
verontreiniging door schepen
De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit
Etienne Schouppe twee voorontwerpen van wet goedgekeurd die verscheidene internationale
verdragen over de burgerlijke aansprakelijkheid voor verontreiniging door schepen uitvoeren (*).
Het gaat om de toepassing van het bunkerolieverdrag dat voor België op 11 november 2009 in werking is
getreden. Het verdrag kent personen die schade ondervinden door verontreiniging door olie, die als
brandstof in scheepsbunkers wordt vervoerd, een snelle en doeltreﬀende schadeloosstelling toe.
De exploitatie van schepen die de Belgische vlag loeren en de schepen die Belgische havens
aandoen, moeten een Certiﬁcaat van Verzekering hebben. Inbreuken hierop worden bestraft.
De scheepvaartinspecteurs van de FOD Mobiliteit en Vervoer, de Belgische Consulaire ambtenaren in het
buitenland en de federale politie staan in voor het toezicht door de autoriteiten van de vlaggenstaat en de
havenstaat volgens de algemene regels van toezicht op schepen.
De bepalingen die de implementatie regelen van het internationale verdrag inzake de wettelijke
aansprakelijheid voor schade door verontreiniging door olie (1992) worden opgeheven, en aangepast in de
voorontwerpen van wet opgenomen. De bedoeling is om de uitvoering van dat verdrag te vereenvoudigen
en in overeenstemming te brengen met het bunkerolieverdrag.
De uitgifte van de Certiﬁcaten van Verzekering wordt geregeld door de Koning.
(*) art 78 en art. 77 van de grondwet.
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Hoort bij Ministerraad van 5 februari 2010

Grondwettelijk hof
Opvolging van de arresten van nietig- en ongrondwettigverklaring van het Grondwettelijk Hof
Opvolging van de arresten van nietig- en ongrondwettigverklaring van het Grondwettelijk Hof
De ministerrraad heeft beslist de opvolging van de vernietigingsarresten en arresten van
ongrondwettigverklaring van het Grondwettelijk Hof beter op te volgen. Bij een ongrondwettigverklaring
naar aanleiding van een prejudiciële vraag of bij een gehele of gedeeltelijke vernietiging van een wet is
het belangrijk dat de wetgever een passend antwoord formuleert en de wetgeving in overeenstemming
brengt met de arresten. Het is de dienst Geschillen van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister die de
arresten opvolgt.
De nieuwe werkwijze is als volgt: een maal per semester wordt op voorstel van eerste minister Yves
Leterme een overzicht van de antwoorden op de arresten van het Grondwettelijk Hof aan de
ministerraad voorgelegd. Dat wordt vervolgens aangevuld en tijdens een tweede ministerraad wordt een
gedetailleerde stand van zaken van de arresten goedgekeurd op basis van de bijwerkingen door de
bevoegde regeringsleden.
Aan de hand van die stand van zaken kan de ministerraad bepalen welke maatregelen moeten worden
genomen. Daarna wordt de informatie aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorgelegd.
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Hoort bij Ministerraad van 5 februari 2010

Elektronisch toezicht gedetineerden
Gunning van de overheidsopdracht voor het elektronische toezicht als wijze van
strafuitvoering
Gunning van de overheidsopdracht voor het elektronische toezicht als wijze van strafuitvoering
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck om percelen 1
en 2 van de overheidsopdracht voor het elektronische toezicht als wijze van strafuitvoering te gunnen aan
de ﬁrma Elmotech Ltd. De overheidsopdracht duurt vijf jaar.
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Hoort bij Ministerraad van 5 februari 2010

Hoge raad voor Werkgelegenheid
Vervanging van vier leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
Vervanging van vier leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet vier leden van de Hoge Raad voor
de Werkgelegenheid benoemd als vervanging van vier ontslagnemende leden van wie ze het mandaat
voltooien.
de heer Georges Carlens (RVA) vervangt de heer Karel Baeck
de heer Luc Sels (KULeuven) vervangt de heer Jozef Konings
de heer Benoît Bayenet (ULB) vervangt de heer Bernard Lux
mevrouw Bea Cantillon (UA) de vervangt mevrouw Sybille Mertens
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Hoort bij Ministerraad van 5 februari 2010

Personeel openbaar ambt
Aanvulling van de wedde van technisch deskundigen
Aanvulling van de wedde van technisch deskundigen
Technisch deskundigen die bij de overheid aangeworven worden, om de taak van technoloog medische
beeldvorming uit te voeren, krijgen dezelfde aanvulling bij hun wedde als de ziekenverplegers,
kinesitherapeuten en analisten in de klinische biologie.
De ministerraad heeft hierover op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte een ontwerp
van koninklijk besluit goedgekeurd. Het wijzigt het kb van 10 april 1995 tot vaststelling van de
weddeschalen van de gemene graden bij verscheidene federale overheidsdiensten.
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Hoort bij Ministerraad van 5 februari 2010

Kruispuntbank van ondernemingen
Ondernemingen kunnen gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen online aanpassen
Ondernemingen kunnen gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen online aanpassen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister
voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit
goedgekeurd dat bepaalt welke gegevens de ondernemingen op een elektronische beveiligde wijze
kunnen meedelen aan de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Het gaat om de beveiligde webtoepassing 'private search' waardoor ondernemingen die ingeschreven zijn
bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen zelf bepaalde gegevens kunnen inschrijven, wijzigen en
schrappen. De gegevens hangen af van het type onderneming.
Doordat ondernemingen hun gegevens rechtstreeks kunnen aanpassen zonder bij het ondernemingsloket
aan te kloppen, worden een aantal formaliteiten eenvoudiger voor ondernemingen. Daarbij wordt ook de
kwaliteit van de gegevens in de Kruispuntbank verbeterd.
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Hoort bij Ministerraad van 5 februari 2010

Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
Vervanging van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid
van kansen en racismebestrijding
Vervanging van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van
kansen en racismebestrijding
De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Werk en Gelijke
Kansen Joëlle Milquet voorlegde, over de benoeming van mevrouw Fatima Zibouh als plaatsvervangend lid
in de Raad van Bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding als vervanging
van mevrouw Zakia Khattabi van wie ze het mandaat voltooit.
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Hoort bij Ministerraad van 5 februari 2010

Kruispuntbank van de voertuigen
Voorontwerp van wet over de oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen
Voorontwerp van wet over de oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een Kruispuntbank van de voertuigen
opricht. Het voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne
Schouppe voert een beslissing uit van de ministerraad van 30 maart 2004. Het oorspronkelijke
voorontwerp dat de ministerraad op 23 juni 2006 had goedgekeurd, strandde meermaals door een
ongustig advies van de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
Het voorontwerp heeft nu een gunstig advies van de commissie bekomen. Het richt de Kruispuntbank voor
de voertuigen op waardoor men de voertuigen zal kunnen traceren. De kruispuntbank biedt nog vele
voordelen op het vlak van:
het mobiliteitsbeleid dat beter wordt ondersteund op het vlak van veiligheid en leefmilieu
het globale beheer van het voertuigenpark en de afgedankte wagens
de strijd tegen de autocriminaliteit en zwendel
de politionele samenwerking en de uitwisseling van de gegevens in het kader van de Schengen- en
Eucarisakkoorden
een betere bescherming van de consument
de strijd tegen niet-verzekerde en niet-gekeurde voertuigen
de ﬁscaliteit van de voertuigen en de sancties
de periodieke technische keuring van voertuigen
de strijd tegen de kilometerfraude
de verbetering van de dienstverlening aan de klanten van de FOD Mobiliteit en Vervoer via
de inschrijving via internet (WebDIV) en de uitwisseling van gegevens tussen diensten op het vlak van
homologatie.
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Hoort bij Ministerraad van 5 februari 2010

Sectorcomités
Wijziging van het ondervoorzitterschap van de sectorcomités
Wijziging van het ondervoorzitterschap van de sectorcomités
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*), ingediend door eerste minister
Yves Leterme en minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte, dat het ondervoorzitterschap van de
sectorcomités aanpast.
Het ondervoorzitterschap van comité I - Algemeen bestuur wordt uitgebreid met de ministers en
staatssecretarissen die bevoegd zijn voor Sociale Zaken, Volksgezondheid en het e-health-platform.
Het ondervoorzitterschap van het sectorcomite V - Binnenlandse Zaken wordt uitgebreid met de ministers
en staatssecretarissen bevoegd voor het Migratie- en Asielbeleid.
Het ondervoorzitterschap van het sectorcomité XII - Volksgezondheid wordt uitgebreid met de ministers en
staatssecretarissen bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen.
Het ondervoorzitterschap van sectorcomité XX - Openbare instellingen van sociale zekerheid wordt
uitgebreid met de ministers en staatssecretarissen die bevoegd zijn voor de informatisering van de
overheidsdiensten.
In de vermeldingen van het ondervoorzitterschap van het sectorcomité I - algemeen bestuur worden de
woorden 'de informatisering van de staat' vervangen door 'de informatisering van de overheidsdiensten'.
(*) tot wijziging van het kb van 4 maart 2008 tot uitvoering van art. 19, tweede lid, van het kb van 28
september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen
de overheid en de vakbonden van haar personeel.
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Hoort bij Ministerraad van 5 februari 2010

Ondernemen
Regeling van betalingstermijnen voor ondernemingen
Regeling van betalingstermijnen voor ondernemingen
De regeling van de betalingstermijnen voor ondernemingen ten overstaan van hun leveranciers wordt
verﬁjnd. De ministerraad heeft hierover op voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
Vincent Van Quickenborne en minister van Justitie Stefaan De Clerck een voorontwerp van wet
goedgekeurd (*). Het voorontwerp stelt een oplossing voor de problematiek van de betalingstermijnen
voor. Door de ﬁnanciële crisis worden de termijnen vaak gewijzigd of niet gerespecteerd,
zodat ondernemingen in ﬁnanciële moeilijkheden komen.
In overleg met de belangrijkste ondernemersfederaties werd een compromis gevonden dat de bestaande
regeling van de schadevergoeding verstrengt. De mogelijkheid om af te wijken van een schadevergoeding
bij laattijdige betaling wordt geschrapt. Daarbij komt er een bijkomende schadevergoeding voor de
schuldeiser wanneer de geldende betalingstermijn met 30 dagen wordt overschreden. De Koning zal die
bijkomende vergoeding bepalen. Ze mag ten hoogste 0,5% op jaarbasis bedragen per begonnen week van
bijkomende vertraging.
(*) wijziging van art. 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreﬀende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties.
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