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Ministerraad van 24 september 2010
De ministerraad vergaderde op vrijdag 24 september 2010 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme
De ministerraad vergaderde op vrijdag 24 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 24 september 2010

Asiel en migratie
Materiële hulp voor asielzoekers die professionele inkomsten hebben - tweede lezing
Materiële hulp voor asielzoekers die professionele inkomsten hebben - tweede lezing
De ministerraad heeft de voorwaarden, om asielzoekers die werken, materiële hulp te bieden, in een
ontwerp van koninklijk besluit vastgelegd. Het ontwerp van minister van Sociale zaken en Volksgezondheid
Laurette Onkelinx en staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Philippe
Courard voert de wet diverse niet-dringende bepalingen uit die op 25 maart 2010 in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers werd gestemd.
Het ontwerp dat de ministerraad nu in tweede lezing heeft goedgekeurd bepaalt hoe de asielzoekers die
een beroepsinkomen als werknemer hebben, bijdragen in de materiële hulp die ze ontvangen of hoe die
hulp wordt stopgezet. Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.
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Hoort bij Ministerraad van 24 september 2010

Geïntegreerde politie
Overheidsopdrachten ten voordele van de geïntegreerde politie
Overheidsopdrachten ten voordele van de geïntegreerde politie
Op voorstel van mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken, heeft de ministerraad
de start goedgekeurd van de volgende drie overheidsopdrachten ten voordele van de geïntegreerde
politie:
het aangaan van een hospitalisatieverzekering voor het CALOG-personeel van de geïntegreerde politie
dat niet geniet van gratis medische zorg,
de aankoop en plaatsing van een ERP-systeem voor de federale politie,
de terbeschikkingstelling van gespecialiseerd informaticapersoneel voor de federale politie.

Voorts heeft de ministerraad de gunning goedgekeurd aan de ﬁrma CASA Air S/A van een
overheidsopdracht voor de aankoop van een tweedehandse helikopter voor de dienst Luchtsteun van de
federale politie.
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Hoort bij Ministerraad van 24 september 2010

Depositowaarborg voor private spaarders
Aanpassing van het depositogarantieniveau en van de uitbetalingstermijn
Aanpassing van het depositogarantieniveau en van de uitbetalingstermijn
Op voorstel van de heer Didier Reynders, minister van Financiën, heeft de ministerraad een voorontwerp
van wet goedgekeurd dat de gedeeltelijke omzetting tot doel heeft van de Europese richtlijn (*) inzake de
depositogarantiestelsels, wat dekking en uitbetalingstermijn betreft.
Deze richtlijn verhoogt het minimale depositogarantieniveau voor private spaarders van 20.000 tot 50.000
euro. Voorts voorziet zij dat tegen 31 december 2010 ten laatste het garantieniveau voor alle deposito's
van eenzelfde deponent wordt vastgelegd op 100.000 euro. Deze verhoging van de depositodekking werd
al in Belgisch recht ingevoerd met het koninklijk besluit van 14 november 2008.
Het voorontwerp dat vandaag werd goedgekeurd door de ministerraad voorziet de mogelijkheid om het
bedrag van de dekking aan te passen om het te laten afstemmen op het bedrag aangepast aan de inﬂatie
binnen de Europese Unie, door de Europese Commissie.
De uitbetalingstermijn wordt verminderd tot 20 werkdagen en kan slechts in uitzonderlijke
omstandigheden met 10 werkdagen worden verlengd.
Indien de bevoegde overheid vaststelt dat een instelling van Belgisch recht tekort schiet, wordt de termijn
voor deze vaststelling voortaan teruggebracht van 21 naar 5 werkdagen, om de snelheid van de
uitbetaling niet te hinderen.
(*) 2009/14/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 11 maart 2009 tot wijziging van richtlijn
94/19/EG.
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Hoort bij Ministerraad van 24 september 2010

Conﬂictpreventie
Financiering van initiatieven inzake conﬂictpreventie
Financiering van initiatieven inzake conﬂictpreventie
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere om
volgende initiatieven inzake conﬂictpreventie te ﬁnancieren op de begroting van de FOD Buitenlandse
Zaken:
Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen - RCN
Justice et Démocratie - Turning Rwandese Community Justice into an Engine for Reconciliation Rwanda
Opbouw / versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat - RCN Justice et Démocratie Support To The Southern Sudanese Legal System By Enhancing The Capacity And Skills Of The Ministry
Of Legal Aﬀairs And Constitutional Development - Soedan
Herstel van schade na conﬂict - International Rescue Committee 'Communautés et société civile ivoiriennes ensemble pour la prévention des conﬂits' - Ivoorkust
Ontmijning en non proliferatie - Mines Advisory Group (MAG) - Colombia
Bemiddeling van dreigende en lopende conﬂicten - Vredesdialoog en
nationale verzoening - crisisbeheer - Shaal - Peace Now for Israel Educational Enterprises - Settlement
Watch - Israel
Respect en bewustmaking voor mensenrechten - Pax Christi Vlaanderen - Pursuit of Justice. Promoting
the values of human rights, rule of law and democracy in the Northern Caucasus - Rusland
Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - MEMISA met Congolese partner VISION
D'ESPOIR - 'Projet de reconstruction communautaire, capacitation de la société civile et appui aux
personnes survivantes des conﬂits armés dans le territoire de Walungu en groupements de Kaniola et
Mulambo, province de Sud-Kivu' - RDC
Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij VERBATIMS - 'Formation à la gestion des risques de conﬂits identitaires et de construction d'identités
ouvertes dans l'Est de la RDC' - Ituri, N&Z-Kivu - RDC
Herstel van schade als gevolg van een conﬂict - INTERNATIONAL
RESCUE COMMITTEE (IRC) - 'Peaceful Homes, Peaceful Communities:
Consolidating Peace in Post-Conﬂict Burundi through Prevention and Response to Gender-Based
Violence' - Burundi
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Bemiddeling bij dreigende en lopende conﬂicten - processen van
vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer - CRISIS
MANAGEMENT INITIATIVE (CMI) - 'Creating Improved Capacities for
International Peace Mediation' - Global, met focus op EU
Opbouw/versterking van de overheidsinstellingen, bevordering van
behoorlijk bedstuur - good governance - EASTWEST INSTITUTE (EWI) 'Parliamentarians Network for Conﬂict Prevention and Human Security: Water Security and Regional
Stability - EU Neighbourhood Policy' - Global met focus op Oost-Europa, Centraal-Azië en Midden
Oosten
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Hoort bij Ministerraad van 24 september 2010

Btw
Omzetting van Europese richtlijnen inzake btw
Omzetting van Europese richtlijnen inzake btw
Op voorstel van de heer Didier Reynders, minister van Financiën, heeft de ministerraad een voorontwerp
van wet goedgekeurd tot wijziging van het Wetboek van de belasting op de toegevoegde waarde.
Het voorontwerp beoogt de omzetting in Belgisch recht van:
richtlijn 2008/8/EG van de Raad van 12 februari 2008 betreﬀende de plaats van een dienst met als
voorwerp culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- en
soortgelijke activiteiten. Vanaf 1 januari 2011 wordt een onderscheid gemaakt naargelang deze
diensten verleend worden aan belastingplichtigen of niet-belastingplichtigen;
richtlijn 2009/162/EU van de Raad van 22 december 2009 betreﬀende het gemeenschappelijke stelsel
van belasting over de toegevoegde waarde. De doelstelling is drievoudig:
de bijzondere regeling van toepassing op de invoer en de plaats van belastingheﬃng op leveringen van
aardgas uitbreiden tot eender welk op het grondgebied van de Gemeenschap gesitueerd aardgassysteem
of eender welk op een dergelijk systeem aangesloten net;
het speciﬁeke karakter beklemtonen van de voorrechten en immuniteiten van de Europese
Gemeenschappen als rechtsgrondslag voor de btw-vrijstelling die aan de Gemeenschappen en aan
sommige instanties en organen van de Gemeenschappen wordt verleend;
de aftrekregels verduidelijken opdat de belastingplichtigen op dezelfde manier zouden worden behandeld
wanneer de uitgaven in verband met onroerende goederen en, desgevallend, duurzame roerende
goederen die zij aanwenden voor hun normale beroepsactiviteit van belaste operaties, niet uitsluitend
worden gebruikt voor de doeleinden die verband houden met deze activiteit.

gedeeltelijk richtlijn 2009/69/EG van de Raad van 25 juni 2009 betreﬀende het gemeenschappelijke
stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft belastingfraude bij invoer. De
doelstelling is een geheel van minimumvoorwaarden in te voeren voor de toepassing van de btwvrijstelling bij invoer van goederen gevolgd door de levering of doorvoer van de betrokken goederen
aan een belastingplichtige gevestigd in een andere lidstaat.
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REACH
Samenwerkingsakkoord betreﬀende de registratie, de beoordeling en de autorisatie van chemische
stoﬀen
Samenwerkingsakkoord betreﬀende de registratie, de beoordeling en de autorisatie van chemische stoﬀen
Op voorstel van de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie, heeft de ministerraad het
ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd tussen de federale staat, het Vlaams Gewest, het Waals
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreﬀende de registratie, de beoordeling en de autorisatie
van chemische stoﬀen, en de beperkingen ten aanzien van deze stoﬀen (REACH).
Het samenwerkingsakkoord schept drie bestendige overlegorganen speciﬁek gewijd aan REACH:
een REACH-comité waarvan de leden worden aangeduid door de respectieve federale en gewestelijke
overheden;
een wetenschappelijk REACH-comité waarvan de leden worden aangeduid door de federale minister
bevoegd voor Volksgezondheid en de federale minister bevoegd voor Leefmilieu;
een nationaal REACH-forum waarvan de leden worden aangeduid door de respectieve federale en
gewestelijke overheden.

De partijen bij deze overeenkomst verbinden zich ertoe de uitwerking te coördineren van een geïntegreerd
controlebeleid van chemische stoﬀen tijdens hun hele levenscyclus, vanaf hun fabricage of hun invoer in
België tot het stadium van gebruik incluis, en wisselen daartoe informatie uit.
Wat de sancties betreft, verbinden de partijen zich ertoe in hun respectieve reglementeringen sancties in
te voeren voor de inbreuken op de bepalingen van de REACH-verordening (*).
(*) Verordening EG nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en van de Raad van 18 december 2006.
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Hoort bij Ministerraad van 24 september 2010

Verdrag van Lissabon
Protocol ter wijziging van het protocol betreﬀende de overgangsbepalingen, gehecht aan het Verdrag
van Lissabon
Protocol ter wijziging van het protocol betreﬀende de overgangsbepalingen, gehecht aan het Verdrag van
Lissabon
Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere heeft de Ministerraad het
wetsontwerp goedgekeurd waarbij het protocol ter wijziging van het protocol betreﬀende de
overgangsbepalingen (protocol nr. 36), gehecht aan het Verdrag van Lissabon, wordt aangenomen.
Dit protocol houdt een wijziging in van de samenstelling van het Europees Parlement om het aantal zetels
in overeenstemming te brengen met de bepalingen vastgesteld op basis van het Verdrag van Lissabon.
Doordat het Verdrag van Lissabon nog niet in werking was getreden in juni 2009, werden de laatste
Europese verkiezingen op basis van de bepalingen van het Verdrag van Nice georganiseerd. Dit had tot
gevolg dat er slechts 736 Europese parlementsleden werden verkozen, terwijl het Verdrag van Lissabon
een maximum aantal van 751 leden vooropstelt.
Het protocol nr. 36 betreﬀende de overgangsbepalingen werd daarom gewijzigd, zodat het aantal
Europese parlementsleden nog voor de verdere duur van de legislatuur 2009-2014 kan worden verhoogd.
Twaalf lidstaten verkrijgen bijkomende Europese parlementsleden. Het aantal Belgische Europese
parlementsleden wordt echter niet gewijzigd.
Het ontwerp van instemmingswet zal voorgelegd worden voor advies aan de Raad van State alvorens
ingediend te worden bij het federale Parlement.
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Hoort bij Ministerraad van 24 september 2010

Mobiliteit
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake mobiliteit - Tweede lezing
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake mobiliteit - Tweede lezing
Op voorstel van de heer Yves Leterme, Eerste minister, en Etienne Schouppe, staatssecretaris voor
Mobiliteit, heeft de ministerraad in tweede lezing het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen
inzake mobiliteit goedgekeurd. Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, heeft
meer bepaald betrekking op de volgende wijzigingen:

Maritiem transport
Het betreft de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2009/123/EG, van het Europees Parlement en de
Raad van 21 oktober 2009, tot wijziging van richtlijn 2005/35/EG inzake verontreiniging vanaf schepen en
invoering van sancties voor inbreuken.

Luchttransport
Het betreft de omzetting van de richtlijn 2009/12/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 11
maart 2009 inzake luchthavengelden. Het voorontwerp wijzigt meer bepaald bepaalde aspecten van het
economisch regulatiestelsel van de luchthaveninstallaties teneinde het te moderniseren.
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Overheidsopdrachten
Gunning van de opdrachten en concessies voor openbare werken die behoren tot de klassieke
sectoren
Gunning van de opdrachten en concessies voor openbare werken die behoren tot de klassieke sectoren
Op voorstel van Eerste minister Yves Leterme heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit
goedgekeurd betreﬀende de gunning van de overheidsopdrachten.
Dit ontwerp is het eerste in een reeks van drie koninklijke besluiten die ten laatste tegen de helft van 2011
de inwerkingtreding moeten toelaten van de nieuwe wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het vandaag goedgekeurde ontwerp geeft uitvoering aan titel II van de wet van 15 juni 2006. Het heeft
dus meer bepaald betrekking op de opdrachten en de concessies voor openbare werken die toebehoren
aan de klassieke sectoren. Het betreft de procedureregels die nageleefd moeten worden in het kader van
de gunning van deze opdrachten en concessies en het zal, op termijn, het koninklijk besluit van 8 januari
1996 inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten vervangen en in
een geheel nieuwe vorm gieten.
Dit ontwerp heeft een positief advies verkregen van de Commissie overheidsopdrachten en wordt voor
advies overgemaakt aan de Raad van State.
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Hoort bij Ministerraad van 24 september 2010

Regie der Gebouwen
Huisvesting van de diensten van de Gouverneur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Huisvesting van de diensten van de Gouverneur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Op voorstel van de heer Didier Reynders, minister van Financiën, heeft de ministerraad de Regie der
Gebouwen de toestemming verleend om een deel van de 2de en 3de verdiepingen in te huren van het
gebouw "Colonies Square", gelegen Koloniënstraat 48-56 te 1000 Brussel, teneinde tegemoet te komen
aan huisvestingsbehoeften van de diensten van de Gouverneur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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Landsverdediging
Samenwerkingsovereenkomst tussen Infrabel en Landsverdediging
Samenwerkingsovereenkomst tussen Infrabel en Landsverdediging
De ministerraad heeft het hoofd van de Afdeling Procurement van Landsverdediging toelating verleend om
de samenwerkingsovereenkomst te tekenen tussen Infrabel en Landverdediging, betreﬀende de
uitvoeringsmodaliteiten van een werf die later toelaat om een pijpleiding aan te leggen voor de NAVO
onder de spoorlijn 161 te Genval.
De pijpleiding "Chièvres-Bevekom" kruist momenteel de spoorlijn in een betonnen koker op de bedding
van de rivier de Lasne. Op termijn wenst Landsverdediging dat deze pijpleiding de sporen kruist op een
speciﬁek ingerichte plaats die er komt samen met de uitbreiding tot 4 sporen van de lijn 161, voorzien
tegen einde 2010.
De volledige kosten van deze werkzaamheden zullen worden gedragen door Landverdediging.
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Wapenwet
Opspoorbaarheid van vuurwapens - tweede lezing
Opspoorbaarheid van vuurwapens - tweede lezing
Om de volledige opspoorbaarheid van vuurwapens in België te garanderen, heeft de ministerraad een
aantal maatregelen genomen om de internationale verbintenissen na te komen.
Zo zullen wapens worden geregistreerd nog voor ze op de markt komen. De proefbank, die instaat voor de
kwaliteitscontrole van de wapens na de fabricage of de invoer, zal de vuurwapens registreren in het
Centrale wapenregister. De wapenhandelaars die wapens verkopen aan buitenlanders zullen dit geregeld
moeten melden aan de gouverneur.
Daarnaast komt er een nieuwe regeling van de situaties waarin de eigenaar of het wapen van wettelijk
statuut veranderen.
De vuurwapenpas zal bovendien gratis worden.
Ten slotte krijgen de gewestelijke diensten die de in- en uitvoer controleren toegang tot het Centraal
wapenregister.
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Economische begroting 2011
Mededeling van de cijfers van de economische begroting
Mededeling van de cijfers van de economische begroting
Het Instituut voor de Nationale Rekeningen heeft aan minister voor Ondernemen Vincent Van
Quickenborne de cijfers van de economische begroting 2011 meegedeeld zoals de wet van 21 december
1994 voorschrijft.
De Belgische economie knoopte in de tweede helft van 2009 opnieuw aan met positieve
kwartaalgroeicijfers. In het eerste kwartaal van 2010 werd het economisch herstel evenwel onderbroken
door de terugval in de bouwactiviteit als gevolg van het vriesweer. De sterke bbpgroei in het tweede
kwartaal (0,9%) is deels het resultaat van een inhaalbeweging. In de tweede jaarhelft zou de bbp-groei
vertragen tot gemiddeld 0,3% per kwartaal in navolging van de internationale conjunctuur. In de loop van
2011 trekt de uitvoergroei opnieuw aan, wat resulteert in een gemiddelde kwartaalgroei van het bbp van
0,5% in de tweede jaarhelft. Op jaarbasis zou de bbp-groei in 2010 uitkomen op 1,8% en in 2011 op 1,7%.
De voorbije recessie heeft al bij al een beperktere impact gehad op de binnenlandse werkgelegenheid
(jaargemiddeld, in aantal personen) dan aanvankelijk gevreesd. Een tijdelijke forse terugval van de
arbeidsproductiviteit per uur en van de arbeidsduur, onder meer door het systeem van tijdelijke
werkloosheid, vervulde een belangrijke buﬀerfunctie. Daardoor bleef de nettodaling van de
werkgelegenheid in 2009 beperkt tot 17 500 personen. De arbeidsproductiviteit en de arbeidsduur zouden
dit jaar en volgend jaar een inhaalbeweging maken. Gecombineerd met een bescheiden economische
herneming zou de nettotoename van het aantal arbeidsplaatsen daardoor beperkt blijven tot 10 100 in
2010 en 4 700 in 2011. Gegeven de evolutie van de beroepsbevolking, neemt het aantal werklozen (met
inbegrip van de niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen) dit jaar toe met 12 500
eenheden en in 2011 met ruim 25 000 eenheden. De geharmoniseerde Eurostatwerkloosheidsgraad zou
daardoor stijgen van 7% in 2008 tot 9% in 2011.
De inﬂatie, gemeten aan de hand van het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen, zou uitkomen op
2,1% in 2010 en op 2% in 2011. De gezondheidsindex trekt aan van 1,6% in 2010 tot 1,9% in 2011.
Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de spilindex (114,97) in
september 2011 overschreden worden.
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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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EUTM SOMALIA
Verlenging van de Belgische deelname aan de trainingsmissie EUTM
SOMALIA
Verlenging van de Belgische deelname aan de trainingsmissie EUTMSOMALIA
Op voorstel van de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging, heeft de ministerraad ingestemd
met de verlenging van de Belgische deelname aan de EUTM-missie SOMALIA in Oeganda, die toelaat het
toekomstige kader van het Somalische leger op te leiden tijdens twee trainingssessies van elk 6 maanden.
België steunt dit initiatief reeds door samen met het Groothertogdom Luxemburg een team te leveren van
zes instructeurs voor de eerste trainingssessie. Vandaag heeft de ministerraad beslist om de deelname
aan deze missie te verlengen voor de tweede sessie, van eind november 2010 tot begin april 2011.
Het personeel van het Belgisch detachement bij de missie EUTM SOMALIA krijgt het statuut "in
hulpverlening buiten het nationaal grondgebied", KB 03 - coëﬃciënt 2.
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Aardgasmarkt
Fluxys-initiatief voor een sensibilisering rond de rol van België als aardgasdraaischijf voor NoordwestEuropa
Fluxys-initiatief voor een sensibilisering rond de rol van België als aardgasdraaischijf voor NoordwestEuropa
Op voorstel van de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie, heeft de ministerraad akte
genomen van het actieplan van Fluxys voor een nationale en internationale sensibilisering rond de rol van
België als aardgasdraaischijf voor Noordwest-Europa.
In het vooruitzicht van de evoluties op de energiemarkt in de komende decennia, is het essentieel om te
waken over de bevoorradingsveiligheid van aardgas. Daartoe is de te volgen weg de ontwikkeling van de
rol van België als kruispunt voor aardgas voor de markt van Noordwest-Europa. Om deze reden wenst de
federale regering een optimale aanpak te ontwikkelen, in overleg met de gasindustrie.
Fluxys heeft een roadmap opgesteld met een multidisciplinaire aanpak om te komen tot een nationaal en
internationaal actieplan. Daarin worden drie grote assen ontwikkeld:
de rationalisering van het beleid inzake toekenning van vergunningen bij de bouw van infrastructuren
voor aardgastransport,
een actieve en gecoördineerde gasdiplomatie,
de oprichting van een industrieel samenwerkingsverband.
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Octrooirecht
Wijziging van de wetgeving over de octrooien - tweede lezing
Wijziging van de wetgeving over de octrooien - tweede lezing
Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne heeft in tweede lezing de
ministerraad een voorontwerp van wet voorgelegd over de uitvoering van het verdrag inzake octrooirecht
en de akte tot herziening van het verdrag inzake de verlening van Europese octrooien en de wijziging van
diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien.
Het voorontwerp brengt de Belgische wetgeving op de uitvindingsoctrooien in overeenstemming met het
verdrag inzake octrooirecht van 1 juni 2000 en de akte tot herziening van het verdrag inzake de verlening
van Europese octrooien.
Naar aanleiding van deze internationale verdragen wordt de Belgische wetgeving als volgt aangepast:
De voorwaarden om een indieningsdatum aan een octrooiaanvraag toe te kennen worden eenvoudiger.
De wijze waarop de Dienst voor de Intellectuele eigendom een onregelmatigheid in de aanvraag
bekend maakt, wijzigt, zodat de aanvrager zijn aanvraag in orde kan brengen en opmerkingen kan
formuleren.
Er komt een systeem van herstel van rechten, indien de aanvrager of de houder van octrooi voor een
handeling een termijn niet gerespecteerd heeft.
De aanvrager of houder kan via een vrijwillige procedure zijn Belgische octrooien totaal of gedeeltelijk
herroepen.
De octrooiaanvragen worden 18 maanden na de indienings- of voorrangsdatum gepubliceerd, om de
rechtszekerheid van de concurrenten te vergroten.
De Dienst voor de Intellectuele eigendom zal in de toekomst de otrooiaanvragen elektronisch kunnen
ontvangen en beheren.

De ministerraad keurde dit voorontwerp in maart van dit jaar reeds goed, maar ondertussen werden
enkele technische aanpassingen doorgevoerd op basis van het advies van de Raad van State.

2/2

Gepubliceerd door FOD Kanselarij van de Eerste Minister - algemene directie Externe Communicatie

© 2021 - news.belgium.be

1/1

24 sep 2010 -11:39

Hoort bij Ministerraad van 24 september 2010

Nationale Loterij
Kapitaalsverhoging en deﬁnitief verdelingsplan van de subsidies voor het dienstjaar 2009 van de
Nationale Loterij
Kapitaalsverhoging en deﬁnitief verdelingsplan van de subsidies voor het dienstjaar 2009 van de Nationale
Loterij
Op voorstel van de heer Didier Reynders, minister van Financiën, heeft de ministerraad een ontwerp van
koninklijk besluit goedgekeurd tot goedkeuring van een wijziging van de statuten van de Nationale Loterij,
naamloze vennootschap van publiek recht.
Deze wijziging van de statuten, goedgekeurd door de Raad van Bestuur, betreft de verhoging van het
maatschappelijk kapitaal van de Nationale Loterij door de inbrenging van een eerste schijf van het
toegestane kapitaal van 30 miljoen euro, wat het maatschappelijk kapitaal op 150 miljoen euro brengt,
zonder dat nieuwe aandelen gecreëerd worden.
Voorts heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het deﬁnitieve
verdelingsplan vastlegt van de subsidies voor het dienstjaar 2009 van de Nationale Loterij, namelijk
225.300.000 euro.
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Intellectuele eigendomsrechten
Voorontwerp voor de bescherming van kweekproducten - tweede lezing
Voorontwerp voor de bescherming van kweekproducten - tweede lezing
De ministerraad heeft in tweede lezing het voorontwerp van wet aangenomen dat minister van
Ondernemen en Vereenvoudigen voorstelde over de bescherming van kweekproducten.
Het kwekersrecht is een intellectueel eigendomsrecht dat wordt verleend aan veredelaars van nieuwe
plantenrassen. Het voorontwerp van wet brengt de Belgische wetgeving in overeenstemming met de akte
van 1991 van het UPOV-verdrag, het internationale verdrag tot bescherming van kweekproducten van
1961.
De belangrijkste kenmerken van de akte zijn:
de deﬁnities van ras en kweker zijn beter geformuleerd
de bescherming wordt uitgebreid tot heel het plantenrijk
de deﬁnitie van de term nieuwheid wordt aangepast
het kwekersrecht wordt uigebreid naar rassen die in wezen afgeleid zijn van het beschermde ras,
rassen die zich niet duidelijk onderscheiden en rassen waarbij het beschermde ras herhaaldelijk nodig
is voor de productie
voor het gebruik van hoevezaden wordt er een afwijking op het kwekersrecht ingevoerd
het kwekersrecht wordt verlengd met vijf jaar

Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.
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Btw
Verlenging van het verlaagde btw-tarief voor renovatie en herstel van privéwoningen alsook voor
kleine hersteldiensten
Verlenging van het verlaagde btw-tarief voor renovatie en herstel van privéwoningen alsook voor kleine
hersteldiensten
Op voorstel van de heer Didier Reynders, minister van Financiën, heeft de ministerraad een ontwerp van
koninklijk besluit goedgekeurd ter verlenging, tot 30 juni 2011, van de tijdelijke bepalingen van de
artikelen 1 bis en 1 ter van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de belasting over de toegevoegde
waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, die van toepassing zijn tot 31
december 2010.
Kunnen worden onderworpen aan het verlaagd btw-tarief:
de verrichtingen betreﬀende de renovatie en het herstel van privéwoningen, met uitzondering van de
materialen die een aanzienlijk deel uitmaken van de waarde van de verstrekte dienst (artikel 1 bis van
koninklijk besluit nr. 20);
de kleine hersteldiensten van ﬁetsen, schoenen en lederen artikelen, kledij en huishoudlinnen, met
inbegrip van herstellings- en aanpassingswerken (artikel 1 ter van koninklijk besluit nr. 20).

(*) nr. 20 van 20 juli 1970.
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Bureau voor normalisatie
Benoeming van vier eﬀectieve leden en vier plaatsvervangende leden voor de Raad van bestuur van
het Bureau voor normalisatie
Benoeming van vier eﬀectieve leden en vier plaatsvervangende leden voor de Raad van bestuur van het
Bureau voor normalisatie
Op voorstel van de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, heeft
de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende ontslag en benoeming van vier
eﬀectieve leden en vier plaatsvervangende leden voor de Raad van bestuur van het Bureau voor
normalisatie.
Worden benoemd als eﬀectieve leden:
M. Hugues Dumont, als vertegenwoordiger van de federale regering, ter vervanging van M. Vincent
Merken
M. Geroen Zwanepoel, als vertegenwoordiger van de federale regering, ter vervanging van M. JeanLouis Duhaut
M. Rudy Thomaes, als vertegenwoordiger van een werkgeversorganisatie, ter vervanging van M. Philip
Verstraete
M. Petri Ven, als vertegenwoordiger van een werkgeversorganisatie, ter vervanging van M. Geert
Scheys

Worden benoemd als plaatsvervangende leden:
Mevr. Tania Pauwels, als vertegenwoordigster van de federale regering, ter vervanging van M. Hugues
Dumont
Mevr. Anne Defourny, als vertegenwoordigster van een werkgeversorganisatie, ter vervanging van
Mevr. Isabelle Callens
M. Luc Dumont, als vertegenwoordiger van een werkgeversorganisatie, ter vervanging van M. Fabrice
Rivet
Mevr. Heidi De Brabandere, als vertegenwoordigster van de consumentenorganisaties, ter vervanging
van M. Joost Van Den Cruyce

Deze vervangers voltooien de mandaten van hun voorgangers tot de voorziene einddatum, namelijk 25
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november 2011.
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Preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere
om volgende initiatieven inzake preventieve diplomatie te ﬁnancieren op de begroting van de FOD
Buitenlandse Zaken:

1. Eerbiediging en bewustmaking voor mensenrechten - Geneva Institute for
Human Rights (GIHR) - Realising Human Rights in the Arab Region - Egypte
GIHR is een onafhankelijke academische onderzoeksinstelling opgericht in 2004. Het biedt seminaries,
lezingen, nationale en internationale programma's en trainingen aan over mensenrechten aan bijvoorbeeld
politiediensten, rechters, advocaten, diplomaten, sociale diensten, mensenrechtenorganisaties en
nationale instellingen. GIHR heeft ook een speciﬁeke focus op vrouwen en kinderen en werkt samen met
de meest kansarme en kwetsbare gemeenschappen in de Afrikaanse en Arabische regio. Ze promoten de
beginselen van gelijkheid, waardigheid en respect in alle niveaus van de openbare dienst.
Doelstelling van dit project is het bevorderen van kennisbeheer, het bewustzijn en begrip over
mensenrechten en de opvolging van de VN verdragsorganen bij de (nationale) gouvernementele en niet
gouvernementele organisaties via opleiding en praktische mensenrechtentrainingen. België zou bijdragen
aan de mensenrechtentrainingen in Egypte.

2. Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van
participatieve processen - Aga Khan foundation - Building capacities for the
economic empowerment of women in Gilgit - Baltistan and Chitral - Pakistan
Aga Khan Foundation is een internationaal ontwikkelingsagentschap met hoofdzetel in Zwitserland. Als
onderdeel van het Aga Khan netwerk werkt deze organisatie op het vlak van gezondheidszorg, onderwijs,
emancipatie van de arme bevolking, rurale ontwikkeling en institutionele versterking.
In de regio Chitral-Gilgit-Baltistan is de veiligheidssituatie fragiel en speciﬁek
getroﬀen door de poging om de Taliban met geweld te bestrijden. In deze fragiele situatie zijn vrouwen de
eerste slachtoﬀers van de toenemende radicalisering. Vrouwen een belangrijkere (economische) rol laten
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spelen in de regio is een strategie om op lange termijn de radicalisering te counteren.
Het project heeft 4 speciﬁeke doelstellingen:
een analyse van de obstakels die de economische emancipatie van vrouwen in de weg staan,
potentiële ondernemingen voor vrouwen identiﬁceren,
de aangepaste interventies ontwikkelen en voorzien inzake capaciteitsopbouw en andere diensten,
lokale faciliteiten opzetten om de objectieven duurzame te maken na het einde van het project.

Op het einde van het project zouden een 40-tal vrouwen rechtstreeks en een 400-tal onrechtstreeks de
nodige begeleiding gekregen moeten hebben om een onderneming op te starten.

3. Herstel van schade na conﬂict/nationale verzoening - Parents' Circle Families Forum: Bereaved Families Supporting Peace Reconciliation and
Tolerance - Israel
De "Parents' circle - Families forum" verenigt Israëlische en Palestijnse families die een naaste hebben
verloren als gevolg van het conﬂict. Doel van het project is de ﬁnanciering van 100 bijeenkomsten met de
leden van het Forum en leerlingen in Israëlische scholen (leerlingen van 16/17 jaar, net voor hun militaire
dienstplicht) en - in mindere mate omwille van logistieke redenen - in Palestijnse scholen.
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