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Ministeraad van 5 maart 2010
De ministerraad vergaderde op vrijdag 5 maart 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 5 maart 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministeraad van 5 maart 2010

Hulpverlening Chili
Hulp voor de heropbouw van Chili
Hulp voor de heropbouw van Chili
De ministerraad heeft beslist om Chili hulp te bieden bij de heropbouw van het land na de zware
aardbeving die het land op 27 februari 2010 trof. De kosten voor de heropbouw van het land worden
geraamd op 30 miljard dollar. Chili heeft de behoeftes voor de heropbouw opgelijst en via de ambassade
aan de Belgische regering overgemaakt. Het gaat om hulp bij de wederopbouw van infrastructuur zoals
noodbruggen, noodwoningen, noodhospitalen...
België onderzoekt de mogelijkheid om transportcapaciteit te bieden door een vlucht van Defensie aan te
bieden. De ministers van Ontwikkelingssamenwerking en Landsverdediging zijn belast met de praktische
organisatie van de hulp.
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Hoort bij Ministeraad van 5 maart 2010

Diverse bepalingen
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx in
tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende diverse bepalingen inzake
volksgezondheid.
Het gaat om:
wijzigingen van de wet betreﬀende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen (gecoördineerd op 14 juli 1994)
personen met beperkt inkomen krijgen recht op de verhoogde tegemoetkoming van de verplichte
verzekering. Het gaat om categorie 2 en 3 van het stookoliefonds.
het persoonlijk aandeel moet niet langer op publieksverpakkingen vermeld staan

maatregelen genomen om de sociale fraude tegen te gaan
de organen van de dienst voor administratieve controle worden beter op elkaar afgestemd
er wordt een technische commissie opgericht
er worden sancties ingevoerd
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Hoort bij Ministeraad van 5 maart 2010

Regie der Gebouwen
Beslissingen over de Regie der Gebouwen in Brussel, Brugge en Zeebrugge
Beslissingen over de Regie der Gebouwen in Brussel, Brugge en Zeebrugge
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders de Regie der Gebouwen
opgedragen om huurcontracten voor de North Plaza in de Albert II-laan in Brussel te verlengen.
Volgende contracten worden verlengd:
toren A, 8ste verdieping, voor acht maanden voor de FOD Economie
toren B, 7de en 8ste verdieping voor twee maanden voor de FOD Economie
toren A, 1ste verdieping voor de Staatsveiligheid (FOD Justitie)

De ministerraad heeft de Regie ook opgedragen om 20 m² van een terrein ter hoogte van de gevangenis in
de Legeweg in Brugge gratis aan het Vlaamse Gewest over te dragen. Zo zal het het kruispunt tussen de
expressweg N31 en de Ledeweg kunnen heraanleggen.
De ministerraad heeft de Regie opgedragen om een concessieovereenkomst te sluiten met de
Maatschappij voor de Brugse Zeevaartinrichting (MBZ) voor de huur van een terrein en gebouwen zodat de
Douane en Accijnzen in Zeebrugge er een dounanepost met vaste scaninstallatie kan oprichten.
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Hoort bij Ministeraad van 5 maart 2010

NMBS-holding
Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de NMBS-holding
Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de NMBS-holding
De ministerraad stemt in met een ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Ambtenarenzaken en
Overheidsbedrijven Inge Vervotte voorlegde voor de benoeming van mevrouw Lieve Schuermans als lid
van de raad van bestuur van de NMBS Holding. Ze vervangt mevrouw Geertje Smet, van wie ze het
mandaat voleindigt.
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Hoort bij Ministeraad van 5 maart 2010

Wapenwet
Strafminimum voor inbreuken op de wapenwet verhoogd
Strafminimum voor inbreuken op de wapenwet verhoogd
Inbreuken op de wapenwet in geval van het dragen en het vervoeren van militaire vuurwapens zoals
Kalashnikovs worden zwaarder bestraft. De ministerraad heeft hierover op voorstel van minister van
Justitie Stefaan De Clerck een voorontwerp van wet ingediend (*).
In de wapenwet wordt een verzwarende omstandigheid ingevoegd die de minimumstraf verhoogt van één
maand tot één jaar gevangenistraf in geval van het dragen of vervoeren van militaire vuurwapens.
De hogere minimumstraf geldt ook voor inbreuken gepleegd door erkende personen en ten overstaan van
minderjarigen. Een dergelijk wapen dragen impliceert het gebruik ervan.
Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State en aan de adviesraad voor wapens
voorgelegd.
(*) tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en inidviduele activiteiten
met wapens.
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Hoort bij Ministeraad van 5 maart 2010

Infrabel
Wijziging van de statuten van Infrabel
Wijziging van de statuten van Infrabel
De ministerraad heeft de wijziging van de statuten van Infrabel bekrachtigd die de buitengewone
algemene vergadering van Infrabel op 17 december 2009 heeft aangenomen. De ministerraad heeft
hierover op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte een ontwerp van koninklijk besluit
goedgekeurd.
De statutenwijzigingen hebben betrekking op:
een kapitaalsverhoging ten gevolge van een inbreng van activa door NMBS-Holding
de aanpassing van het begrip spoorinfrastructuur aan een Europese verordening ter zake
de onverenigbaarheid van mandaten in de raad van bestuur en het directiecomité met mandaten en
functies bij spoorexploitanten
de mogelijkheid om de leden van de algemene vergadering anders dan per aangetekend schrijven uit
te nodigen
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Hoort bij Ministeraad van 5 maart 2010

Internationaal verdrag
Akte van wijziging van het verdrag tot oprichting van het
Europees Bureau voor Radiocommunicatie (EBR)
Akte van wijziging van het verdrag tot oprichting van het Europees Bureau voor Radiocommunicatie (EBR)
De ministerraad stemt op initiatief van minister voor Ondernemen en
Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne, en minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere een
voorontwerp van wet goed houdende instemming met de akte van wijziging van het verdrag tot oprichting
van het
Europees Bureau voor Radiocommunicatie (EBR) (Kopenhagen, 17 december
2002).
Het verdrag tot oprichting van het Europees Bureau voor Radiocommunicatie werd in 1993 opgesteld
in Den Haag. België heeft het op 20 oktober 1993 ondertekend, maar nadien niet geratiﬁceerd.
Het verdrag stelde het Europees Bureau voor Radiocommunicatie in als permanente instantie
om activiteiten op het vlak van het radiocommunicatiebeleid van het European Radiocommunications
Committee binnen de CEPT te ondersteunen. De CEPT is de Europese Conferentie van Post- en
telecommunicatieadministraties. De CEPT bevordert de samenwerking en harmonisering binnen Europa op
post- en telecommunicatiegebied. Binnen de CEPT zijn een aantal comités opgericht die
harmoniseringskwesties behandelen, waaronder het European Radiocommunications Committee. In het
kader van het verdrag kreeg het EBR een aantal functies toegewezen. Tevens werden de organen van het
EBR en hun taken vastgesteld.
In het najaar van 2001 werd de CEPT gereorganiseerd waardoor het voornoemde European
Radiocommunications Committee opging in het Electronic Communications Committee (ECC). Het ECC
brengt de radio- en telecommunicatieregulatoren van de CEPT-leden samen. Het bestaande Europees
Bureau voor Telecommunicatie en het Europees Bureau voor Radiocommunicatie werden de facto
samengevoegd met als resultaat een Europees Bureau voor Communicatie. Het EBC ondersteunt dus
voortaan het ECC binnen de CEPT.
In het kader van die reorganisatie werd in 2002 in Kopenhagen een akte tot wijziging van het verdrag
opgesteld. De titel van het verdrag werd gewijzigd in verdrag tot oprichting van het Europees Bureau voor
Communicatie (EBC). In de tekst werden naast een aantal vormelijke wijzigingen de functies van het
Bureau aangepast.
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België heeft op 11 december 2006 de akte tot wijziging met als bijlage de geconsolideerde tekst van het
verdrag ondertekend. Het is nu de bedoeling om de akte tot wijziging en de volledig herziene tekst van het
verdrag te ratiﬁceren.
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Hoort bij Ministeraad van 5 maart 2010

KMO-plan
Uitoefening van het beroep van landmeter-expert door een rechtspersoon
Uitoefening van het beroep van landmeter-expert door een rechtspersoon
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet (*) goedgekeurd dat het beroep van landmeter-expert
toelaat tot de vennootschapsvorm. Het voorstel van minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle
voert het KMO-plan uit dat de ministerraad op 10 oktober 2008 heeft goedgekeurd.
Voortaan kunnen landmeter-experten hun beroep uitoefenen onder de vennootschapsvorm. Dat betekent
dat de aansprakelijkheid die gepaard gaat met de uitoefening van het beroep gedragen wordt door een
rechtspersoon en niet langer door de natuurlijke persoon.
De vennootschap moet aan strenge normen voldoen op het vlak van de samenstelling. Daarnaast
blijven ook de regelgevingen van de ordes en beroepsinstituten van toepassing.
(*) betreﬀende de uitoefening door een rechtspersoon van het beroep van landmeter-expert.
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Hoort bij Ministeraad van 5 maart 2010

Algemene ramp
Erkenning van uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp
Erkenning van uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie
Turtelboom om een aantal uitzonderlijke weersomstandigheden als ramp te erkennen en er de draagwijdte
van vast te leggen (Het gaat om acht ontwerpen van koninklijk besluit).
De overvloedige regenval op 14 mei 2009 in Bertem, Galmaarden, Herent, Hoeilaart, Huldenberg,
Leuven, Overijse en Tervuren (Vlaams Brabant), Lasne, Rebecq, Rixensart, Terhulpen en Waterloo
(Waals Brabant), Poulers, Waregem, Wervik en Wielsbeke (West-Vlaanderen), Gent en Lokeren (OostVlaanderen), Cerfotaine, Gembloux, en Philippeville (Namen), Brussel, Koekelberg, Schaarbeek, SintJans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
De hagel op 25 en 26 mei 2009 in Diest, Kapelle-op-den-Bos en Keerbergen (Vlaams Brabant),
Antwerpen, Mechelen, Putte en Willebroek (Antwerpen), Berlare, Beveren, Buggenhout, Laarne,
Lokeren, Melle, Oosterzele, Sint-Gillis-Waas, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Niklaas, Stekene, Waasmunster,
Wetteren, Zottegem en Zwalm (Oost-Vlaanderen), Antoing, Celles en Ellezelles (Henegouwen),
Amblève en Bütgenbach (Luik), Hotton, La Roche-en-Ardenne, Marche-en-Famenne en Vielsalm
(Luxemburg), Beauraing, Philippeville, Somme-Leuze, Viroinval, Vresse-sur-Semois, Walcourt en Yvoir
(Namen),
De overvloedige regenval op 25 en 26 mei 2009 in Blankenberge en Jabbeke (West-Vlaanderen),
Horebeke, Kluisbergen, Laarne, Lokeren, Maarkedal, Melle, Merelbeke, Oudenaarde, Ronse, Wetteren,
Wortegem-Petegem en Zwalm (Oost-Vlaanderen), Binche, Celles, Doornik, Erquelinnes, Mont-del'Enclus en Péruwelz (Henegouwen), Ferrières (Luik), Marche-en-Famenne (Luxemburg), Beauraing,
Couvin, Philippeville en Rochefort (Namen),
De overvloedige regenval op 9 juni 2009 in Pepingen (Vlaams Brabant), Hooglede, Houthulst,
Langemark-Poelkapelle, Staden en Torhout (Oost-Vlaanderen)
De overvloedige regenval op 26 en 27 juni 2009 in Beloeil, Binche, Dour, Enghien, Fontaine-L'Evêque,
La Louvière, Leuze-en-Hainaut, Merbes-le-Château, Montigny-le-Tilleul, Morlanwelz, Saint-Ghislain
en Seneﬀe (Henegouwen), Beyne-Heusay, Lontzen, Pepinster en Theux (Luik), Hamois (Namen)
De hagel op 21 en 22 juli 2009 in Balen, Boechhout, Kontich, Lint, Mol, Olen en Zandhoven
(Antwerpen), Bierbeek, Huldenberg, Merchtem en Oud-Heverlee (Vlaams Brabant), Grez-Doiceau en
Rixensart (Waals Brabant), Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke en Moerbeke (Oost-Vlaanderen), As,
Beringen, Halen, Hamont-Achel, Hasselt, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren,
Lommel, Lummen en Zonhoven (Limburg), Baelen, Bütgenbach, Chaudfontaine, Dison, Herve, La
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Calamine, Limbourg, Lontzen, Olne, Pepinster, Soumagne, Sprimont, Thimister-Clermont, Trooz,
Verviers, Waimes en Welkenraedt (Luik)
de overvloedige regenval op 21 en 22 juli 2009 in Aartselaar, Boom, Bornem, Herenthout, Putte, Puurs,
Rumst en Sint-Amands (Antwerpen), Aalst, Buggenhout, Dendermonde, Gent, Lebbeke en Moerbeke
(Oost-Vlaanderen), Olne en Trooz (Luik).

De ministerraad keurde ook een ontwerp van kb goed dat de gemeente Putte (Antwerpen) toevoegt aan
de gebieden waar de regenval op 2 juni 2008 als algemene ramp werd erkend (*).
Volgens het Koninklijk Meteorologisch Instituut tonen de radaranalyse van de neerslaggebieden en de
resultaten van de pluviometrische grondmetingen aan dat het inderdaad om uitzonderlijke
weeromstandigheden ging.
Sinds maart 2007 dekt elke polis 'brand-eenvoudig risico' natuurrampen die te wijten zijn aan een
natuurlijk fenomeen: overstromingen, overlopen en opstuwen van openbare riolen, aardbevingen,
aardverschuivingen of grondverzakkingen. Het rampenfonds komt tussen als de goederen niet verzekerd
zijn door de ﬁnanciële toestand van het slachtoﬀer (personen die recht hebben op een leeﬂoon of een
gelijkwaardige ﬁnanciële hulpverlening) of als de goederen in principe niet gedekt worden door de
verzekering (de niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de
teelten, de bosaanplantingen). Ook goederen die geen eenvoudige risico's vormen (onder andere
goederen die een bepaald verzekerd bedrag overstijgen) en schade aan openbare domeingoederen komen
in aanmerking voor een tussenkomst van het Rampenfonds.
(*) wijziging van het kb van 19 december 2008.
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Hoort bij Ministeraad van 5 maart 2010

Mobiliteit
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake mobiliteit
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake mobiliteit
De ministerraad heeft ingestemd met het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake
mobiliteit dat eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe
voorlegden.
Maritiem transport
Het gaat om de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2009/123/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 21 oktober 2009 tot wijziging van richtlijn2005/25/EG over de verontreiniging door schepen en de
invoering van sancties in geval van inbreuken.
Binnenvaart
De terminologie in de wetgeving over de exploitatievergunningen voor binnenvaartschepen wordt
aangepast.
De bepalingen over de binnenbevrachting wordt geactualiseerd, daarbij gaat men uit van de
vaststelling van de ligtijd en van de bedragen van het liggeld op basis van halve dagen.
Een aantal maatregelen inzake de mededinging in de binnenvaart moeten ongeoorloofd lage prijzen
tegengaan en de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever duidelijk maken indien hij instructies
geeft die elementaire voorschriften op het vlak van lading, bemanning en snelheid niet naleven.

Luchtvaart
Machtiging van de koning om het economisch regulerend systeem van de luchthaven te wijzigen,
te moderniseren en in overeenstemming te brengen met richtlijn 2009/12/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 11 maart 2009 over de luchthavengelden.
De wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreﬀende de
regeling der luchtvaart wordt herzien.

Het voorontwerp van wet wordt aan de Raad van State voorgelegd.
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Hoort bij Ministeraad van 5 maart 2010

Rechten van aandeelhouders
Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn over de uitoefening van bepaalde rechten van
aandeelhouders van genoteerde vennootschappen
Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn over de uitoefening van bepaalde rechten van
aandeelhouders van genoteerde vennootschappen
De ministerraad stemt in met een voorontwerp van wet dat minister van Justitie Stefaan De Clerck en
minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne voorstelden om de Europese
richtlijn over de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen
in Belgisch recht om te zetten.
De richtlijn sluit aan op het actieplan van de Europese Commissie om het vennootschapsrecht te
moderniseren en de coporate governance in de EU te verbeteren.
De richtlijn moedigt de aandeelhouders van vennootschappen, die op de beurs zijn genoteerd, ertoe aan
hun stemrecht uit te oefenen, ongeacht waar hun verblijfplaats is.
Het voorontwerp schrijft voor hoe de bijeenroeping en de deelname aan de algemene vergaderingen
moeten verlopen op het vlak van:
de oproepingswijze en de termijnen
de informatie die de aandeelhouders moeten ontvangen
het recht om nieuwe punten aan de agenda toe te voegen of voorstellen van besluit in te dienen
de formaliteiten voor de deelname
de deelname op afstand

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.
(*) richtlijn 2007/36/EG van het Europese Parlement en de raad van 11 juli 2007.
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Hoort bij Ministeraad van 5 maart 2010

Wereldkampioenschap voetbal 2018-2022
Belgisch-Nederlandse kandidatuur voor de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal
2018-2022
Belgisch-Nederlandse kandidatuur voor de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal 2018-2022
De ministerraad heeft kennis genomen van de nota die eerste minister Yves Leterme en minister van
Financiën Didier Reynders voorlegden over de voorbereidingen om de governement guarantees and
declaration te ondertekenen.
Voor de kandidatuur van het WK voetbal 2018-2022 zullen de voetbalbonden van beide landen ten laatste
op 14 mei een bidbook bij de FIFA indienen. Een onderdeel hiervan gaat over de garanties die de
overheden aan de FIFA bieden in de governement guarantees and governement declaration. Alle
bevoegde regeringsleden moeten die ondertekenen. Het is de bedoeling om de deﬁnitieve versie ten
laatste op de ministerraad van 25 maart 2010 goed te keuren.
zie ook:
persbericht van 5 juni 2008
persbericht van 20 maart 2008
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Hoort bij Ministeraad van 5 maart 2010

Internationaal verdrag
Bekrachtiging van de economische partnerschapsovereenkomstEU-CARIFORUM
Bekrachtiging van de economische partnerschapsovereenkomstEU-CARIFORUM
De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet ter bekrachtiging van de economische
partnerschapsovereenkomst EU-CARIFORUM.
De economische partnerschapsovereenkomst (EPO) tussen de EU, haar lidstaten en de Cariforum-staten
heeft tot doel bij te dragen tot duurzame ontwikkeling door een handelspartnerschap tussen de EU en de
Cariforum-landen op te richten. De onderhandelingen werden in 2002 aangevat met zes groepen van ACSlanden. Het Caribisch gebied is de eerste regio die de onderhandelingen afrondt met een volledige EPO, dit
wil zeggen met een overeenkomst die het hele gebied bestrijkt en die niet enkel voor de handel in
goederen geldt, maar ook voor diensten en investeringen.
De EPO vervangt het unilaterale handelspreferentiestelsel van de overeenkomst van Cotonou van 2000
dat betwist werd vanwege zijn geringe impact op de ontwikkeling en omdat het niet strookte met de WTOregels. De EPO voldoet aan de WTO-regels door een vrijhandelszone tussen de EU en de betrokken ACSlanden in te stellen. In vergelijking met het handelsstelsel van Cotonou bevat de EPO verbeteringen voor
de CARIFORUM-landen:
Toegang tot de Europese markt (Duty free quota free) voor alle producten die afkomstig zijn uit de
ACS-landen met vrijstelling van douanerechten en quota
Voor de Cariforum-landen voorziet de overeenkomst in een liberalisering van 90,2% van de tarieﬂijnen,
verspreid over een periode van 25 jaar, om zo de kwetsbare sectoren te beschermen.
Meer soepele oorsprongsregels
Een regionale benadering

Andere bepalingen uit de overeenkomst:
Vrijwaringsmaatregel: op basis hiervan kan op bijzondere problemen worden ingespeeld wanneer de
invoer van een bepaald product bruusk stijgt.
Investeringen en diensten: in tegenstelling tot andere ACS-regio’s die de besprekingen van deze
thema’s liever uitstellen, toonden de Cariforum-landen grote belangstelling voor de integratie van
diensten en investeringen in de overeenkomst.
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Bepalingen inzake samenwerking en bijstand.

De overeenkomst wordt sinds de ondertekening voorlopig toegepast. In België valt de overeenkomst onder
de gemengde bevoegdheid van de federale Staat, de gewesten en gemeenschappen.
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Hoort bij Ministeraad van 5 maart 2010

Internationaal verdrag
Overeenkomst tussen België en Denemarken voor het vermijden van dubbele belasting en andere
aangelegenheden
Overeenkomst tussen België en Denemarken voor het vermijden van dubbele belasting en andere
aangelegenheden
De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het protocol (*)
tot wijziging van de overeenkomst tussen België en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting
en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het
vermogen (Brussel, 16 oktober 1969), zoals gewijzigd en aangevuld door het protocol van 27 september
1999 van Kopenhagen.
Het protocol past artikel 26, over de uitwisseling van inlichtingen inzake ﬁscale aangelegenheden, aan de
laatste versie van het OESO-model van belastingverdrag aan. Het gaat om de mogelijkheid bankgegevens
uit te wisselen in het kader van een wereldwijd proces ter versterking van de internationale samenwerking
in belastingzaken.
Het betreft de uitwisseling van inlichtingen die nuttig zijn voor de toepassing van de bepalingen van de
overeenkomst en van de interne wetgeving inzake belastingen.
Alle Belgische belastingen komen ervoor in aanmerking: directe of indirecte belastingen, geïnd voor de
federale regering, de deelgebieden of voor de gemeenschappen.
De staat waaraan men inlichtingen vraagt, moet ze inwinnen, zelfs indien ze enkel van nut zijn voor de
andere staat.
De uitwisseling van inlichtingen geldt ook voor inlichtingen die in het bezit zijn van banken.
De Belgische belastingadministratie kan inlichtingen verkrijgen die in het bezit zijn van in Denemarken
gevestigde bankinstellingen om een belastingplichtige aan de Belgische belasting te onderwerpen.
Het protocol wordt aan het Parlement voorgelegd.
(*) 7 juli 2009 in Brussel.
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Hoort bij Ministeraad van 5 maart 2010

Internationaal verdrag
Overeenkomst tussen België en Luxemburg voor het vermijden van dubbele belasting en andere
aangelegenheden
Overeenkomst tussen België en Luxemburg voor het vermijden van dubbele belasting en andere
aangelegenheden
De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het avenant (*) bij
de overeenkomst tussen België en Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van
sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en
het slotprotocol (Luxemburg, 17 september 1970), zoals gewijzigd door het avenant (Brussel, 11 december
2002) met de daarbijgevoegde uitwisseling van brieven.
Het protocol past artikel 26, over de uitwisseling van inlichtingen inzake ﬁscale aangelegenheden, aan de
laatste versie van het OESO-model van belastingverdrag aan. Het gaat om de mogelijkheid bankgegevens
uit te wisselen in het kader van een wereldwijd proces ter versterking van de internationale samenwerking
in belastingzaken.
Het betreft de uitwisseling van inlichtingen die nuttig zijn voor de toepassing van de bepalingen van de
overeenkomst en van de interne wetgeving inzake belastingen.
Alle Belgische belastingen komen ervoor in aanmerking: directe of indirecte belastingen, geïnd voor de
federale regering, de deelgebieden of voor de gemeenschappen.
De staat waaraan men inlichtingen vraagt, moet ze inwinnen, zelfs indien ze enkel van nut zijn voor de
andere staat.
De uitwisseling van inlichtingen geldt ook voor inlichtingen die in het bezit zijn van banken.
De Belgische belastingadministratie kan inlichtingen verkrijgen die in het bezit zijn van in Denemarken
gevestigde bankinstellingen om een belastingplichtige aan de Belgische belasting te onderwerpen.
Het protocol wordt aan het Parlement voorgelegd
(*) op 16 juli 2009 te Brussel
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Hoort bij Ministeraad van 5 maart 2010

SCK-Cen
Financiële ondersteuning voor MYRRHA-project
Financiële ondersteuning voor MYRRHA-project
De ministerraad heeft ingestemd met de beslissing van het kernkabinet om het MYRRHA-project van het
Studiecentrum voor Kernenergie te steunen. MYRRHA zal vanaf 2022-2023 bijdragen tot de ontwikkeling
van hernieuwbare energiebronnen en van innovatieve oplossingen op nucleair, medisch en industrieel
vlak.
De ministerraad drukt zijn steun voor het project uit en kent een aanvullende subsidie aan het SCK-cen
van 60 miljoen euro voor vijf jaar toe. De raad kent ook een aanvullende subsidie aan het IRE toe van 20
miljoen euro over vijf jaar.
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