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Ministerraad van 2 april 2010
De ministerraad vergaderde op vrijdag 2 april 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme
De ministerraad vergaderde op vrijdag 2 april 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 2 april 2010

Veiligheid
Uitbreiding van de deﬁnitie van waardentransport
Uitbreiding van de deﬁnitie van waardentransport
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom een
voorontwerp van wet goedgekeurd dat de deﬁnitie van de activiteiten van het waardentransport
moderniseert (*).
Wie in de toekomst geld of andere waarden zoals maaltijdcheques, als dienstverlening aan derden,
vervoert, moet dat op een professionele manier doen. Ook andere activiteiten zoals de bevoorrading van
geldautomaten en de activiteiten van geldtelcentra vereisen meer veiligheidsmaatregelen. Daarom
worden meer activiteiten aan de vergunningsplicht onderworpen. Hierdoor is het mogelijk om de veiligheid
in de sector beter te organiseren.
De bewakingsonderneming die volgende diensten verleent aan derden moet een vegunning hebben:
het toezicht en de bescherming bij het vervoer van goederen
het vervoer van geld en andere waarden dan geld (bepaald door de koning)
het beheer van een geldcentrum
de bevoorrading en de bewaking bij werkzaamheden aan geldautomaten en onbewaakte
werkzaamheden aan geldautomaten indien toegang mogelijk is tot geldbiljetten of geldcassettes
uitzondering: werkzaamheden in bemande bankkantoren

De interne bewakingsdienst die voor eigen behoeften volgende activiteiten uitoefent moet een vergunning
hebben:
het toezicht en de bescherming bij het vervoer van goederen
het vervoer van geld en van andere waarden (bepaald door de koning) (met uitzondering van het
onbewaakt of onbeschermd vervoer van geld tot en met 30.000 euro)
de bevoorrading en de bewaking van werkzaamheden bij een geldautomaat en onbewaakte
werkzaamheden bij geldautomaten indien toegang mogelijk is tot geld of geldcassettes (met
uitzondering van automaten in de bemande kantoren van kredietinstellingen of De Post.

De Commissie waardentransport heeft een positief advies gegeven. Het voorontwerp wordt aan de Raad
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van State voorgelegd.
(*) wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid.
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

RIZIV
Benoeming van een lid van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake
geneesmiddelen
Benoeming van een lid van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
de heer G. Niesten benoemd tot lid van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake
geneesmiddelen bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) als vertegenwoordiger
van de verzekeringinstellingen (*).De heer G. Niesten vervangt de heer H. Proesmans, die eervol ontslag
kreeg, tot 29 september 2014. (*) ontwerp van koninklijk besluit.
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

Belgische nationaliteit
Voorwaarden voor verwerving van Belgische nationaliteit aangepast
Voorwaarden voor verwerving van Belgische nationaliteit aangepast
Minister van Justitie Stefaan De Clerck heeft de ministerraad een voorontwerp van wet voorgesteld dat het
wetboek van de Belgische nationaliteit wijzigt. Het voorontwerp is gebaseerd op het regeerakkoord van
maart 2008 dat een objectievere wetgeving voorschrijft die neutraler is op het vlak van migratie.
Concreet kunnen enkel de buitenlanders die regelmatig en wettelijk in België verblijven een verklaring of
een aanvraag indienen om de Belgische nationaliteit te bekomen.
De verkrijging van de Belgische nationaliteit door naturalisatie wordt hervormd op drie vlakken:
de toegangsvoorwaarden worden strenger
de buitenlander moet onbeperkt in België verblijven op het ogenblik van zijn aanvraag
de naturalisatie hangt af van de wil tot integratie: kennis van één van de landstalen en deelname aan
het leven van de onthaalgemeenschap zijn vereist

De toepassing van het vervallen verklaren van de nationaliteit wordt uitgebreid tot personen die
veroordeeld zijn voor misdrijven die uiting geven aan vijandigheid tegen de maatschappij en die gepleegd
werden dankzij het bezit van de Belgische nationaliteit. Ook personen die de Belgische nationaliteit
verkregen op basis van een schijnhuwelijk kunnen ze kwijtspelen.
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

De Post
Vernieuwing van het beheerscontract van De Post - tweede lezing
Vernieuwing van het beheerscontract van De Post - tweede lezing
De ministerraad heeft ingestemd met de vernieuwing van het vijfde beheerscontract van De Post, die
minister van Ambtenarenzaken en Overheidsberdrijven Inge Vervotte heeft voorgesteld.
De opdrachten die vandaag aan De Post zijn toevertrouwd worden grotendeels behouden voor 2010-2015.
De Post zal de universele postdienst blijven leveren voor een periode van 8 jaar.
De Post blijft instaan voor de distributie van dagbladen op het ganse grondgebied vóór 7u30 (10u op
zaterdag) en tijdschriften. De speciale voorwaarden voor zendingen verstuurd door het verenigingsleven
blijven van toepassing.
Ook de storting van contant geld aan de loketten blijft behouden, zodat mensen die geen bankrekening
hebben toch geldverrrichtingen kunnen uitvoeren.
De Post zal de pensioenen en sociale uitkeringen aan huis blijven uitbetalen. Ook de overige taken van
openbare dienst werden behouden.
Het verkooppuntennetwerk wordt uitgebreid tot ten minste 1300 servicepunten waarvan 650
postkantoren.
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

Regie der gebouwen
Gunning van een promotieovereenkomst voor de huisvesting van plaatselijke overheidsdiensten in
Aalst
Gunning van een promotieovereenkomst voor de huisvesting van plaatselijke overheidsdiensten in Aalst
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om een
promotieovereenkomst aan De Post (consortium NV van publiek recht) en IRET comm. VA (Inter Real
Estate Trusty) te gunnen.
De overeenkomst behelst de huur voor 18 jaar (verlengbaar met periodes van drie jaar) van een gebouw
voor de huisvesting van de plaatselijke diensten van de FOD Financiën, de FOD Justitie, de FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de Regie der gebouwen in Aalst.
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

Internationaal verdrag
Verdrag over de huisarbeid
Verdrag over de huisarbeid
De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag nr. 177
betreﬀende de huisarbeid (Genève, 20 juni 1996).
Met dit verdrag biedt de Internationale Arbeidsoganisatie (IAO) huisarbeiders een beschermend kader aan
aan door bepaalde basisprincipes te bevestigen. voornamelijk op het vlak van de gelijke behandeling
tussen de huisarbeider en andere werknemers. In België is de wet van 6 december 1996 betreﬀende de
huisarbeid, die rekening houdt met het verdrag, aangenomen kort na het afsluiten ervan.
Het verdrag zal ook de instemming moeten verkrijgen van de parlementen van de Gemeenschappen en de
Gewesten.
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

internationaal verdrag
Vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van belastingontduiking
Vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van belastingontduiking
De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het protocol (*) tot
wijziging van de overeenkomst tussen België en Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en het
voorkomen van het ontgaan van inkomensbelasting (Singapore, 6 november 2006) gewijzigd door het
aanvullend protocol van Brussel, 13 maart 1991), en houdende aanpassing van de Belgische
belastingwetgeving aan sommige bepalingen van het protocol.
Het protocol wijzigt artikel 27 van de overeenkomst dat de uitwisseling van bankgegevens mogelijk maakt.
De uitwisseling van inlichtingen met Singapore wordt hierdoor aangepast aan de laatste versie van het
OESO-model van belastingverdrag. De aanpassing maakt deel uit van een wereldwijd proces om de
internationale samenwerking in belastingzaken te versterken.
Het gaat om inlichtingen die relevant zijn voor de toepassing van de overeenkomst en van de interne
wetgeving. Voor België betekent dat alle belastingen, directe of indirecte, die de federale regering voor
eigen rekening of voor rekening van de deelstaten en plaatselijke gemeenschappen int.
De staat die om inlichtingen wordt gevraagd, moet ze inwinnen, zelfs indien ze enkel van nut zijn voor de
andere staat. Dat geldt ook voor de inlichtingen die in het bezit zijn van banken. De Belgische
belastingadministratie kan dus inlichtingen vragen die in het bezit zijn van Bankinstellingen die in
Singapore zijn gevestigd om een belastingplichtige aan de Belgische belasting te onderwerpen.
Het protocol wordt aan het Parlement voorgelegd.
(*) Brussel, 16 juli 2009,
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

Gezondheidszorg
Toekenning van een inhaalpremie aan personen met een handicap
Toekenning van een inhaalpremie aan personen met een handicap
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
het bedrag van de inhaalpremie voor invalide personen vastgelegd (*).
De inhaalpremie is een forfaitair bedrag van 75 euro (61,5258 euro aan de spilindex van
103,14). Ze wordt toegekend aan de invalide personen die sinds vijf jaar arbeidsongeschikt zijn. Ze wordt
uitbetaald met de uitkeringen van mei 2010.
Het is de bedoeling om zo de invaliditeitsuitkeringen te herwaarderen, zodat de koopkracht van die
personen op peil blijft.
De maatregel past in het interprofessioneel akkoord 2009-2010.
(*) kb tot wijziging van het kb van 3 juli 1996 houdende uitvoering van de wet betreﬀende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

Poolbasis Prinses Elisabeth
Partnerschapsprotocol voor de eigendomsoverdracht van de poolbasis Prinses Elisabeth
Partnerschapsprotocol voor de eigendomsoverdracht van de poolbasis Prinses Elisabeth
De ministerraad gaat akkoord met het partnerschapsportocol tussen het poolsecretariaat en de
internationale poolstichting inzake de eigendomsoverdracht, het onderhoud en het gebruik van de
poolbasis Prinses Elisabeth en zijn uitrusting.
Het voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle regelt de overdracht van de gebouwen
en de uitrusting van de poolbasis van de Internationale poolstichting (IPF) naar de Belgische staat.
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

Jongerenbanenplan
Goedkeuring van een project in het kader van het Jongerenbanenplan van het Generatiepact
Goedkeuring van een project in het kader van het Jongerenbanenplan van het Generatiepact
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en minister van
Werk Joëlle Milquet een project goedgekeurd dat de Duitstalige Gemeenschap in het kader van het
jongerenbanenplan (generatiepact) indiende (*).
Het project, dat de Duitstalige Gemeenschap via de Paritaire Commissie 332 heeft ingediend, creëert vijf
banen (VTE) in de kinderopvangsector. Het besteedt bijzondere aandacht aan de zeer laaggeschoolde
jongeren en biedt hen via een luik opleiding meer kansen op werk.
Dankzij het generatiepact kunnen werkgevers uit de non-proﬁtsector een aantal jongeren tewerkstellen.
Een deel van de loonkost (max. 35.000 euro) wordt ten laste genomen door het globale beheer van de
sociale zekerheid voor werknemers.

(*) artikel 82, §2, van de wet van 23 december 2005 betreﬀende het generatiepact en artikel 14, §2, van
het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen
ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de social proﬁtsector voortspruitend uit de wet van 23
december 2005 betreﬀende het generatiepact.
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

Landsverdediging
Toekenning van een hoger stafbrevet en het hoger brevet van militair administrateur aan de
reserveoﬃcieren
Toekenning van een hoger stafbrevet en het hoger brevet van militair administrateur aan de
reserveoﬃcieren
De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet dat minister van Landsverdediging Pieter De
Crem voorlegde over de toekenning van een hoger stafbrevet en het hoger brevet van militair
administrateur aan de reserveoﬃcieren (*). Het voorontwerp van wet creëert een wettelijke basis om de
brevetten aan reserveoﬃcieren toe te kennen. Tot nu toe kon dat enkel aan de oﬀﬁceren van het actieve
kader.
De reserveoﬃcieren die houder zijn van een van die brevetten worden vrijgesteld van de beroepsproeven
om te bevorderen in de graden van luitenant-kolonel, kolonel en generaal majoor. Ze hebben namelijk de
nodige vormingsmodules gevolgd, de schriftelijke werken opgesteld en mondeling verdedigd om die
brevetten te behalen. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van state voorgelegd.(*)
voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 16 mei 2001 houdende statuut van de militairen van het
reservekader van de Krijgsmacht.
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

Grondwettelijk hof
Benoeming van rechter bij het Grondwettelijk Hof
Benoeming van rechter bij het Grondwettelijk Hof
De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme de benoeming van de heer Pierre
Nihoul, als rechter van de Franstalige taalrol, bij het Grondwettelijk Hof aan het staatshoofd voorgelegd.
De rechters worden uit een lijst van twee kandidaten gekozen en door het staatshoofd voor het leven
benoemd op voordracht van beurtelings de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat.
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

Inrternationale verdragen
Vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van inkomens- en
vermogensbelasting
Vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van inkomens- en
vermogensbelasting
De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het protocol (*) tot
wijziging van de overeenkomst tussen België en Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en
het voorkomen van het ontgaan van inkomens- en vermogensbelasting (Oslo, 14 april 1988) en houdende
aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van het protocol.
Het protocol wijzigt artikel 27 van de overeenkomst en maakt de uitwisseling van bankgegevens mogelijk.
De uitwisseling van inlichtingen met Noorwegen wordt hierdoor aangepast aan de laatste versie van het
OESO-model van belastingverdrag. De aanpassing maakt deel uit van een wereldwijd proces om de
internationale samenwerking in belastingzaken te versterken.
Het gaat om inlichtingen die relevant zijn voor de toepassing van de overeenkomst en van de interne
wetgeving. Voor België betekent dat alle belastingen, directe of indirecte, die de federale regering voor
eigen rekening of voor rekening van de deelstaten en plaatselijke gemeenschappen int.
De staat die om inlichtingen wordt gevraagd, moet ze inwinnen, zelfs indien ze enkel van nut zijn voor de
andere staat. Dat geldt ook voor de inlichtingen die in het bezit zijn van banken. De Belgische
belastingadministratie kan dus inlichtingen vragen die in het bezit zijn van Bankinstellingen die in
Noorwegen zijn gevestigd om een belastingplichtige aan de Belgische belasting te onderwerpen.
Het protocol wordt aan het Parlement voorgelegd.
(*) Brussel, 10 september 2009.
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

Personeel openbaar ambt
Ontwerp van omzendbrief over de monitoring van het aantal personeelsleden en de
personeelskredieten
Ontwerp van omzendbrief over de monitoring van het aantal personeelsleden en de personeelskredieten
De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van omzendbrief over de monitoring van het personeel en
de personeelskredieten die werd opgesteld naar aanleiding van de beslissing die de ministerraad op 16
oktober 2009 tijdens de begrotingsopmaak heeft genomen.
De federale, de programmatorische overheidsdiensten en de federale instellingen moeten elke vier maand
de maandelijkse gegevens over het aantal personeelsleden (VTE), het vertrek en de aanwerving, de
betaling van kinderbijslag, de recurrente en de totale budgettaire enveloppe voor het personeel aan de
FOD Budget & Beheerscontrole en de FOD Personeel & Organisatie overmaken.
Elk jaar zullen de diensten een verslag maken met gegevens over de totale budgettaire impact van de
personeelskosten, uitgesplitst per categorie en per niveau, de betaalde terugkerende vergoedingen voor
competentieontwikkeling, de betaalde vergoedingen voor openbaar vervoer, de ﬁetsvergoedingen en de
betaalde kinderbijslag.
Minister van Begroting Guy Vanhengel, minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte en staatssecretaris
voor Begroting Melchior Wathelet zullen de monitoring coöordineren.
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

Volksgezondheid: niet-conventionele praktijken
Erkenning van de beroepsorganisaties van de beoefenaars van een niet-conventionele praktijk
Erkenning van de beroepsorganisaties van de beoefenaars van een niet-conventionele praktijk
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over
de erkenning van de beroepsorganisaties van de beoefenaars van niet-conventionele praktijken
of praktijken die alsdusdanig kunnen worden gekwaliﬁceerd.
Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx erkent 13
beroepsorganisaties van niet-conventionele praktijken (*):
Unie van Osteopaten (UVO), Wilrijk
European Federation for Oriental Medicine (EUFOM), Eigenbilzen
Algemene Belgische Acupuncturistenvereniging Diploma China (ABADIC), Brussel
Register voor Osteopaten van België (ROB), Brussel
Belgische Unie van Osteopaten (BUO), Brussel
Belgische Vereniging voor Osteopathie (BVO), Brussel
Belgian Acupunctors Federation (BAF), Schoten
Liga Homeopathica Classica (LHC), Antwerpen
Unio Homoeopathica Belgica (UHB), Brussel
Beroepsvereniging van Geneesheren-Acupuncturisten van België (BGAB), Brussel
Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, Brussel
Belgische Associatie van Klassieke Osteopaten (BAKO), Schoten
Unie van gediplomeerden in de Kinesitherapie en de Osteopathie (UKO), Lede

De organisaties kunnen vaste en plaatsvervangende leden voordragen die zetelen in de kamers en in de
commissie die de criteria voorstellen om deze praktijken te omkaderen.
(*) op basis van artikel 2, § 1, 3° van de wet van 29 april 1999 betreﬀende de niet-conventionele
praktijken.
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

Europees noodnummer 112
Oprichting van de 112-centra en het agentschap 112 - tweede lezing
Oprichting van de 112-centra en het agentschap 112 - tweede lezing
Alle nooddiensten zoals medische diensten, brandweer en politie zullen in Europa bereikbaar zijn via het
Europese noodnummer 112. De dispatching gebeurt in België via een centrale calltaking die de oproepen
naar de bevoegde diensten doorverwijst. De invoering van dat noodnummer gebeurt in België in fasen. De
eerste fase is de omschakeling van de 100-centra naar CAD-ASTRID. De 100 en 101 centra zullen dan ook
op eenzelfde lokatie worden gecentraliseerd. De ministerraad heeft nu op voorstel van minister van
Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom in tweede lezing het voorontwerp van wet goedgekeurd dat
de 112-centra en het agentschap 112 opricht. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad
van State.
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

Nuclear security summit
Deelname van eerste minister Yves Leterme aan Nuclear Security Summit in Washington
Deelname van eerste minister Yves Leterme aan Nuclear Security Summit in Washington
Eerste minister Yves Leterme zal aan de Nuclear security summit deelnemen van maandag 12 tot en met
dinsdag 13 april.
De Nuclear Security Summit is een topontmoeting op initiatief van president Barack Obama rond nucleaire
veiligheid. Een veertigtal landen zijn uitgenodigd.
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

Nationale Loterij
Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij
Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om mevrouw
Elisabeth Matthys te benoemen tot lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij als vervanging van
de heer Marc Vanheukelen wiens mandaat ze voleindigt.

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

Persdienst van vice-eersteminister en Minister van
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
Didier Reynders
Karmelietenstraat15
1000 Brussel
België
+32 2 501 85 91
http://www.diplomatie.be

© 2021 - news.belgium.be

1/1

02 apr 2010 -13:40

Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

Internationaal verdrag
Internationale overeenkomst inzake tropisch hout
Internationale overeenkomst inzake tropisch hout
De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de internationale
overeenkomst van 2006 inzake tropisch hout (Genève, 27 januari 2006).
De overeenkomst vormt de basis voor de werkzaamheden van de Internationale Organisatie voor tropisch
hout die opgericht werd in 1983. Ze verruimt de doelstellingen op het vlak van duurzame ontwikkeling en
bevordert de handel in tropisch hout uit legaal en duurzaam beheerde bossen.
De overeenkomst ligt in het verlengde van de twee vorige overeenkomsten (*) en verenigt de landen die
tropisch hout verbruiken en produceren om tot het duurzaam beheer en de bescherming van dit erfgoed te
komen.
Dit derde akkoord is mettertijd uitgegroeid tot een grondstoﬀenovereenkomst met een gemengde aard,
waarin het handelsaspect voorop staat, maar waarin ook meer en meer milieuaspecten en duurzame
ontwikkeling een rol spelen. Duurzaam beheer en productie, en de bescherming van tropische houtsoorten
zijn belangrijke elementen van de overeenkomst. De problematiek wordt dan ook meer en meer globaal
aangepakt in een Europese en mondiale kontekst.
(*) Ze vervangt de overeenkomst van 1994 (verlenging van de overeenkomst van 1983) en werd onder
auspiciën van de Conferentie van de Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) gesloten.
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

Diamantsector
Nieuwe koepelorganisatie voor de diamantsector
Nieuwe koepelorganisatie voor de diamantsector
Een ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Financiën Didier Reynders en minister voor
Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne aan de ministerraad voorlegden, past
de verwijzingen naar de vzw Hoge Raad voor Diamant in de regelgeving aan en vervangt ze door private
stichting Antwerp World Diamond Centre, die de nieuwe koepelorganisatie is (protocol van 30 mei 2006)
(*).
Een andere wijziging betreft de omzetting van de Europese richtlijn 2006/123/EG (**) over de registratie
van de diamanthandelaars.
Het ontwerp kreeg een gunstig advies van de interministeriële commissie economische zaken. Het wordt
voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2004 houdende maatregelen betreﬀende het
toezicht op de diamantsector.
(**) van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreﬀende de diensten op de interne
markt.
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

Internationaal verdrag
Vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting naar het inkomen
en naar vermogenswinsten
Vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting naar het inkomen en
naar vermogenswinsten
De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het protocol (*) tot
wijziging van de overeenkomst tussen België en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en NoordIerland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting naar het
inkomen en naar vermogenswinsten (Brussel, 1 juni 1987) en tot aanpassing van de Belgische
belastingwetgeving aan sommige bepalingen van de overeenkomst.
Het protocol biedt een oplossing voor de moeilijkheden die voortkomen uit de toepassing van de
overeenkomst van 1987 en integreert de ontwikkelingen in de wetgevingen en de verdragspolitiek van
beide staten. Het protocol breidt bovendien de werkingssfeer uit van de administratieve bijstand tussen de
Belgische en de Britse belastingadministratie bij de uitwisseling van bankgegevens. Het gaat om
de toepassing van de bepalingen om dubbele belasting te vermijden en om de nationale
belastingwetgeving (van elke soort en benaming) van de Belgische staat of het Verenigd Koninkrijk uit te
voeren. De overeenkomst maakt deel uit van een wereldwijd proces om de internationale samenwerking in
belastingzaken te versterken.
Het protocol wordt aan het parlement voorgelegd.
(*) Parijs, 24 juni 2009.
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

Personeel openbaar ambt
Wijziging van de bezoldiging van personeelsleden van federale overheidsdiensten
Wijziging van de bezoldiging van personeelsleden van federale overheidsdiensten
De bezoldiging van personeelsleden van de federale overheidsdiensten wordt aangepast naar aanleiding
van het sectoraal akkoord 2009-2010. De ministerraad heeft hierover een ontwerp van koninklijk besluit
goedgekeurd op initiatief van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte.
Het ontwerp voert maatregelen uit het sectoraal akkoord uit zoals:
de opheﬃng van de beperking van de geldelijke anciënniteit die het gevolg is van leeftijdklassen bij
de overgang naar een hoger niveau
de afstemming van de weddeschalen voor het niveau administratieve deskundige (BA) op die van
technisch deskundige (BT)
de inpassing van de integratiepremie in de weddeschaal van niveau D

De overige aanpassingen zijn overgangsmaatregelen of tekstaanpassingen.

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

© 2021 - news.belgium.be

1/2

02 apr 2010 -13:40

Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

Aardgasvervoersnet
Gedragscode voor de toegang tot het gasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNGinstallatie
Gedragscode voor de toegang tot het gasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNGinstallatie
De ministerraad heeft akte genomen van de gedragscode voor de toegang tot het gasvervoersnet, de
opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie (*). Het voorstel van minister van Klimaat en Energie
Paul Magnette vervangt de gedragscode die dateert van 4 april 2003 en die ondertussen achterhaald is.
De gedragscode bevat fundamentele regels voor het beheer van de installaties van antuurlijk gas.
de organisatie van de gasmarkt.
De nieuwe gedragscode werd uitgewerkt door de Comissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het
Gas.
Naast de gedragscode schrijft het ontwerp van koninklijk besluit ter zake ook voor dat de
leveringsonderneming verplicht is om haar klant relevante informatie te verlenen bij het aangaan van een
vervoersocontract.
Het ontwerp wordt aan het overlegcomité voorgelegd.
(*) ontwerp van koninklijk besluit betreﬀende de gedragscode voor de toegang tot het gasvervoersnet, de
opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie en tot wijziging van het kb van 12 juni 2001
betreﬀende de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenningsvoorwaarden van
de leveringsvergunning voor aardgas.
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

Volksgezondheid
Planning van het medisch aanbod
Planning van het medisch aanbod
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*) dat de planning van het medisch
aanbod wijzigt. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx neemt
nieuwe quota op voor urgentieartsen, specialisten in acute geneeskunde en geriaters op basis van
verschillende studies en van de aanbevelingen van de Planningscommissie. Ook het quotum voor
huisartsen wordt verhoogd.
Vanaf 2010 verhogen de quota's voor:
urgentieartsen van 10 naar 20 per jaar
specialisten in acute geneeskunde van 5 naar 10 per jaar
geriaters van nul naar 20 per jaar vanaf dit jaar

Vanaf 2016 stijgen de quota voor huisartsen van 360 naar 400.
(*) tot wijziging van het kb van 12 juni 2008 betreﬀende de planning van het medische aanbod.
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

Internationaal verdrag
Vermijden van dubbele belasting en belastingontduiking
Vermijden van dubbele belasting en belastingontduiking
De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het protocol (*)
tot wijziging van de overeenkomst tussen België en Finland tot het vermijden van dubbele belasting en het
voorkomen van het ontgaan van inkomens- en vermogensbelasting (Brussel, 18 mei 1976, gewijzigd door
het aanvullend protocol van Brussel, 13 maart 1991), en houdende aanpassing van de Belgische
belastingwetgeving aan sommige bepalingen van het protocol.
Het protocol wijzigt artikel 27 van de overeenkomst en maakt de uitwisseling van bankgegevens
mogelijk. De uitwisseling van inlichtingen met Finland wordt hierdoor aangepast aan de laatste versie
van het OESO-model van belastingverdrag. De aanpassing maakt deel uit van een wereldwijd proces om
de internationale samenwerking in belastingzaken te versterken.
Het gaat om inlichtingen die relevant zijn voor de toepassing van de overeenkomst en van de interne
wetgeving. Voor België betekent dat alle belastingen, directe of indirecte, die de federale regering voor
eigen rekening of voor rekening van de deelstaten en plaatselijke gemeenschappen int.
De staat die om inlichtingen wordt gevraagd, moet ze inwinnen, zelfs indien ze enkel van nut zijn voor de
andere staat. Dat geldt ook voor de inlichtingen die in het bezit zijn van banken. De Belgische
belastingadministratie kan dus inlichtingen vragen die in het bezit zijn van Bankinstellingen die in Finland
zijn gevestigd om een belastingplichtige aan de Belgische belasting te onderwerpen.
Het protocol wordt aan het Parlement voorgelegd.
(*) Brussel, 15 september 2009.
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

Bescherming van het mariene milieu
Kaderrichtlijn water en kaderrichtlijn mariene strategie
Kaderrichtlijn water en kaderrichtlijn mariene strategie
De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit
Etienne Schouppe twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd over de bescherming van het
mariene milieu.
Het eerste ontwerp behandelt de realisatie van een goede toestand van het oppervlaktewater. Het
optimaliseert de bestaande omzetting in Belgisch recht van twee Europese richtlijnen: de kaderrichtlijn
water (2000/60/EG) en de richtlijn inzake milieukwaliteitsnormen (2008/105/EG).
Het tweede ontwerp omschrijft de strategie voor het mariene milieu in de Belgische zeegebieden. Het
ontwerp zet de Europese richtlijn (2008/56/EG) in Belgisch recht om. De richtlijn schept een kader en
gemeenschappelijke doelstellingen om het mariene milieu tegen 2020 te behouden en te beschermen. De
lidstaten moeten onder meer de problemen, in de mariene gebieden die tot hun grondgebied behoren,
evalueren, en voor elke regio coherente beheersplannen opstellen, uitvoeren en toezien op de naleving
ervan.
De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

DNA-onderzoek
Modernisering van het gebruik van DNA-onderzoek in strafzaken
Modernisering van het gebruik van DNA-onderzoek in strafzaken
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd (*) dat de het gebruik van dna-onderzoek in
strafzaken moderniseert. Het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck vereenvoudigt de
aanvraag van dna-analyses, de rapportage en de overdracht van de informatie. De uitvoeringstermijnen
en de kosten worden zo ingekrompen.
De voorwaarden om een genetisch onderzoek te openen en de voorwaarden om DNA-proﬁelen van
verdachten te vergelijken worden dudielijker. Ook de procedures voor de expertise van dna-proﬁelen van
derden, die niet verdacht of veroordeeld zijn, en voor de vernietiging van dna-referentiestalen
en afgeleiden worden duidelijker.
De nieuwe glasheldere procedure zal door een overdracht van gegevens, duidelijke afspraken over
termijnen en een eenvoudige rapportageplicht snel naar de dna-databanken leiden. De
onderzoekstermijnen worden dus aanzienlijk korter, wat op zijn beurt een positief eﬀect heeft op de
gerechtelijke achterstand.
Een nieuwe nationale cel zal kunnen nakijken of het dna-proﬁel al bestaat, wat ook de kosten zal
drukken. Dat geldt ook voor de vereenvoudiging van de deskundigenrapporten en de centralisatie van de
expertises van dna-proﬁelen van veroordeelden bij één laboratorium.
Het voorontwerp zet ook het Europees besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 in Belgisch
recht om, waardoor dna-proﬁelen uit de dna-databanken criminalistiek en veroordeelden automatisch
vergeleken kunnen worden met buitenlandse databanken.
Het gebruik van de unieke dna-codenummers, de anonimiteit van de dna-proﬁelen voor laboratoria
en nationale dna-gegevensbanken en de eﬀectieve vernietiging van de dna-referentiestalen
en afgeleiden waarborgen de privacy van de burger.
(*) houdende wijziging van het Wetboek van Strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreﬀende
de identiﬁcatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken.
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

Spoorwegen
Vastlegging van de bijdrage voor de Veiligheidsinstantie en het Onderzoeksorgaan voor de
spoorwegongevallen
Vastlegging van de bijdrage voor de Veiligheidsinstantie en het Onderzoeksorgaan voor de
spoorwegongevallen
De ministerraad heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die de bedragen vastleggen, die
de gebruikers van het Belgische spoorwegnet die houder zijn van een veiligheidsvergunning en van een
veiligheidscertiﬁcaat deel B, moeten betalen. Infrabel, de beheerder van de spoorweginfrastructuur, en de
ondernemingen die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet, moeten een bijdrage betalen als
deelname in de kosten van de veiligheidsinstantie van de spoorwegen en het onderzoeksorgaan voor de
spoorwegongevallen.
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2010

Veiligheid van de Staat
Statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat
Statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat
De ministerraad heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die het statuut van de
ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat wijzigen (*). De ontwerpen, die minister
van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom en minister van Justitie Stefaan De Clerck
indienden, hebben betrekking op de vakbondsafgevaardigden en de beschermingsassistenten.
De ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat hebben een bijzonder statuut dat
tegemoetkomt aan de vereisten op het vlak van de werking en de deskundigheid van een de inlichtingenen veiligheidsdienst. De ontwerpen zetten een aantal anomalieën en incoherenties recht, die aan het licht
zijn gekomen bij de praktische uitwerking van het statuut. Zo worden de rechten van de ambtenaren beter
beschermd en wordt elke dubbelzinnigheid in de tekst vermeden.
Na onderhandeling met de representatieve vakorganisaties worden de ontwerpen voor advies aan de Raad
van State voorgelegd.
(*) koninklijk besluit van 13 december 2006.
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