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Ministerraad van 26 februari 2010
De ministerraad vergaderde op vrijdag 26 februari 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 26 februari 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
Tijdens de persconferentie na de ministerraad hebben eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris
voor Mobiliteit Etienne Schouppe de beslissing van de ministerraad over de beperking van geluidshinder
op Brussels Airport toegelicht (zie video en persbericht). De ministerraad heeft immers een voorontwerp
van wet over de exploitatie van de luchthaven goedgekeurd.
Hiermee wordt eindelijk een belangrijke wettelijke basis gecreëerd voor de inwoners van Brussel en
omstreken, voor de luchthaven en voor de ondernemingen die er gebruik van maken. De beslissingen over
het luchtverkeer zullen de wet moeten eerbiedigen.
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Hoort bij Ministerraad van 26 februari 2010

Landsverdediging
Deelname van een Belgische militair in het kader van de NAVO-steun aan de Afrikaanse Unie
Deelname van een Belgische militair in het kader van de NAVO-steun aan de Afrikaanse Unie
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een
Belgische militair, die deel uitmaakt van het NAVO joint command headquarter van Lissabon tijdelijk in te
zetten op het hoofdkwartier van de African Mission in Sudan (AMIS) in Addis Abeba (Ethiopië).
De militair wordt er tewerkgesteld als administratief medewerker van de senior military liaison oﬃcer van
maart tot augustus 2010.
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Hoort bij Ministerraad van 26 februari 2010

Tewerkstelling
Administratieve vereenvoudiging van de toekenning van de werkkaart
Administratieve vereenvoudiging van de toekenning van de werkkaart
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de startbaankaart voor
laaggeschoolde jongeren vervangt door een werkkaart die recht geeft op een vermindering van sociale
bijdragen. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister
van Werk Joëlle Milquet sluit aan op de beslissing om de startbaankaart af te schaﬀen, zoals de wet van 30
december 2009 ter ondersteuning van de werkgelegenheid voorschrijft.
De werkkaart attesteert dat de jongere werknemer in aanmerking komt voor de vermindering van de
werkgeversbijdragen. De kaart kan ten vroegste bekomen worden vanaf de eerste januari van het jaar
waarin de jongere 19 wordt. De aanvraag moet ten laatste op de 31ste januari van dat jaar bij het
werkloosheidsbureau worden ingediend.
Het besluit treedt in werking op 1 april 2010.
(*) tot wijziging van het kb van 16 mei 2003 tot uitvoering van hoofdstuk 7 van titel IV van de
programmawet van 24 december 2002 tot vereenvouding van het stelsel van vermindering van sociale
bijdragen.

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

Persdienst van vice-eersteminister en minister van
Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet
Wetstraat 2
1000 Brussel
België
+32 2 504 85 13
http://www.milquet.belgium.be

2/2

Persdienst van vice-eersteminister en minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en Culturele
Instellingen,Laurette Onkelinx
Handelsstraat 78-80
1040 Brussel
België
+32 2 233 51 11
http://www.laurette-onkelinx.be/

© 2021 - news.belgium.be

1/2

26 feb 2010 -10:56

Hoort bij Ministerraad van 26 februari 2010

Administratieve vereenvoudiging
Invoering van de elektronische maaltijdcheque
Invoering van de elektronische maaltijdcheque
Binnenkort bestaan de maaltijdcheques ook in elektronische vorm. De ministerraad heeft daarvoor het
licht op groen gezet en de ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die de praktische voorwaarden
vastleggen.
Er circuleren elk jaar 250 miljoen papieren maaltijdcheques voor 1,3 miljoen werknemers. Maar die
papieren versie zorgt voor heel wat administratieve rompslomp voor de werknemers, de werkgevers en de
handelaars. Daarom heeft de ministerraad nu twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die het
regelgevende kader creëren voor de invoering van elektronische maaltijdcheques.
De elektronische maaltijdcheques worden op een maaltijdchequerekening geplaatst. Ze hebben dezelfde
geldigheidsduur als de papieren versie en kunnen ook gebruikt worden voor maaltijden die klaar zijn voor
gebruik. Het gebruik van de elektronische maaltijdcheques is gratis voor de werknemer.
De vrije keuze tussen elektronische en papieren maaltijdcheques blijft gewaarborgd en wordt
collectief geregeld.
De onderneming die elektronische maaltijdcheques wil uitgeven, wordt erkend op basis van bepaalde
voorwaarden die in het koninklijk besluit zijn opgenomen. Die erkenning gebeurt door de ministers van
Sociale Zaken, Werk, Zelfstandigen en Economische Zaken, na een gemotiveerd advies van een ad hoc
advies- en controlecomité. Daarvoor moeten ze hun aanvraag indienen bij de minister van Economische
Zaken wanneer de twee ontwerpen in werking treden.
De uitgever moet uiteraard het privéleven van de werknemer vrijwaren en mag hierover geen
informatie overmaken aan derden.
De FOD Economie zal samen met de sociale inspectie optreden als controleïnstantie en als meldpunt voor
klachten.
De elektronische maaltijdcheques zullen beschikbaar zijn eenmaal de ondernemingen erkend zijn. De
eerste betalingen met elektronische maaltijdcheques zijn voorzien voor het najaar 2010.
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Hoort bij Ministerraad van 26 februari 2010

Leningen van staat tot staat
Eerste deel van het programma 2010 van de leningen van staat tot staat
Eerste deel van het programma 2010 van de leningen van staat tot staat
De ministerraad gaat akkoord met de toekenning van een nieuwe staatsleningen van 6.842.000 euro aan
Algerije om 40 aardgasbussen te laten bouwen en leveren. De lening kreeg een gunstig advies van het
Finexpocomité.
De ministerraad heeft ook kennis genomen van het programma van staatsleningen van vorige jaren en de
voorwaarden van het programma voor 2010.
Het systeem van de staatsleningen onstond in 1964 en machtigt de minister van Financiën en de minister
bevoegd voor Buitenlandse Handel om samen ﬁnanciële steun aan ontwikkelingslanden te verlenen, zodat
ze zich tegen zeer gunstige voorwaarden goederen en diensten kunnen aanschaﬀen die voor hun
economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. Voor de meeste ontwikkelingslanden is de
ﬁnanciële samenwerking verbonden met de levering van Belgische goederen en diensten. Voor de minst
gevorderde landen is de hulp ontbonden sinds 1 januari 2002.
Gezien hun hoge schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische
internationale samenwerking.
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Hoort bij Ministerraad van 26 februari 2010

Werkgelegenheid
Tewerkstelling werkzoekenden met een handicap
Tewerkstelling werkzoekenden met een handicap
Vanaf 1 april 2010 zullen werkzoekenden met een handicap in aanmerking komen voor de activamaatregel (activering van de werkloosheidsuitkeringen). Om de tewerkstelling van deze werkzoekenden te
bevorderen heeft de ministerraad hierover op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp
van koninklijk besluit goedgekeurd (*).
De werkzoekende met verminderde arbeidsgeschiktheid kan een activering van de
werkloosheidsuitkering van 500 euro per maand genieten gedurende twee jaar, die de werkgever kan
opnemen in het nettosalaris. De werkzoekende komt voor de maatregel in aanmerking na één dag
inschrijving als werkzoekende (in plaats van zes maanden in het algemene stelsel).
(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 19 december 2001 tot bevordering van de
tewerkstelling van langdurig werkzoekenden met het oog op het bevorderen van de tewerkstelling van
werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid.

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

Persdienst van vice-eersteminister en minister van
Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet
Wetstraat 2
1000 Brussel
België
+32 2 504 85 13
http://www.milquet.belgium.be

© 2020 - news.belgium.be

1/1

26 feb 2010 -10:56

Hoort bij Ministerraad van 26 februari 2010

Geweld tegen politieagenten
Uitbreiding van rechtsbijstand aan politieagenten
Uitbreiding van rechtsbijstand aan politieagenten
Door de toename van geweld tegen politieagenten heeft de ministerraad beslist de rechtsbescherming van
politieagenten te verbeteren op het vlak van rechtsbijstand en zaakschade (voorontwerp van wet).
Het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck en minister van Binnenlandse Zaken Annemie
Turtelboom wijzigt in de eerste plaats de wettelijke voorwaarden die recht geven op gratis rechtsbijstand.
Tot nu toe werd die enkel toegekend in geval van ten minste een dag werkonbekwaamheid. Voortaan
wordt de toekenning gekoppeld aan de voorwaarde dat er een schadelijk feit is gepleegd. De overheid
is evenwel bevoegd om roekeloze vorderingen te vermijden.
Om wraakacties tegent e gaan, breidt het voorontwerp het toepassingsgebied van de zaakschade uit
tot situaties waarin de politieagent als gevolg van de uitoefening van zijn ambt schade lijdt (niet enkel
tijdens de uitoefening).
Een ontwerp van koninklijk besluit zal een eenduidige en transparante reglementering van de
rechtshulp creëren voor politieagenten die in een andere dienst zijn tewerksgesteld.
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Hoort bij Ministerraad van 26 februari 2010

Fietsvergoeding
Fietsvergoeding voor ambtenaren verhoogd
Fietsvergoeding voor ambtenaren verhoogd
De ﬁetsvergoeding voor woon-werkverkeer of voor dienstverplaatsingen wordt verhoogd tot 0,20 euro (tot
nu toe 0,15 euro). De ministerraad heeft hierover op initiatief van minister van Ambtenarenzaken en
Overheidsbedrijven Inge Vervotte een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*).
Het bedrag wordt opgetrokken tot het (geïndexeerde) bedrag van de ﬁscale vrijstelling. De verhoging sluit
aan op het beleid voor de bescherming van het milieu en voert het sectoraal akkoord 2009-2010 voor het
federaal administratief openbaar ambt uit.
De ministerraad heeft een tweede ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de diensten en
instellingen die onder een sectoraal akkoord vallen uitsluit van de toepassing van het kb van 20 april 1999.
(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 20 april 1999 houdende toekenning van een
vergoeding voor het gebruik van de ﬁets aan de personeelsleden van sommige overheidsdiensten.

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

26 feb 2010 -10:56

Hoort bij Ministerraad van 26 februari 2010

Preventieve diplomatie
Financiering van een project van de preventieve diplomatie
Financiering van een project van de preventieve diplomatie
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere een project
voor de preventieve diplomatie goedgekeurd.
Eerbiediging en bewustmaking voor mensenrechten - Ensemble contre la peine de mort - Financiering
vierde congres tegen de doodstraf - Genève
Het wereldcongres tegen de doodstraf werd voor het eerst georganiseerd in 2001 en wordt sindsdien om
de drie jaar georganiseerd. Het vierde congres vindt plaats van 24 tot 26 februari 2010 in Genève. Het is
de bedoeling om het maatschappelijke middenveld in het zuiden te versterken
door samenwerkingsstrategieën tussen noord en zuid en tussen zuid en zuid te bevorderen en door de
deelname van actoren uit het zuiden aan het congres te steunen. Het congres kadert in een
langetermijnproject om internationaal (binnen de VN) en regionaal (vooral de regio van de Grote
Meren) de afschaﬃng van de doodstraf te realiseren.
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Hoort bij Ministerraad van 26 februari 2010

B-fast
B-fast operatie in januari in Haïti en Albanië
B-fast operatie in januari in Haïti en Albanië
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere 461.750 euro
toegekend aan de operatie die B-fast in Haïti uivoerde naar aanleiding van de verwoestende aardbeving
van 12 januari 2010. De interventie bestond uit de zending van:
een urban search and rescue team om overlevenden onder het puin op te sporen
een medisch interventieteam dat een veldhospitaal runde
en het gebruiksklaar maken van een waterzuiveringsstation.

Een zestigtal personen namen aan de actie deel die oorspronkelijk tien dagen duurde. De medische actie
werd met tien dagen verlengd. De ministerraad heeft ook ingestemd met de toekenning van 200.000 euro
extra voor de toenmalige verlenging van de missie.
De ministerraad heeft eveneens ingestemd met de toekenning van 60.000 euro aan de operatie die B-fast
in januari in Albanië leidde naar aanleiding van de hevige overstromingen die in het
noorden plaatsvonden. De operatie bestond uit de verzending van twee platbodemboten en medicijnen.
B-FAST is het snelle interventieteam van de Belgische regering.
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Hoort bij Ministerraad van 26 februari 2010

Internationaal verdrag
Wijziging van het verdrag tussen België en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting en het
voorkomen van belastingontduiking
Wijziging van het verdrag tussen België en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting en het
voorkomen van belastingontduiking
De ministerraad heeft ingestemd met het ontwerp van wet houdende goedkeuring van het protocol tot
wijziging van het verdrag tussen België en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het
voorkomen van het ontgaan van belasting inzake het inkomen en het vermogen en houdende aanpassing
van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van het protocol (Berlijn, 23 juni 2009).
Het protocol breidt de werkingssfeer van de administratieve bijstand tussen de Belgische en Nederlandse
belastingadministraties uit. Zo kunnen ze bankgegevens uitwisselen om het verdrag en de nationale
wetgevingen toe te passen. In het geval van België gaat het om alle belastingen die worden geheven voor
de federale staat, de staatkundige onderdelen of de plaatselijke publiekrechtelijke lichamen waarvoor de
staat instaat.
Het protocol maakt deel uit van een wereldwijd proces om de internationale samenwerking in
belastingzaken te versterken.
Het protocol is van toepassing vanaf 1 januari 2010. Als uitzondering hierop kan informatie bij een bank of
een andere ﬁnanciële instelling worden opgevraagd voor de inkomstenbelastingen die zijn toegekend of
betaalbaar gesteld sinds 1 januari 2008
Het protocol wordt binnenkort aan de goedkeuring van het parlement voorgelegd.
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Hoort bij Ministerraad van 26 februari 2010

Internationale overeenkomst
Overeenkomst met Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, VJRM, Moldavië, Montenegro, Servië en
Kosovo
Overeenkomst met Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, VJRM, Moldavië, Montenegro, Servië en
Kosovo
De ministerraad heeft zijn goedkeuring verleend aan het voorontwerp van wet houdende instemming met
de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de
Republiek Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Republiek Moldavië,
Montenegro, de Republiek Servië en de United Nations Interim Administration Mission in Kosovo in naam
van Kosovo in overeenstemming met resolutie 1244 van de VN-veiligheidsraad, betreﬀende de
voorrechten en immuniteiten van het Secretariaat van het Central European Free Trade Agreement
(Brussel, 26 juni 2008).
De overeenkomst verduidelijkt een aantal aspecten van de voorrechten en immuniteiten
die België toekent met het oog op de goede werking van het secretariaat van het CEFTA.
Het Central European Free Trade Agreement (CEFTA) werd in 1992 ondertekend door de vier landen van
de Visegràd-groep, namelijk Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek en Slovakije. Het was de bedoeling
om via de uitvoering van de vrijhandelsovereenkomst, de nodige interne aanpassingen door te voeren met
het oog op een toekomstig lidmaatschap van de EU.
In de daaropvolgende jaren traden ook Slovenië, Roemenië, Bulgarije, Kroatië en de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië (VJRM) toe tot CEFTA. De toetreding in 2004 en 2007 tot de EU van de
meeste van de oorspronkelijke CEFTA-landen maakte het overbodig om partij te blijven in de
overeenkomst, zodat CEFTA beperkt bleef tot Kroatië en de VJRM.
Daarom werd in 2006 beslist CEFTA uit te breiden tot de overige landen van de Balkan die ondersteund
door het stabiliteitspact voor Zuid-Oost-Europa onder elkaar al een aantal bilaterale
vrijhandelsovereenkomsten hadden gesloten. Bedoeling is de betrokken landen voor te bereiden op het
EU-lidmaatschap. Het secretariaat van CEFTA is gevestigd in Brussel.
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Hoort bij Ministerraad van 26 februari 2010

Sociale zekerheid
Alternatieve ﬁnanciering van de sociale zekerheid
Alternatieve ﬁnanciering van de sociale zekerheid
De ministerraad heeft zeven ontwerpen van koninklijk besluit over de alternatieve ﬁnanciering van de
sociale zekerheid voor het jaar 2010 goedgekeurd. Daarnaast keurde hij ook vijf ontwerpen van koninklijk
besluit goed die bijzondere vergoedingen aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening voor 2010
toekennen.
Alternatieve ﬁnanciering 2010
Het bedrag voor de ﬁnanciering van de startbaanovereenkomsten die deel uitmaken van de globale
projecten in de openbare sector is 4.720.000 euro.
De verhoging van het bedrag van de alternatieve ﬁnanciering voor de ﬁnanciering van het Fonds tot
vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers bedraagt 2.246.000
euro.
Het bedrag voor de ﬁnanciering van de administratieve omkadering van de plaatselijke
werkgelegenheidsagentschappen is 19.810.000 euro.
Het bedrag voor de ﬁnanciering van het betaald educatief verlof dat voorafgenomen wordt op de belasting
van de toegevoegde waarde is 20.004.000 euro.
Het bedrag van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de
sociale zekerheid als ﬁscaal terugverdieneﬀect op de nieuwe werkgeversbijdragenverminderingen
is 46.800.000 euro.
Het bedrag dat wordt ingehouden van het bedrag toegekend aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
voor ondersteuning van het fundamenteel onderzoek overeenkomstig het terugverdieneﬀect inzake
sociale zekerheidsbijdragen voor het scheppen van onderzoeksmandaten is 6.663.000 euro.
Het bedrag bestemd voor de alternatieve ﬁnanciering van de verplichte verzekering van de geneeskundige
verzorging is 1.609.313.000 euro.
Bijzondere vergoedingen van de RVA
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De bijzondere vergoeding voor de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening voor de ﬁnanciering van de
startbaanovereenkomsten is 18.419.000 euro.
Het bedrag voor de ﬁnanciering van het samenwerkingsakkoord betreﬀende de sociale economie is
2.000.000 euro.
Het bedrag van de bijzondere vergoeding voor de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening voor de ﬁnanciering
van de tewerkstellingscellen is 62.850.000 euro.
Het bedrag voor de ﬁnanciering van de start- en stagebonussen is 8.936.000 euro.
Het bedrag van de voorafname op de beschikbare middelen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor
de ﬁnanciering van het opleidingsfond dienstencheques is 2.311.000 euro.
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Personeel openbaar ambt
Overgangsbepaling voor de invoering van niveau A bij de FOD Financiën
Overgangsbepaling voor de invoering van niveau A bij de FOD Financiën
Minister van Financiën Didier Reynders heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit
voorgelegd met overgangsbepalingen die gelden tot wanneer de functieclassiﬁcaties van niveau A bij de
FOD Financiën worden ingevoerd (*). De overgansbepalingen verzekeren de continuïteit van de dienst.
Zo kan men in klasse A hogere ambten blijven toekennen.
De laureaten van een vergelijkende selectie voor de overgang naar hoofdinspecteur van een ﬁscaal
bestuur of eerstaanwezend attaché van ﬁnanciën kunnen benoemd worden als attaché van ﬁnanciën of
inspecteur bij een ﬁscaal bestuur in de weddeweddeschaal A21.
Na overleg met de vakbonden wordt het ontwerp weer aan de ministerraad voorgelegd.
(*) kb van 20 december 2007 houdende classiﬁcatie van de functies van niveau A.
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CREG
Bedragen voor de ﬁnanciering van de werkingskosten van de Commissie voor de regulering van de
elektriciteit en het gas voor 2010 vastgelegd
Bedragen voor de ﬁnanciering van de werkingskosten van de Commissie voor de regulering van de
elektriciteit en het gas voor 2010 vastgelegd
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette het budget voor de
ﬁnanciering van de werkingskosten van de Commissie (CREG) voor de regulering van de elektriciteit en
het gas voor 2010 vastgelegd.
Het budget bedraagt 15.146.140 euro. Het wordt geﬁnancierd door de federale bijdrage:
10.520.502 euro is ten laste van de elektriciteitssector
4.625.638 euro is ten laste van de gassector
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Brussels International
Beperking van geluidsoverlast op luchthaven Brussels International
Beperking van geluidsoverlast op luchthaven Brussels International
Eerste minister Yves Leterme en Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe hebben de ministerraad
op de hoogte gebracht van de stand van zaken van het geheel van maatregelen die de regering op 19
december 2008 had genomen om de geluidshinder rond de luchthaven Brussels Airport te
verminderen. Het gaat onder andere om de beperking van nachtvluchten, het preferentiële banengebruik,
de organisatie van een overlegforum en de controle.
Wijziging van procedures
De ministerraad heeft de wijzigingen die ze voorstelden goedgekeurd.
Het gaat om de nieuwe vluchtprocedures en de procedure voor de keuze van banen in gebruik, die
Belgocontrol zal toepassen.
De uitwerking van de vluchtprocedures en de exploitatierestricties voor Brussels Airport krijgen een
juridisch kader in een voorontwerp van wet betreﬀende het exploitatiekader van Brussels Airport.
Elke wijziging van het juridische kader zal voortaan aan een aantal verplichtingen worden onderworpen
zoals het uivoeren van een veiligheidstudie, een capaciteitsstudie en studies over de impact op
gezondheid en milieu.
Werkgroep statuut luchtvaartruimtes
Een werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van Belgocontrol, Landsverdediging en het directoraatgeneraal van de Luchtvaart heeft mogelijke verbeteringen geïndentiﬁceerd om het verkeer rond de
luchthavens te verbeteren.
Samenwerkingsakkoord
De federale staat zal een principenota aan de gewesten voorstellen die als basis zal dienen om een
voorstel van samenwerkignsakkoord voor te stellen.
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Regie der Gebouwen
Uitbreiding van het justitiepaleis in Luik
Uitbreiding van het justitiepaleis in Luik
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een bijkomende ﬁnanciering
voor de uitbreiding van het Luikse Justitiepaleis goedgekeurd. De raad heeft de minister van Financiën de
toestemming verleend om in naam van de Regie der Gebouwen op basis van een openbare aanbesteding
een lening af te sluiten ter aanvulling van het ﬁnancieringscontract dat werd afgesloten met de Europese
Investeringsbank.

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

1/2

26 feb 2010 -10:56

Hoort bij Ministerraad van 26 februari 2010

Consumentenkrediet
Harmonisering van de Europese wetgevingen voor consumentenkrediet
Harmonisering van de Europese wetgevingen voor consumentenkrediet
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet over het consumentenkrediet goedgekeurd dat de
Europese richtlijn (*) over de kredietovereenkomsten voor consumenten in Belgisch recht omzet en dat de
huidige wet (**) over het consumentenkrediet bijschaaft.
Het voorontwerp bewaart het evenwicht tussen de rechten van de kredietverleners en de bescherming van
de consument en vult de bestaande wetgeving op twee vlakken aan.
In de eerste plaats stemt het voorontwerp de wetgevingen van de lidstaten op elkaar af, zodat er
een echte interne markt tot stand komt en alle Europese consumenten hetzelfde hoge niveau van
bescherming van hun belangen genieten. De afstemming betreft een aantal essentiële thema's zoals
de precontractuele informatie, de contractuele informatie, de berekening van het het jaarlijkse
kostenpercentage, de vergoeding bij vervroegde terugbetaling en het herroepingsrecht.
Daarnaast voert het voorontwerp een aantal verbeteringen van de wet in waardoor het een van de meest
verregaande hervormingen van het consumentenkrediet wordt:
de verplichting om op elke reclame voor kredieten de melding ‘Let op, geld lenen kost geld’ te
vermelden
een verbod op reclame voor kredietgroepering
duidelijker bepalingen tegen reclame die zicht richt tot personen die het hoofd niet kunnen bieden aan
schulden of reclame die het gemak en de snelheid benadrukt waarmee een krediet kan worden
afgesloten
de verplichting om in reclame voor kredieten een jaarlijks kostenpercentage te vermelden en een
concreet terug te betalen bedrag op basis van een representatief voorbeeld
een verbod op het cash uitbetalen van geleende sommen
meer ﬂexibiliteit voor consumenten met afbetalingsmoeilijkheden
een strenger optreden tegen malaﬁde of agressieve praktijken via controles en strengere straﬀen

(*) richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 en tot intrekking van
richtlijn 27/102/EEG van de Raad.
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(**) van 12 juni 1991.
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