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Ministerraad van 20 november 2009
De ministerraad vergaderde op vrijdag 20 november 2009 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Herman Van Rompuy.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 20 november 2009 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Herman Van Rompuy.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 20 november 2009

Programmawet
Programmawet - tweede lezing
Programmawet - tweede lezing
De ministerraad heeft in tweede lezing het voorontwerp van programmawet goedgekeurd. De
programmawet voert de beslissingen uit die de ministerraad tijdens de begrotingsopmaak heeft genomen.
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van
amendement op het voorontwerp van programmawet goedgekeurd dat verband houdt met ﬁscale
maatregelen in de landbouwsector.
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Hoort bij Ministerraad van 20 november 2009

Justitie
Verhaalbaarheid van kosten voor rechtspleging - tweede lezing
Verhaalbaarheid van kosten voor rechtspleging - tweede lezing
Er komen een aantal wijzigingen aan het stelsel voor de vergoeding voor rechtspleging. De ministerraad
heeft daarover in tweede lezing een voorontwerp van wet (*) en een ontwerp van koninklijk besluit (**)
goedgekeurd die minister van Justitie Stefaan De Clerck had voorgesteld. Het voorontwerp is aangepast
aan het advies van de Raad van State.
Met de wet van 21 april 2007 werd in het kader van de verhaalbaarheid van erelonen en kosten van een
advocaat een rechtsplegingsvergoeding ingevoerd. Dat is een forfaitaire vergoeding die de partij die in het
ongelijk wordt gesteld moet betalen aan de partij die in het gelijk wordt gesteld voor de kosten van een
advocaat. Het stelsel bevatte echter een aantal tekortkomingen die nu worden aangevuld.
In het voorontwerp van wet
Wanneer een partij op de inleidende zitting verschijnt maar de vordering niet betwist of uitsluitend een
uitstel van betaling vraagt, is enkel een minimumvergoeding verschuldigd.
De Belgische staat kan niet worden veroordeeld tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding wanneer
het openbaar ministerie tussenkomt via een rechtsvordering in een burgerlijke geding of wanneer het
arbeidsauditoraat een rechtsvordering instelt voor de arbeidsgerechten.
De persoon die burgerrechtelijk aansprakelijk is, kan in een strafprocedure ook een
rechtsplegingsvergoeding genieten.
In het ontwerp van koninklijk besluit
Een verveelvoudiging van rechtsplegingsvergoedingen wordt vermeden.
Wanneer een gerecht zich onbevoegd verklaart, is de rechtsplegingsvergoeding uitgesloten.
De berekeningsbasis voor de rechtsplegingsvergoeding wordt verduidelijkt.
De rechtsplegingsvergoeding voor de arbeidsgerechten wordt aangepast.
Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.
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(*) voorontwerp van wet tot wijziging van art 1022 van het gerechtelijk wetboek en art 162bis van het
wetboek van strafvordering.
(**) koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de
rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 2011 van het gerechtelijk wetboek en tot vaststelling van de
datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreﬀende de
verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advokaat en tot
vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van de wet hierboven.
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Hoort bij Ministerraad van 20 november 2009

Raad van state
Hernieuwing van het mandaat van de beheerder van de Raad van State
Hernieuwing van het mandaat van de beheerder van de Raad van State
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom een ontwerp
van koninklijk besluit goedgekeurd dat het mandaat van de beheerder van de Raad van State, de heer
Klaus Vanhoutte hernieuwt.
Hij wordt vanaf 16 mei 2009 voor vijf jaar benoemd als beheerder van de administratie en de
infrastructuur.
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Hoort bij Ministerraad van 20 november 2009

Tewerkstelling zelfstandigen
Tewerkstellingsmaatregelen voor zelfstandigen in tijden van crisis
Tewerkstellingsmaatregelen voor zelfstandigen in tijden van crisis
De ministerraad heeft drie ontwerpen van koninklijk besluit (*) goedgekeurd die de tewerkstelling van
zelfstandigen in tijden van crisis beschermen. Het voorstel van minister van KMO's en Zelfstandigen
Sabine Laruelle verlengt en verbetert de maatregelen die de ministerraad in het kader van de wet diverse
bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis heeft genomen (**).
Drie maatregelen worden verlengd tot eind juni 2010:
het recht op sociale verzekering voor zelfstandigen die hun activiteit stopzetten wegens faillissement
en collectieve schuldenregeling voor aanvragen tot de laatste dag van het laatste kwartaal dat volgt op
het kwartaal waarin de vonnissen werden uitgesproken
het recht op sociale verzekering in geval van gerechtelijke reorganisatie en collectieve
schuldenregeling zonder stopzetting van de activiteit
het recht op sociale verzekering voor zelfstandigen in moeilijkheden
met nieuwe referentieperiodes die bepalen of de zelfstandige aan de criteria van zelfstandige in
moeilijkheden voldoet
en een nieuw criterium: daling van de omzet met 60% tijdens het tweede, derde en vierde kwartaal 2009
ten opzichte van de twee voorgaande jaren
de omzetdaling kan ook door een verklaring van een boekhouder worden aangetoond

(*) Ontwerp van koninklijk besluit houdende verlenging van de toepassing van de artikelen 32 tot 34 van
de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis.
Ontwerp van koninklijk besluit tot verlenging van de uitvoering van artikel 2bis, tweede lid, eerste en
tweede streepje, van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale
verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met
toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale
zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.
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Ontwerp van koninklijk besluit. tot verlenging van de uitvoering van artikel 2bis, tweede lid, derde
streepje, van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering
ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing
van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels
(**) wet van 19 juni 2009.
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Hoort bij Ministerraad van 20 november 2009

Overheidsopdrachten
Europese reglementering van beroepsmogelijkheden bij overheidsopdrachten omgezet - tweede
lezing
Europese reglementering van beroepsmogelijkheden bij overheidsopdrachten omgezet - tweede lezing
De beroepsmogelijkheden bij overheidsopdrachten worden versterkt en uitgebreid. Dat is het gevolg van
de omzetting van de Europese richtlijn 2007/66/EG (*) over de verhoging van de doeltreﬀendheid van
beroepsprocedures bij overheidsopdrachten en de uitbreiding ervan tot de opdrachten die de Europese
drempels niet bereiken.
De ministerraad heeft daartoe in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een nieuw boek
betreﬀende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen invoegt in de wet van 24 december 1993
betreﬀende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten.
Concreet voorziet het voorontwerp in snelle en doeltreﬀende procedures die de ondernemingen moeten
beschermen tegen onwettige handelingen van overheden bij het uitbesteden van
overheidsopdrachten. Het gaat om:
snelle beroepsprocedures met een corrigerende en beschermende werking
de vernietiging van onwettige beslissingen
de toekenning van schadevergoedingen
de afweging van belangen
de uitvoering van de beslissingen van de verhaalinstanties
de invoering van schorsingstermijnen
de verplichting om kandidaten en inschrijvers duidelijke informatie te verlenen
de opdrachten die gegund zijn in strijd met bepaalde voorschriften worden onverbindend
de invoering van alternatieve sancties

Het ontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.
(*) van het Europees parlement en de Raad van 11 december 2007.
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Hoort bij Ministerraad van 20 november 2009

Overheidsopdracht voor landsverdediging
Aankoop van veiligheidssystemen voor militairen tijdens missies
Aankoop van veiligheidssystemen voor militairen tijdens missies
De ministerraad heeft minister van Landsverdediging Pieter De Crem de toelating gegeven om een
overheidsopdracht uit te schrijven voor de aankoop van ROCK HEAT LAW M72 en ROCK SUB mm TP-T LAW
systemen.
ROCK HEAT LAW M72 is een compact wapensysteem met eenvoudige en snelle manipulatie, beperkt
gewicht en met snelle afvuurbaarheid in compacte ruimtes dat dient om militairen op het terrein te
beschermen.
Rock SUB mm TP-T LAW is een ondergekalibreerd systeem dat enkel voor training wordt gebruikt.
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Hoort bij Ministerraad van 20 november 2009

Grieppandemie
Tijdelijke afwijking van criteria voor bloeddonoren
Tijdelijke afwijking van criteria voor bloeddonoren
Door de pandemie van griep AH1N1 kan het aanbod van bloed voor transfusies in het gedrang komen. De
ministerraad heeft daarom besloten een Europese richtlijn (*) in Belgisch recht om te zetten die tijdelijke
afwijkingen op de criteria voor donaties van bloed en bloedbestanddelen toestaat.
Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx past tijdelijk twee
uitsluitingscriteria voor donoren aan:
het uitsluitingscriterium inzake het minimum hemoglobinegehalte wordt verlaagd:
voor vrouwen van 125 gr tot 120 gr per liter bloed
voor mannen van 135 gr tot 130 gr per liter bloed

de minimale uitsluitingsperiode voor donoren met griepsymptomen wordt verminderd van twee weken
tot een week.

De maatregel kan enkel worden genomen in geval van noodzaak en na het advies van de
Hoge Gezondheidsraad.

Het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van art. 3 van de wet van 16 oktober 2009 die
machtigingen verleent aan de koning in geval van griepepidemie wordt voor advies aan de Raad van State
voorgelegd.
(*) richtlijn 2004/135/EG van de Commissie van 3 november 2009.
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Hoort bij Ministerraad van 20 november 2009

Marktpraktijken
Voorontwerp van wet betreﬀende marktpraktijken en consumentenbescherming - tweede lezing
Voorontwerp van wet betreﬀende marktpraktijken en consumentenbescherming - tweede lezing
De ministerraad heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd betreﬀende
marktpraktijken en consumentenbescherming dat de wet van 14 juli 1991 betreﬀende de
handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument vervangt. Die wet wordt nu
aangepast aan de economische toestand en de Europese voorschriften. Het voorontwerp is een initiatief
van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne, minister van KMO's en
Zelfstandigen Sabine Laruelle en de minister bevoegd voor Consumentenzaken Paul Magnette.
Het ontwerp werd in tweede lezing vooral aangepast aan de technische opmerkingen van de Raad van
State. Inhoudelijk bleven de belangrijkste hervormingen zoals voorzien in eerste lezing door de
ministerraad van 10 juli 2009 ongewijzigd.
De aankondiging van prijskortingen wordt eenvoudiger: de regels voor de aankondiging van
prijsverminderingen worden versoepeld en de consument krijgt volledige en juiste informatie over de
prijsverschillen.
Om de verkoop via internet en op afstand te bevorderen is het toegelaten om de betaling voor het aﬂopen
van de bedenkperiode te eisen. Die periode wordt verlengd tot 14 kalenderdagen in plaats van zeven
werkdagen en de afgevinkte keuzemogelijkheden om de aankoop van bijkomende producten te weigeren,
worden verboden. De bedoeling is om de elektronische verkoop te stimuleren en tegelijk de consument te
beschermen.
De sperperiodes beginnen op 6 december en 6 juni(voor kledij, schoenen en lederwaren) met de
mogelijkheid om reclame te maken voor koopjes.
De koppelverkoop of de gezamenlijke aanbiedingen aan consumenten zijn toegelaten, tenzij het om
oneerlijke handelsprakijken gaat. Voor de ﬁnanciële diensten blijft het verbod gelden, maar er zijn
uitzonderingen voorzien.
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Hoort bij Ministerraad van 20 november 2009

Fietsvergoeding
Vrijstelling van sociale bijdragen voor de ﬁetsvergoeding
Vrijstelling van sociale bijdragen voor de ﬁetsvergoeding
De vrijstelling van sociale bijdragen voor de ﬁetsvergoeding, wordt aangepast in verhouding met de
verhoging van de ﬁscale vrijstelling die de ministerraad in het kader van het relanceplan heeft
goedgekeurd (*). De ministerraad heeft hierover op voorstel van minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit
goedgekeurd (**).
De ﬁetsvergoeding voor het woon-werkverkeer werd verhoogd tot 0,20 cent per kilometer. De vrijstelling
van de bijdrage voor sociale zekerheid wordt hier verhoudingsgewijs aan aangepast.
(*) Economische herstelwet van 27 maart 2009.
(**) ontwerp van kb tot wijzigiging van het kb van 29 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreﬀende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders.
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