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Ministeraad van 8 oktober 2010
De ministerraad vergaderde op vrijdag 8 oktober 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme
De ministerraad vergaderde op vrijdag 8 oktober 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 8 oktober 2010

Vervoer over de binnenwateren
Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de gewesten voor de bevordering van het
vervoer over de binnenwateren
Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de gewesten voor de bevordering van het vervoer
over de binnenwateren
De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit
Etienne Schouppe het samenwerkingsakkoord goedgekeurd tussen de Federale Staat en de gewesten met
betrekking tot de uitvoering van de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen betreﬀende het
beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de
bevordering van het vervoer over de binnenwateren.
Dit samenwerkingsakkoord beoogt de uitvoering van Verordening EG nr. 718/99 van de Raad van 29
maart 1999.
De ministerraad heeft ook het voorontwerp van wet goedgekeurd dat instemt met het
samenwerkingsakkoord. Het wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
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Hoort bij Ministeraad van 8 oktober 2010

Budgettaire discipline
Aanvragen voor vastleggingskredieten
Aanvragen voor vastleggingskredieten
De ministerraad gaat akkoord met de voorstellen voor vastleggingskredieten die verschillende
regeringsleden indienden binnen het kader van de omzendbrief voor budgettaire discipline en
behoedzaamheid. Het gaat om:
noodzakelijke initiatieven om het dagelijkse administratieve beheer en de bevoegdheden inzake
voogdij verder te zetten
om de zaken af te handelen waarvoor geen nieuw initiatief van de regering vereist is
om dringende zaken onder andere in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap te behartigen
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Hoort bij Ministeraad van 8 oktober 2010

Den Haag
Aankoop van een nieuwe kanselarij in Den Haag
Aankoop van een nieuwe kanselarij in Den Haag
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere de aankoop van
een nieuwe kanselarij in Den Haag (Nederland) goedgekeurd.
Belgiê huurt sinds 10 jaar een kanselarij in Nederland. De hoge huurprijzen die nu betaald worden, het
stabiele politieke en economische klimaat van Nederland en de logistieke problemen als gevolg van de
biometrie en de kooi van Faraday hebben geleid tot een haalbaarheidsstudie voor de aankoop van een
gebouw.
Daarom heeft de ministerraad het licht op groen gezet voor de aankoop van een volledig vernieuwd
gebouw. Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Agence wallonne à l'exportation (AWEX), die de
wens hebben geuit om er zich te vestigen, kunnen er worden gehuisvest.
Deze vastgoedoperatie zal op een periode van 20 jaar gerentabiliseerd zijn.
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Hoort bij Ministeraad van 8 oktober 2010

Verkeersveiligheid
Financiering van de opvolging van het verkeersveiligheidsbeleid van de politiediensten
Financiering van de opvolging van het verkeersveiligheidsbeleid van de politiediensten
Op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe heeft
de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat aan de FOD Mobiliteit en Vervoer de
nodige ﬁnanciering toekent voor de opvolging van het verkeersveiligheidsbeleid van de lokale en federale
politiezones.
Het ontwerp voorziet het vrijmaken van 300.000 euro voor 2010. Dit bedrag zal gebruikt worden voor de
aanwerving van medewerkers die belast zullen zijn met een adviesfunctie bij de politiediensten (4 niveaus
A en 2 niveaus B). De opvolging door de FOD Mobiliteit en Vervoer van het verkeersveiligheidsbeleid van
de politiediensten volgt vier assen:
evaluatie van de handhavingsactiviteiten
rapportering
beleidsondersteuning
ondersteuning van de politiediensten

Deze opdracht moet bijdragen tot de optimalisering van de prestaties van de politiediensten op het vlak
van verkeersveiligheid. Bijzondere aandacht zal moeten besteed worden aan de invoering van het
wegverkeer als 7de basisfunctionaliteit voor de lokale politie.
De ministerraad heeft anderzijds het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd rond de
gemeenschappelijke aankopen van de geïntegreerde politie via het Fonds voor de Verkeersveiligheid
2010.
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Hoort bij Ministeraad van 8 oktober 2010

Adoptie-uitkeringen
Verhoging van de adoptie-uitkeringen voor zelfstandigen
Verhoging van de adoptie-uitkeringen voor zelfstandigen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister van Sociale
Zaken Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de adoptie-uitkeringen
voor de zelfstandigen vanaf 1 augustus 2009 met 2% verhoogt.
Na de revalorisatie met 2% bedraagt deze forfaitaire uitkering 308,22 euro per week, zoals dat reeds het
geval is voor de moederschapsuitkeringen.
Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006.
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Hoort bij Ministeraad van 8 oktober 2010

Nationaal Geograﬁsch Instituut
Overheidsopdracht voor Defensie
Overheidsopdracht voor Defensie
De ministerraad heeft minister van Defensie Pieter De Crem toelating verleend om een open meerjarige
overeenkomst van vier jaar af te sluiten met het Nationaal Geograﬁsch Instituut (NGI). De overeenkomst
heeft betrekking op de levering van speciﬁeke geograﬁsche producten en diensten aan Defensie.
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Hoort bij Ministeraad van 8 oktober 2010

Aannemers
Invoering van de automatische registratie als aannemer
Invoering van de automatische registratie als aannemer
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de automatische registratie als
aannemer invoert.
Het voorontwerp laat toe het ondernemingsnummer dat door de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
werd toegekend als ﬁscaal identiﬁcatienummer te gebruiken.
De bestaande procedure voor de registratie als aannemer via provinciale registratiecommissies wordt
vervangen door een meer eenvoudige automatische procedure via de KBO. De Belgische Staat schikt zich
zo naar de Dienstenrichtlijn (2006/123/EG).
Het voorontwerp wijzigt de betrokken bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en
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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Hoort bij Ministeraad van 8 oktober 2010

Wetboek van de btw
Begrip "openbare postdienst"
Begrip "openbare postdienst"
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën, Didier Reynders, een voorontwerp van wet
goedgekeurd tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft het
begrip "openbare postdiensten" (artikel 44, § 3, 14°).
Dit voorontwerp sluit aan op een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie en bepaalt dat de
vrijstelling slechts van toepassing is op postdiensten die beantwoorden aan het begrip "universele
postdienst" en voorzover die postdiensten geleverd worden door openbare dan wel particuliere
dienstverleners die de verplichting op zich nemen de gehele universele postdienst of een deel daarvan te
verzekeren, zoals die gedeﬁnieerd wordt in artikel 142 van de wet van 21 maart 1991 betreﬀende de
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.
Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

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

08 okt 2010 -13:04

Hoort bij Ministeraad van 8 oktober 2010

Centrum voor gelijkheid van kansen
Verlenging van het mandaat van de directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding
Verlenging van het mandaat van de directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding
Op voorstel van Vice-Eerste minister en minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet en met het oog op de
noodzakelijke continuïteit in het bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding tijdens de periode van lopende zaken, heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk
besluit goedgekeurd waardoor het mandaat van de huidige directeur van het Centrum voor gelijkheid van
kansen en voor racismebestrijding, de heer Jozef De Witte, wordt verlengd met zes maanden. Die
verlenging vangt aan op 1 november 2010.
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Hoort bij Ministeraad van 8 oktober 2010

Overheidsopdracht voor de federale politie
Gecentraliseerde opslag voor de federale politie
Gecentraliseerde opslag voor de federale politie
Op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom heeft de ministerraad de lancering
van een meerjarige overheidsopdracht voor diensten goedgekeurd voor de aankoop, het onderhoud en het
beheer van een oplossing voor gecentraliseerde opslag (mirrored schijvenkasten) ten voordele van de
federale politie.
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Hoort bij Ministeraad van 8 oktober 2010

Begroting 2011
Omzendbrief over voorlopige kredieten
Omzendbrief over voorlopige kredieten
De ministerraad heeft een ontwerp van omzendbrief goedgekeurd dat de voorbereidingen treft voor een
ﬁnanciewet voor 2011. De ﬁnanciewet 2011 zal voorlopige kredieten à rato van drie twaalfden uittrekken
voor de diensten van de federale overheid voor januari, februari en maart 2011. Ze worden berekend per
programma op basis van de overeenstemmende kredieten uit de aangepaste algemene uitgavenbegroting
voor 2010. De diensten van de federale overheid kunnen enkel afwijkingen op de drie twaalfden bekomen
voor gemotiveerde uitzonderingen, zoals bv. contractuele of internationale verplichtingen.
Tevens bevat het wetsontwerp ook een machtiging om de belastingen te blijven innen, om de staatsschuld
te blijven ﬁnancieren en om middelen over te dragen naar gewesten en gemeenschappen. De bedoeling
van dit wetsontwerp is ondanks het ontbreken van een goedgekeurde begroting 2011 toch de continuïteit
van de openbare dienstverlening te verzekeren.
Nieuwe initiatieven, die niet gemachtigd zijn door het parlement in het kader van de algemene
uitgavenbegroting 2010, zijn niet toegelaten.
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