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Ministerraad van 22 januari 2010
De ministerraad vergaderde op vrijdag 22 januari 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 22 januari 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 22 januari 2010

Active Endeavour
Inzet van twee Belgische militairen van de AWACS-capaciteit in operatie active endeavour
Inzet van twee Belgische militairen van de AWACS-capaciteit in operatie active endeavour
De ministerraad gaat in op het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om
twee Belgische militairen uit de AWACS-capaciteit van de NAVO in te zetten in het kader van de NAVOantidrugsoperatie Active Endeavour in de Middellandse Zee.
Ze maken deel uit van de bemanning van de AWACS-radarvliegtuigen en nemen deel aan
de internationale strijd tegen het terrorisme door de NAVO in het Middellandse Zeegebied.
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Hoort bij Ministerraad van 22 januari 2010

Tewerkstelling
Waarborg van de sociale rechten op het vlak van beroepsziekten naar aanleiding van
arbeidsduurvermindering in tijden van crisis
Waarborg van de sociale rechten op het vlak van beroepsziekten naar aanleiding van
arbeidsduurvermindering in tijden van crisis
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat werknemers, die getroﬀen
worden door arbeidsduurvermindering wegens de crisis, het behoud van de sociale rechten op het vlak
van beroepsziekten waarborgt.
Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk
Joëlle Milquet voert art. 34/1 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling
in tijden van crisis uit. Die wet werd gewijzigd door de wet van 30 december 2009 houdende diverse
bepalingen. Daarin zijn maatregelen opgenomen voor arbeidsduurvermindering om ontslagen te
voorkomen. Ze waren tijdelijk tot eind december 2009, maar zijn verlengd.
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Hoort bij Ministerraad van 22 januari 2010

Regie der gebouwen
Huur van gebouwen voor de POD Wetenschapsbeleid en de FOD Mobiliteit en Vervoer
Huur van gebouwen voor de POD Wetenschapsbeleid en de FOD Mobiliteit en Vervoer
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders de Regie der Gebouwen
opdracht gegeven om de benedenverdieping en de eerste verdieping van het gebouw in de Belgradostraat
15a, in Vorst te huren. De programmatorische overheidsdienst Wetenschapsbeleid, de Koninklijke Musea
voor Kunst en Geschiedenis en de archieven van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en
Hedendaagse Maatschappij (SOMA) worden er gehuisvest.
De ministerraad heeft de Regie der Gebouwen ook opgedragen om een nieuw huurcontract te sluiten voor
de kantoren, het archief en parkeerplaatsen in de Posthoﬂei 1-3-5 in Berchem voor het directoraatgeneraal Maritiem Vervoer en het directoraat-generaal Vervoer te Land van de FOD Mobiliteit en Vervoer.
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Hoort bij Ministerraad van 22 januari 2010

Loopbaan van het rijkspersoneel
Diverse maatregelen betreﬀende de loopbaan van het rijkspersoneel - tweede lezing
Diverse maatregelen betreﬀende de loopbaan van het rijkspersoneel - tweede lezing
De ministerraad heeft in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met verschillende
maatregelen over de loopbaan van het rijkspersoneel. Het ontwerp van de minister van Ambtenarenzaken
Inge Vervotte is gewijzigd na onderhandeling met de vakbonden.
Sommige selectieprocedures bij de overheidsdiensten worden toegankelijk voor kandidaten die houder zijn
van een getuigschrift van generieke competenties verworven buiten diploma. In die gevallen kunnen ze
afwijken van de diplomavereiste. Die afwijking kan enkel worden toegestaan door de minister bevoegd
voor Ambtenarenzaken.
Het ontwerp bevat ook nog een reeks andere wijzigingen die het statuut van het rijkspersoneel
verduidelijken en vereenvoudigen.
Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.
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Hoort bij Ministerraad van 22 januari 2010

Onderneming in moeilijkheden
Erkenning als onderneming in moeilijkheden van ondernemingen met minder dan tien werknemers
Erkenning als onderneming in moeilijkheden van ondernemingen met minder dan tien werknemers
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit
goedgekeurd betreﬀende de erkenning als onderneming in moeilijkheden van ondernemingen met minder
dan 10 werknemers (*).
De wet schrijft voor dat ondernemingen met minder dan tien werknemers die economische moeilijkheden
ondervinden een vrijstelling van de crisispremie kunnen bekomen. Het ontwerp deﬁnieert het begrip
economische moeilijkheden en bepaalt hoe de aanvraag tot vrijstelling wordt ingediend.
Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.
(*) uitvoering van art. 153, §2 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen.
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Hoort bij Ministerraad van 22 januari 2010

e-HR-project bij federale overheid
Module 2 tijdsbeheer
Module 2 tijdsbeheer
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte om begin
2010 de tweede module 'tijdsbeheer' van de e-HR-oplossing bij de federale openbare diensten te starten.
Die module betreft het beheer van onder andere loopbaanincidenten zoals ziekte en andere
afwezigheden.
De module kadert in de overheidsopdracht voor de aankoop van softwarelicenties, hardware en
consultancydiensten voor de implementatie van een globale informaticaoplossing voor het geïntegreerde
beheer van de processen voor personeel en organisatie binnen de federale overheid.
De basis van de e-HR-oplossing bestaat uit een gegevensbank met transversale gegevens die de unieke
bron van de personeelsgegevens van de FOD's en POD's zal worden. Op termijn zullen de ambtenaren via
een elektronisch loket vakantie kunnen aanvragen, hun personeelsdossier kunnen inkijken of
ziekte melden... De informaticaoplossing bestaat uit zes modules die tussen 2004 en 2014 worden
geïmplementeerd.
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Hoort bij Ministerraad van 22 januari 2010

Non-proﬁtsector
Vermindering van sociale bijdragen voor de werkgevers uit de non-proﬁtsector (sociale Maribel)
Vermindering van sociale bijdragen voor de werkgevers uit de non-proﬁtsector (sociale Maribel)
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het koninklijk besluit van 18 juli
2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-proﬁtsector
wijzigt.
Het ontwerp dat minister van Werk Joëlle Milquet voorstelde, brengt de bijdragevermindering sociale
Maribel voor werkgevers uit de non-proﬁtsector geleidelijk in overeenstemming met de structurele
bijdragevermindering van 400 euro per werknemer en per trimester. Ze bedraagt nu 365 euro en wordt
opgetrokken in 2010 tot 375,94 euro en in 2011 tot 387,83 euro. Dat betekent een verhoging van het
socialemaribelfonds met 23,3 miljoen euro in 2010 en 2011.
Het uitgekeerde forfait bedraagt in 2010 371,23 euro en in 2011 384,25 euro per werknemer en per
trimester. De bedragen zijn lager dan de bijdrageverminderingen wegens correcties die werden toegepast
om bestaande arbeidsplaatsen te vrijwaren, ten behoeve van fondsen die meer forfait uitgekeerd krijgen
dan 371,23 euro.
Om een zekere overeenstemming met de privé non-proﬁt-sector te bereiken wordt een bedrag van 19,36
euro toegekend aan het socialemaribelfonds van de openbare sector. De privé sector kon immers in het
kader van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 bijkomende tewerkstelling creëren dankzij de
bedragen van de vrijstelling van bedrijfsvoorheﬃng die aan het socialemaribelfonds zijn toegekend. In
2011 kan het bedrag geëvalueerd worden in functie van de bedrijfsvoorheﬃng en de loonmassa.
Het ontwerp voert de beslissingen van de oorspronkelijke begroting 2010 uit.
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Hoort bij Ministerraad van 22 januari 2010

Nationale arbeidsraad
Leden en verdeling van mandaten bij de Nationale Arbeidsraad
Leden en verdeling van mandaten bij de Nationale Arbeidsraad
De ministerraad heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd over de leden en de verdeling
van de mandaten van de meest representatieve werknemersorganisaties in de Nationale Arbeidsraad. De
twee ontwerpen die minister van Werk Joëlle Milquet voorstelde, voeren de aanpassing van de wet tot
inrichting van de Nationale Arbeidsraad uit (*).
Het eerste ontwerp van kb wijzigt het kb van 24 juni 1952 tot vaststelling van het aantal leden van de
Nationale Arbeidsraad en bepaling van de modaliteiten van hun voordracht. Het tweede ontwerp verdeelt
de mandaten van de meest representatieve werknemersorganisaties in de Nationale Arbeidsraad.
(*) wet van 29 mei 1952 gewijzigd door hfdst 6, titel X van de wet van 30 december 2009 houdende
diverse bepalingen.
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Hoort bij Ministerraad van 22 januari 2010

Tijdskrediet
Wijziging van het tijdskrediet
Wijziging van het tijdskrediet
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd over het stelsel van tijdskrediet,
loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.
Het ontwerp voert een beslissing uit die de regering tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2009 heeft
genomen.
Om recht te hebben op het tijdskrediet in het kader van het voltijds en halftijds tijdskrediet moeten
werknemers voortaan twee jaar anciënniteit bij de werkgever hebben in plaats van één jaar.
Het ontwerp kent de verhoogde uitkering in geval van een deeltijds (halftijds of 1/5) tijdskrediet
voortaan toe vanaf 51 jaar in plaats van vanaf 50 jaar. De werknemers tussen 50 en 51 jaar hebben wel
nog recht op de gewone onderbrekingsuitkeringen.
Het ontwerp is van toepassing op de kennisgevingen aan de werkgever vanaf 1 januari 2010 voor de
eerste aanvragen in het kader van het tijdskrediet, dus niet in het kader van een verlenging.
Het ontwerp wordt voorgelegd aan de Raad van State.
(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de
wet van 10 augustus 2001 betreﬀende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven
betreﬀende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties
tot een halftijdse betrekking.
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