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Ministerraad van 13 november 2009
De ministerraad vergaderde op vrijdag 13 november 2009 in het kasteel van Hertoginnedal onder het
voorzitterschap van eerste minister Herman Van Rompuy.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 13 november 2009 in het kasteel van Hertoginnedal onder het
voorzitterschap van eerste minister Herman Van Rompuy.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 13 november 2009

Voorzitterschap van de EU
Voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in 2010
Voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in 2010
De ministerraad heeft kennis genomen van de voortgang van de voorbereiding van het Belgische
voorzitterschap van de Europese Unie dat van 1 juli tot 31 december 2010 plaatsvindt. Op basis van die
informatie heeft de ministerraad nog een aantal beslissingen genomen over:
de bezoldiging en de opleiding van het uitzonderlijk en tijdelijk personeel
het bedrag en de verdeling van het budget voor het voorzitterschap: de vastlegging van een
interdepartementale provisie en de deelname van de gewesten en gemeenschappen in de kosten voor
het voorzitterschap
de vervaldagen voor de ﬁnalisering van de kalender
de lijst met informele raden (maximum 14)
de oprichting van gemeenschappelijke infrastructuur en diensten (renovatie van het Egmontpaleis,
accreditering en begeleiding van delegaties, website en openingsevenement)
het handvest en de handleiding voor de organisatie van duurzame evenementen in het kader van het
voorzitterschap
de raadpleging van het middenveld
de relaties met het Europees parlement
de omzetting en de uitvoering van het Europees recht
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Hoort bij Ministerraad van 13 november 2009

Tewerkstelling
Verhoging en vereenvoudiging van de werkuitkering van de activa-tewerkstelling (activering
werkloosheidsuitkering)
Verhoging en vereenvoudiging van de werkuitkering van de activa-tewerkstelling (activering
werkloosheidsuitkering)
De ministerraad heeft in het kader van de begrotingsopmaak beslist om het bedrag van
de werkuitkering (activering werkloosheidsuitkering) te verhogen. Met deze maatregel wilt de
ministerraad de tewerkstelling van jongere en oudere werknemers in crisistijd bevorderen.
In 2010 en 2011 wordt de werkuitkering (activering werkloosheidsuitkering) verhoogd van 500 tot 1000
euro per maand voor de aanwerving van:
een werknemer die jonger is dan 26 jaar, die ten hoogste een diploma van het hoger secundair
onderwijs op zak heeft en die langer dan zes maanden werkloos is,
een werknemer die 50 jaar is of ouder en die langer dan zes maanden werkloos is.

De verhoogde activering van de werkloosheidsuitkering wordt 24 maanden uitbetaald wanneer de
aanwerving in 2010 gebeurt of 12 maanden bij aanwerving in 2011.
Vereenvoudiging van de aanvraag van een werkuitkering (activering werkloosheidsuitkering)
De ministerraad heeft ook beslist om de aanvraag van de werkuitkering (activering
werkloosheidsuitkering) in het kader van het activa-plan te vereenvoudigen. De aanvrager van de
werkuitkering moet voortaan maar één aanvraag indienen per werkgever voor de geldigheidsduur van de
werkkaart.
De maatregel houdt een administratieve vereenvoudiging in, aangezien de werknemer niet langer bij elke
nieuwe tewerkstelling, ook bij dezelfde werkgever, bij elke wijziging van het uurrooster, of bij elke wijziging
van het type van activa-tewerkstelling een nieuwe aanvraag moet indienen.
Bovendien zal de werkuitkering (activering werkloosheidsuitkering) proportioneel worden berekend in
functie van de eﬀectieve prestaties en niet langer in functie van het contractuele uurrooster. Die regeling
maakt de berekening juister en minder vatbaar voor oneigenlijk gebruik.
Het activaplan is een tewerkstellingsmaatregel waardoor werkgevers minder patronale basisbijdragen voor
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de sociale zekerheid betalen als ze een werkzoekende aanwerven. De vermindering wordt gekoppeld aan
een activering van de werkloosheidsuitkering of maatschappelijke integratie bij de aanwerving van een
werkzoekende die volledig uitkeringsgerechtigd werkloos is of die het leeﬂoon geniet. De werkkaart geeft
aan dat de werknemer aan de activa-voorwaarden voldoet en blijft drie maanden geldig.
De ministerraad heeft de twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die minister van Werk Joëlle
Milquet hierover voorstelde. Ze wijzigen het kb van 19 december 2001 tot bevordering van de
tewerkstelling van langdurig werkzoekenden.
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Hoort bij Ministerraad van 13 november 2009

Dienstenrichtlijn
Omzetting in Belgisch recht van de dienstenrichtlijn - tweede lezing
Omzetting in Belgisch recht van de dienstenrichtlijn - tweede lezing
De ministerraad heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de Europese
dienstenrichtlijn in Belgisch recht omzet. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van
State (*).
Het voorontwerp bevat bepalingen die op zichzelf bestaan en die de bestaande wetgeving niet wijzigen.
Deze kaderwet omvat de principes die moeten worden gerespecteerd opdat de Belgische wetgeving
conform zou worden aangepast en bepaalt de deﬁnities, het toepassingsgebied en de uitzonderingen erop,
de regels over de vrijheid van vestiging, de regels over een vrije dienstverrichting, de regels over de
verplichtingen van dienstverleners, de rechten van gebruikers van diensten en de regels over de
administratieve samenwerking.
De ministerraad heeft ook een voorontwerp van wet goedgekeurd met bepaalde juridische aspecten die
onder art. 77 van de grondwet vallen.
(*) richtlijn 2006/123/EG van het Europees parlement en de raad van 12 december 2006 betreﬀende
diensten op de interne markt.
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Hoort bij Ministerraad van 13 november 2009

Pensioenen voor zelfstandigen
Verhoging van de minimumpensioenen voor zelfstandigen
Verhoging van de minimumpensioenen voor zelfstandigen
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de bedragen van de
minimumpensioenen voor zelfstandigen vanaf 1 augustus verhoogt, zoals voorzien in de beslissingen van
het begrotingsconclaaf 2010-2011 (*).
Het voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister van Pensioenen Michel
Daerden verhoogt het pensioen als samenwonende met 20 euro en het pensioen als alleenstaande en het
overlevingspensioen met 25 euro.
De maandelijkse uitkeringen bedragen voortaan 1.223,44 euro voor een pensioen als samenwonende en
945,62 euro voor een pensioen als alleenstaande en voor een overlevingspensioen.
Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
(*) wijzigng van artikel 131bis, § 1septies, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot
harmonisering in de pensioenregelingen.
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Hoort bij Ministerraad van 13 november 2009

Voordelen van diverse aard
Wijziging van het belastbaar bedrag van de voordelen op het vlak van elektriciteitsvoorziening,
verwarming en bedrijfsvoertuigen
Wijziging van het belastbaar bedrag van de voordelen op het vlak van elektriciteitsvoorziening,
verwarming en bedrijfsvoertuigen
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de voorschriften over de
voordelen van diverse aard wijzigt (*). Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders wijzigt het
belastbaar bedrag van de voordelen op het vlak van elektriciteit, verwarming en bedrijfsvoertuigen
zoals overeengekomen tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2009.
Verhoging van de forfaits die in aanmerking worden genomen voor de raming van de voordelen van alle
aard "verstrekking van elektriciteit of verwarming":
het forfait elektriciteit voor bedrijfsleiders wordt verhoogd van 590 euro tot 740 euro in 2010 en 820
euro vanaf 2011;
het forfait elektriciteit voor andere verkrijgers wordt verhoogd van 295 euro tot 370 euro in 2010 en
410 euro vanaf 2011;
het forfait verwarming voor bedrijfsleiders wordt verhoogd van 1.180 euro tot 1.480 euro in 2010 en
1.640 euro vanaf 2011;
het forfait verwarming voor andere verkrijgers wordt verhoogd van 590 euro tot 740 euro in 2010 en
820 euro vanaf 2011.

Nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard "ter beschikking gesteld
bedrijfsvoertuig":
Voortaan wordt alleen nog rekening gehouden met de (forfaitaire) afgelegde kilometers en de daaruit
voortvloeiende CO2-uitstoot. Bovendien wordt eenzelfde prijs (een coëﬃciënt voor benzine en een voor
diesel) per gram uitgestoten CO2 gehanteerd.
Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
artikel 18 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
wijzigt.
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Hoort bij Ministerraad van 13 november 2009

BTW
Verlaagd btw-tarief in de bouwsector en in de horeca
Verlaagd btw-tarief in de bouwsector en in de horeca
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk
besluit goedgekeurd (*) dat de BTW-verlaging in de bouw naar 6% tot 31 december 2010 verlengd. Die
verlaging kadert in de maatregelen van het herstelplan van de regering om de bouw en de levering van
nieuwe woningen te stimuleren (zie persbericht van 29 januari 2009).
De maatregelen worden met één jaar verlengd, op voorwaarde dat de aanvraag voor
de stedenbouwkundige vergunning voor de betrokken werken bij de bevoegde overheid wordt ingediend
vóór 1 april 2010.
Daarnaast wordt het verlaagd btw-tarief van 12% voor restaurant- en cateringdiensten, met uitzondering
van de levering van dranken ingevoerd (overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/112/EG, waarvan
bijlage III werd gewijzigd door richtlijn 2009/47/EG).
(*) tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de
belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij de tarieven.
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Hoort bij Ministerraad van 13 november 2009

Militair personeel
Wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel
Wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat verschillende wetten wijzigt die van
toepassing zijn op het militair personeel.
Dit voorontwerp, een voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem, beoogt de volgende zes
doelstellingen:
het creëren van de rechtsgrond voor het inrichten van de vrijwillige inzet. Die inzet heeft een
maximumduur van 3 jaar voor de vrijwilligers en 4 jaar voor de andere personeelscategorieën. Er wordt
gewerkt met een eerste dienstneming van 2 jaar en wederdienstnemingen van 6 maanden. Tijdens de
eerste zes maanden krijgen de betrokkenen een soldij en genieten zij een bijzonder sociaal statuut;
de aanpassing van verschillende rendementsbepalingen, in het bijzonder voor de luchtverkeersleiders,
de piloten die een omscholingscursus hebben gevolgd op een ander type van luchtvaartuig voór of
tijdens de verlenging van hun loopbaan, en voor de kandidaat-beroepsoﬃcieren van de normale
werving vanaf het slagen in het eerste studiejaar binnen de Koninklijke Militaire School;
de uitbreiding en de aanpassing van de maatregelen met betrekking tot de beziging van militairen en
mogelijke wergevers. De beziging wordt niet gevolgd door een overplaatsing van de betrokken
militairen naar de nieuwe werkgever;
de herinvoering van de verwijzing naar de korpstucht, zodat de autoriteiten die gedurende een
gerechtelijke procedure tussenbeide komen een militair naar de korpstucht kunnen verwijzen;
de verduidelijking van de wijze waarop vacatures voor de werving van het onderwijzend personeel van
de Koninklijke Militaire School worden bekend gemaakt en anderzijds van de benoemingsvoorwaarden
voor de functie van directeur van het academisch onderwijs van deze school;
de aanpassing van verschillende sociale bepalingen.
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Hoort bij Ministerraad van 13 november 2009

Legercontingent 2010
Vaststelling van het legercontingent voor 2010
Vaststelling van het legercontingent voor 2010
De ministerraad heeft het legercontingent voor 2010 op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter
De Crem vastgelegd.
Het contingent bedraagt ten hoogste 37.112 militairen. Dat is het maximum aantal militairen die op een
dag in 2010 onder de wapens mogen zijn. Het contingent is onderverdeeld in:
maximum 35.969 militairen in het actief kader en leerlingen berekend in de personeelsenveloppe van
militairen,
maximum 643 militairen van het actief kader berekend buiten de personeelsenveloppe van militairen,
maximum 500 wederopgeroepen militairen

Het is de grondwet die voorschrijft dat het legercontinent jaarlijks wordt vastgelegd.
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Hoort bij Ministerraad van 13 november 2009

Biobrandstoﬀen
Jaarlijkse validering van de erkenningen voor producenten van biobrandstoﬀen
Jaarlijkse validering van de erkenningen voor producenten van biobrandstoﬀen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders de erkenningen van Alco Bio
Fuel en Syral, twee producenten van bio-ethanol, voor 2008 gevalideerd op basis van de jaarverslagen die
ze bij de Commissie tot erkenning van biobrandstoﬀen hebben ingediend.
Ook de erkenningen van de ﬁrma's Oleon, Neochim, Bioro en Proviron, producenten van FAME ( (fatty acid
methyl ester of biodiesel), werden voor 2008 goedgekeurd.
De commissie heeft rekening gehouden met de uitzonderlijke omstandigheden van 2008: de eerste
start van belangrijke industriële projecten, moeilijkheden met de afzet en prijstijgingen van
landbouwgrondstoﬀen.
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Hoort bij Ministerraad van 13 november 2009

Internationale samenwerking
Evaluatie van de internationale samenwerking vesterkt
Evaluatie van de internationale samenwerking vesterkt
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de externe evaluatie van de
internationale samenwerking versterkt. Het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme en
minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel richt daarom een nieuwe dienst Bijzondere
evaluatie van de Internationale samenwerking op die onder de leiding komt van de voorzitter van de FOD
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
De bestaande dienst Bijzondere evaluatie en de interne evaluatiedienst van de directie-generaal
Ontwikkelingssamenwerking worden in één nieuwe dienst samengevoegd. Het comité voor
Ontwikkelingshulp van de OESO had immers op de overlapping van hun taken gewezen. De taken van
de dienst zijn afgestemd op de internationale ontwikkelingen op het vlak van evaluaties. De nadruk komt
meer op gezamenlijke donorevaluaties te liggen, op de versterking van de evaluatiesystemen in de
partnerlanden en op de betere opvolging van de aanbevelingen van evaluatiestudies.
Opdrachten als het objectief onderzoek van de resultaten en de impact van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking winnen aan belang (rekenschap), ten koste van de evaluaties van processen
en instrumenten die minder belangrijk worden.
Ten slotte zijn ook de selectieprocedure voor de Bijzonder Evaluator en de personeelsleden van de dienst
bijzondere evaluatie duidelijker omschreven.
(*) koninklijk besluit houdende de oprichting van een dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale
samenwerking.
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Hoort bij Ministerraad van 13 november 2009

Verzekering voor geneeskundige verzorging
Nieuw stelsel van de maximumfactuur voor chronisch zieken
Nieuw stelsel van de maximumfactuur voor chronisch zieken
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette
Onkelinx een nieuw stelsel voor de maximumfactuur ingevoerd dat speciaal bestemd is voor chronisch
zieken (*).
Chronisch zieken kunnen ondanks de bestaande maximumfactuur (MAF) nog al te vaak niet het
hoofd bieden aan de medische en paramedische kosten die inherent zijn aan hun ziektebeeld. Weet men
dat bijna 18% van de patiënten wegens ﬁnanciële redenen verplicht zijn om verzorging uit te stellen die ze
nochtans nodig hebben?
Deze situatie heeft de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ertoe gebracht om een MAF
'chronisch zieken' te creëren, die de gezondheidszorgen voor personen die aan een chronische ziekte
lijden meer speciﬁek en sneller ten laste neemt.
Een automatische vermindering van het plafond met 100 euro
Het ontwerp van besluit dat de minister indiende zal het plafond voor het remgeld van de MAF met 100
euro verminderen voor de gezinnen waarvan minstens een gezinslid een chronisch zieke is.
Deze maatregel zal automatisch toegepast worden: elke persoon die gedurende twee opeenvolgende jaren
het minimumplafond van 450 euro aan remgeld heeft overschreden, zal beschouwd worden als een
chronisch zieke. Het jaar daarna zal het MAF-plafond dus automatisch verminderd worden met 100 euro.
Chronisch zieken kunnen dus sneller genieten van de vrijstelling van de betaling van het remgeld voor
hun uitgaven voor gezondheidszorg.
Korte herinnering van het systeem van de Maximum Factuur
De MAF heeft tot doel om de ﬁnanciële toegankelijkheid tot de gezondheidszorgen te verhogen. Het
principe is eenvoudig: zodra het remgeld voor bepaalde gezondheidszorgen van een gezin gedurende een
jaar een welbepaald plafond van de maximumfactuur bereikt, 450 euro, 650 euro, 1.000 euro, 1.400 euro
of 1.800 euro, naargelang de inkomsten van het gezin - krijgen de gezinsleden hun persoonlijk aandeel
voor de gezondheidszorgen voor de rest van het jaar terugbetaald.
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(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 15 juli 2002 tot uitvoering van de wet
betreﬀende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
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Hoort bij Ministerraad van 13 november 2009

BTW
Elektronische en papieren facturering gelijkgesteld voor BTW
Elektronische en papieren facturering gelijkgesteld voor BTW
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders beslist de elektronische
facturering gelijk te stellen met de papieren voor de behandeling door de BTW-administratie (*).
De elektronische facturering betekent voor ondernemingen een aanzienlijke besparing. Om het gebruik
ervan aan te moedigen, heeft de ministerraad de wettelijke voorschriften voor de belasting over de
toegevoegde waarde aangepast. De administratie zal niet langer bepalen welke methoden de
ondernemingen moeten gebruiken om de authenticiteit van hun elektronische facturen te waarborgen. Zo
kunnen de ondernemingen zelf bepalen welke de meest aangewezen weg is om facturen te verzenden, te
ontvangen, te verwerken en te archiveren. De authenticiteit van herkomst en de integriteit van de inhoud
van de facturen moeten uiteraard gewaarborgd blijven gedurende de volledige bewaringstermijn (**).
(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 29 december 1992 met betrekking tot de
regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.
(**) art 60, §3 van het BTW-wetboek.
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Hoort bij Ministerraad van 13 november 2009

Aanvullende ziekteverzekering
Aanpassing van de activiteiten van ziekenfondsen aan de schadeverzekeringsrichtlijnen - tweede
lezing
Aanpassing van de activiteiten van ziekenfondsen aan de schadeverzekeringsrichtlijnen - tweede lezing
De ministerraad heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de Belgische wetgeving
over de aanvullende ziekteverzekering die ziekenfondsen aanbieden, aan de Europese
schadeverzekeringsrichtlijnen (*) aanpast. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van
State en in twee delen gesplitst: een deel dat valt onder art. 77 van de grondwet en een ander onder
artikel 78.
Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx komt tegemoet aan de
aanmaning door de Europese Commissie om de wetgeving aan te passen.
De ziekenfondsen en gelijkaardige instellingen, die op de markt van de aanvullende
ziektekostenverzekeringen gelijkaardige verzekeringen aanbieden als de verzekeringsondernemingen,
moeten eveneens de regels voor verzekeringsondernemingen naleven. Daarvoor moeten ze
aparte juridische instellingen oprichten.
Er moet immers een onderscheid worden gemaakt tussen de verzekeringen en de verrichtingen en
diensten zonder verzekeringskarakter binnen de aanvullende diensten van de ziekenfondsen en andere
mutualistische instellingen. De ziekenfondsen, landsbonden en maatschapppijen van onderlinge
bijstand kunnen de diensten zonder verzekeringskarakter blijven organiseren.
De wet zou op 1 januari 2010 in werking treden. De ziekenfondsen en landsbonden hebben echter tot
2012 om hun diensten aan te passen.
(*) 73/239/EEG en 92/49/EEG.
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Internationaal verdrag
Ratiﬁcatie van het verdrag tussen België en Tsjechië inzake politiesamenwerking
Ratiﬁcatie van het verdrag tussen België en Tsjechië inzake politiesamenwerking
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd over de ratiﬁcatie van het verdrag over de
politiesamenwerking tussen België en Tsjechië. Op 27 november 2008 had de toenmalige minister van
Binnenlandse Zaken Patrick Dewael samen met zijn Tsjechische collega in Brussel een verdrag
ondertekend over de politiesamenwerking tussen België en Tsjechië.
De voornaamste doelstelling van dit verdrag is het verder institutionaliseren, bevorderen en coördineren
van de samenwerking tussen de politieoverheden van België en Tsjechië door:
de centralisatie van de bilaterale samenwerking tussen België en Tsjechië door in elk land een
speciﬁeke overheid of dienst aan te duiden die de verzoeken tot samenwerking afhandelt
een wettelijke basis te geven aan de politiesamenwerking tussen beide landen zodat de risico’s hieraan
verbonden voor de betrokken regeringen aanzienlijk verkleinen.

Dankzij dit verdrag wordt de uitdrukkelijke wens van zowel België als Tsjechië ingewilligd om de
samenwerking te versterken op het vlak van de strijd tegen georganiseerde criminaliteit, mensenhandel
en drugs.
Het verdrag preciseert daartoe de mogelijke gebieden tot samenwerking, de manieren van informatieuitwisseling en de daaraan gekoppelde bescherming van persoonsgegevens alsook de formaliteiten die
moeten worden vervuld bij het afhandelen van verzoeken tot samenwerking.
Door de ratiﬁcatie zal België ontegensprekelijk over een bijkomend en noodzakelijk instrument beschikken
in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit in de landen van Centraal-Europa.
Met de ratiﬁcatie en uitvoering van dit verdrag zal ook niet alleen de samenwerking met Tsjechië worden
verbeterd, maar ook een verdere ontwikkeling van de internationale samenwerking binnen de Europese
Unie bevorderen.
Ook de verdere uitbouw van de regionale samenwerking en het goede nabuurschap, als essentiële
elementen in de politiek van de EU, wordt met dit Verdrag verder bekrachtigd.
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Banksector en ﬁnanciële sector
Uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de instellingen uit de banksector en ﬁnanciële sector
Uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de instellingen uit de banksector en ﬁnanciële sector
De ministerraad heeft twee voorontwerpen van wet goedgekeurd die de herstelmaatregelen uitbreidt die
de overheid kan opleggen aan instellingen uit de banksector en ﬁnanciële sector waarvan de
ﬁnanciële ernstig bedreigd is en de nationale of internationale stabiliteit erdoor in het gedrang kan komen.
De voorontwerpen werden voorgelegd door minister van Financiën Didier Reynders en concretiseren
maatregelen die in de algemene beleidsverklaring werden aangekondigd.
Het eerste voorontwerp vult de herstelmaatregelen aan voor de ondernemingen uit de bank- en ﬁnanciële
sector. De maatregelen van dit voorontwerp zijn gegrond op dwingende motieven van algemeen belang
die hun oorsprong vinden in een ﬁnanciële en economische crisis zonder weerga.
Het voorontwerp verleent aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) de
bevoegdheid om de activiteiten van een kredietinstelling of verzekeringsonderneming te schorsen. De
verplichting om eerst een hersteltermijn op te leggen alvorens herstelmaatregelen te kunnen treﬀen is
niet meer nodig.
Het voorontwerp voorziet ook in prerogatieven die de Staat mag aanwenden in kritieke situaties die een
ernstig risico op discontinuïteit inhouden, waardoor de ﬁnanciële stabiliteit kan worden ondermijnd:
een eerste prerogatief verleent de Koning de bevoegdheid om elke daad van beschikking vast te
stellen, ten gunste van de Staat of om het even welke andere publiek- of privaatrechtelijke Belgische of
buitenlandse persoon, meer bepaalde elke overdracht, verkoop of inbreng met betrekking tot:
activa, passiva of een of meer bedrijfstakken ,
al dan niet stemrechtverlenende aandelen die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, die door de
kredietinstelling zijn uitgegeven.

Het voorontwerp voorziet bovendien in sancties bij de verspreiding van informatie of geruchten die
onjuiste of misleidende signalen kunnen geven over de situatie van een kredietinstelling,
verzekeringsonderneming of vereﬀeningsinstelling, die van aard zijn haar ﬁnanciële stabiliteit in het
gedrang te brengen.

2/2

Het tweede voorontwerp van wet heeft betrekking op de verhaalmiddelen. Het bepaalt dat de door de
Koning gestelde daden van beschikking worden onderworpen aan de controle van een onafhankelijke en
onpartijdige rechtbank. Wanneer de Staat gebruik wil maken van de bevoegdheden om de overdracht van
activa of aandelen te bevelen, zal hij zich tot de rechtbank van eerste aanleg moeten wenden opdat deze,
enerzijds, de wettigheid van de overdrachtshandeling en, anderzijds, het billijke karakter van de
vooropgestelde compensatievergoeding nagaat.
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IMF
Staatswaarborg voor bilaterale lening van de NBB aan het IMF
Staatswaarborg voor bilaterale lening van de NBB aan het IMF
De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om een
staatswaarborg te verlenen voor een bilaterale lening van de Nationale Bank van België aan het
Internationaal Monetair Fonds (IMF).
Om het Internationaal Monetair Fonds op korte termijn van middelen te voorzien, beslisten de EUlidstaten gezamenlijk een tijdelijke bijdrage van 75 miljard euro te leveren (*). Elke lidstaat dat lid is van
het Financial Transactions Plan van het IMF zal een bijdrage leveren dat in verhouding staat tot zijn
aandeel in de quota van het IMF. België stelt daarom een bedrag van 4,74 milard SDR ter beschikking van
het IMF in de vorm van een bilaterale lening. De transactie heeft geen rechtstreekse impact op de
begroting.
De overeenkomst die de NBB en het IMF hierover aﬂsuiten loopt één jaar en is jaarlijks verlengbaar tot vier
jaar. Het is de bedoeling dat de overeenkomst eindigt zodra de New Arrangments to Borrow van kracht
worden en België zijn aandeel erin voldoet.
(*) Europese Raad van 20 maart 2009.
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Coperﬁn 2009 - fase C
Vordering van Coperﬁn, het moderniseringsprogramma van de FOD Financiën
Vordering van Coperﬁn, het moderniseringsprogramma van de FOD Financiën
De ministerraad heeft kennis genomen van het verslag dat minister van Financiën Didier Reynders
voorstelde over de vooruitgang van Coperﬁn, het moderniseringsprogramma van de FOD Financiën.
De ministerraad bevestigde dat de projecten in overeenstemming zijn met zijn beleid.
De Coperﬁnprojecten hebben hoofdzakelijk als doel nieuwe softwaresystemen te implementeren, de ICTinfrastructuur te beveiligen en het netwerk van de FOD Financiën te moderniseren en te rationaliseren.
Een beschrijving vindt u in de rubriek ICT en informaticaplan op de website www.minﬁn.fgov.be.

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

13 nov 2009 -12:43

Hoort bij Ministerraad van 13 november 2009

Internationaal verdrag
Ratiﬁcatie verdrag tussen België en Malta betreﬀende de politiesamenwerking
Ratiﬁcatie verdrag tussen België en Malta betreﬀende de politiesamenwerking
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd over de ratiﬁcatie van het verdrag over de
politiesamenwerking tussen België en Malta. Op 1 december 2005 had de toenmalige minister van
Binnenlandse Zaken Patrick Dewael, samen met zijn Maltese collega te Brussel een verdrag ondertekend
over de politiesamenwerking tussen België en Malta.
De voornaamste doelstelling van het verdrag is het verder institutionaliseren, bevorderen en coördineren
van de samenwerking tussen de politieoverheden van België en Malta door:
de centralisatie van de bilaterale samenwerking tussen België en Malta door in elk land een speciﬁeke
overheid of dienst aan te duiden die de verzoeken tot samenwerking afhandelt
een wettelijke basis te geven aan de politiesamenwerking tussen beide landen zodat de risico’s hieraan
verbonden voor de betrokken regeringen aanzienlijk verkleinen.

Met het afsluiten van dit verdrag wordt de uitdrukkelijke wens van zowel België als Malta ingewilligd de
samenwerking te versterken op het vlak van de strijd tegen georganiseerde criminaliteit, mensenhandel
en drugs.
Het verdrag preciseert daartoe de mogelijke gebieden tot samenwerking, de manieren van informatieuitwisseling en de daaraan gekoppelde bescherming van persoonsgegevens alsook de formaliteiten die
moeten worden vervuld bij het afhandelen van verzoeken tot samenwerking.
Door de ratiﬁcatie ervan zal België ontegensprekelijk over een bijkomend en noodzakelijk instrument
beschikken in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit in de landen van Zuid-Europa.
Niet alleen de samenwerking met Malta wordt verbeterd, maar ook een verdere ontwikkeling van de
internationale samenwerking binnen de Europese Unie wordt bevorderd.
Ook de verdere uitbouw van de regionale samenwerking en het goede nabuurschap, als essentiële
elementen in de politiek van de EU, wordt met dit verdrag verder bekrachtigd.
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Landsverdediging
Deelname van een uitwisselingsoﬃcier aan Amerikaanse eenheid in Koeweit
Deelname van een uitwisselingsoﬃcier aan Amerikaanse eenheid in Koeweit
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een
Belgisch uitwisselingsoﬃcier in de VS te laten deelnemen aan de opstelling van een Amerikaanse eenheid
in Koeweit.
De majoor is sinds 23 juni 2007 toegewezen aan de Amerikaanse derde infanteriedivisie. Hij is op dit
ogenblik tewerkgesteld als chef van het bureau opvolging van de operaties van de eerste brigade. Zijn
eenheid bereidt zich voor op de operatie 'Iraqi freedom' in het Midden-Oosten van december 2009 tot mei
2010. De majoor zal als verbindingsoﬃcier in een hoofdkwartier van de brigade in Koeweit worden
ingezet.
De uitwisseling kadert in het Agreement between the department of the army of the USA and the Kingdom
of Belgium regarding the exchange of military personnel (MPEP Agreement).
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Toezicht op de ﬁnanciële sector
Uitvoering van de verklaring van de regering over het toezicht op de ﬁnanciële sector
Uitvoering van de verklaring van de regering over het toezicht op de ﬁnanciële sector
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de wet over het toezicht van de
ﬁnanciële sector en de ﬁnanciële diensten en de wet over het organieke statuut van de Nationale Bank van
België (NBB) wijzigt (*).
Het voorontwerp voert de beslissingen uit die de ministerraad heeft genomen op basis van de
aanbevelingen van het Hoog Comité voor een nieuwe ﬁnanciële architectuur en die deel uitmaken van
de verklaring van de regering over haar algemeen beleid van 13 oktober 2009.
Om het toezicht op de ﬁnanciële sector te verbeteren, versterkt het voorontwerp de samenwerking tussen
de NBB en de Comissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). Daarvoor wordt in de eerste
plaats het Comité voor Systeemrisico's en Systeemrelevante Financiële Instellingen opgericht. Het comité
waarin de directieleden van de NBB en de CBFA zetelen, moet in de eerste plaats bijdragen tot de
bescherming van de stabiliteit van het ﬁnanciële stelsel.
Daarnaast wordt het geheel van de prudentiële bevoegdheden geïntegreerd in de schoot van de NBB
volgens het zogenaamde 'twin-peaks-model', de organisatie van het toezicht volgens een prudentiële pijler
en een gedragspijler.
Ten slotte voert het voorontwerp bepalingen in die de consument meer informatie en een grotere
bescherming bieden. Daarvoor worden de bevoegdheden van de CBFA versterkt. De CBFA zal onder
andere reglementen op het vlak van de consumentenbescherming kunnen vastleggen. Ten slotte zal de
koning speciﬁeke regels over reclame en andere documenten kunnen uitvaardigen.
(*) de wet van 2 augustus 2002 en de wet van 22 februari 1998.
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Verzekeringsovereenkomsten
Wijziging van de wettelijke voorschriften voor de verzekeringsovereenkomsten
Wijziging van de wettelijke voorschriften voor de verzekeringsovereenkomsten
De ministerraad heeft beslist de wet op de landverzekeringsovereenkomsten (*) te wijzigen met als doel
de wijziging van verzekeringsovereenkomsten duidelijker te maken voor de verzekerde en de
verzekeringsonderneming. Tegelijk biedt de wijziging de verzekerde meer bescherming en drukt de kosten
ervan voor de verzekeraar.
Concreet biedt het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck een oplossing voor de problematiek
van wijzigingen van de wettelijke en reglementaire voorwaarden en van de premies van
verzekeringsovereenkomsten.
Zo moet de verzekeraar de verzekerde bij wijziging van de overeenkomst steeds voldoende informatie
verschaﬀen, zodat die met kennis van zaken kan beslissen. De verzekeraar moet de tekst van de nieuwe
voorwaarden aan de verzekerde voorleggen. Verder voert het wetsontwerp nieuwe bepalingen in die de
aanvaarding van de nieuwe voorwaarden door de verzekerde regelen.
Daarnaast voert de wet het gebruik van nieuwe communicatiemiddelen in die de kosten van de
bekendmaking voor de verzekeraar kunnen drukken. De verzekerde zal echter steeds een schriftelijke
kopie van de contract- en premievoorwaarden kunnen opvragen.
(*) wijziging van de wet van 25 juni 1992.
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Werkgelegenheid
Tewerkstellingsmaatregelen begrotingsopmaak bekrachtigd
Tewerkstellingsmaatregelen begrotingsopmaak bekrachtigd
De ministerraad heeft in eerste lezing een voorontwerp van wet aangenomen voor de ondersteuning van
de werkgelegenheid. Het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet en minister van Sociale Zaken
Laurette Onkelinx voert de beslissingen uit die de ministerraad nam tijdens de begrotingsopmaak voor
2010-2011.
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Wetboek op de inkomstenbelasting
Beperking van het maximumpercentage van de belastingaftrek voor risicokapitaal
Beperking van het maximumpercentage van de belastingaftrek voor risicokapitaal
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders beslist het
maximumpercentage van de belastingaftrek voor risicokapitaal te beperken tot 3,8% voor de aanslagjaren
2011 en 2012. Dat maximumpercentage vervangt de huidige 6,5% die het wetboek van de
inkomstenbelasting voorschrijft (*). De maatregel maakt deel uit van de beslissingen die de regering in
het kader van de begroting 2010-2011 heeft genomen.
(*) art. 205quater van het WIB 1992.
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Internationaal verdrag
Ratiﬁcatie van het verdrag tussen België en Kroatië betreﬀende de politiesamenwerking
Ratiﬁcatie van het verdrag tussen België en Kroatië betreﬀende de politiesamenwerking
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd over de ratiﬁcatie van het verdrag over de
politiesamenwerking tussen België en Kroatië. Op 19 oktober 2004 had toenmalig minister van
Binnenlandse Zaken Patrick Dewael, samen met zijn Kroatische collega te Zagreb het verdrag
ondertekend.
De voornaamste doelstelling is om de samenwerking tussen de politieoverheden van België en
Kroatië verder te institutionaliseren, te bevorderen en te coördineren door:
de centralisatie van de bilaterale samenwerking tussen België en Kroatië: in elk land wordt een
speciﬁeke overheid of dienst aangeduid die de verzoeken tot samenwerking afhandelt
een wettelijke basis te geven aan de politiesamenwerking tussen beide landen zodat de risico’s hieraan
verbonden voor de betrokken regeringen aanzienlijk verkleinen.

Met het afsluiten van dit verdrag wordt de uitdrukkelijke wens van zowel België als Kroatië ingewilligd om
de samenwerking te versterken op het vlak van de strijd tegen georganiseerde criminaliteit,
mensenhandel, terrorisme en drugs.
Het verdrag preciseert daartoe de mogelijke gebieden tot samenwerking, de manieren van informatieuitwisseling en de daaraan gekoppelde bescherming van persoonsgegevens alsook de formaliteiten die
moeten worden vervuld bij het afhandelen van verzoeken tot samenwerking.
Door de ratiﬁcatie van dit verdrag zal, samen met nog andere verdragen die zullen worden geratiﬁceerd
met de Balkanlanden, België ontegensprekelijk over een bijkomend en noodzakelijk instrument beschikken
in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit in de landen van Zuid-Europa.
Niet alleen de samenwerking met Kroatië wordt verbeterd, maar een verdere vooruitgang van Kroatië naar
een eﬀectief lidmaatschap van de Europese Unie wordt hierdoor bevorderd.
De verdere uitbouw van de regionale samenwerking en het goede nabuurschap, als essentiële elementen
in de politiek van de EU, wordt met dit verdrag verder bekrachtigd.
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Regie der Gebouwen
Installatie van bewakingscamera's in het toekomstige centrum voor jonge delinquenten in SaintHubert
Installatie van bewakingscamera's in het toekomstige centrum voor jonge delinquenten in Saint-Hubert
De ministerraad gaat akkoord met de voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om een
overheidsopdracht te gunnen voor de installatie van bewakingscamera's in het toekomstig centrum voor
jonge delinquenten, binnen de gevangenis van Saint-Hubert. De overheidsopdracht werd toegekend aan
de tijdelijke vereniging Henneaux-Johnson.
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SHAPE International School
Deelname aan de renovatie van de SHAPE International School
Deelname aan de renovatie van de SHAPE International School
De ministerraad heeft de deelname bevestigd aan de heropbouw van de SHAPE International School. De
internationale school is gelegen op de militaire site van SHAPE nabij Bergen en dateert van 1967. Ze heeft
zes nationale afdelingen en één zogenaamde internationale die door Belgie wordt beheerd.
De ministerraad heeft nu toegezegd om deel te nemen aan de heropbouw van de internationale afdeling
van de school die tegen 2015 voltooid moet zijn. De deelname bedraagt 200.000 euro en wordt
geﬁnancierd door de FOD Buitenlandse Zaken.
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Preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven inzake preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven inzake preventieve diplomatie
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme om een
aantal initiatieven van de preventieve diplomatie te ﬁnancieren.
Opbouw/versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat - Institute for Security Studies Supporting the work of the International Criminal Court in Africa - Afrika
Eerbiediging en bewustmaking voor mensenrechten - HUMURE - Centre d'écoute et d'assistance aux
homosexuels - Burundi
Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen - BBC World
Service Trust, Afghan Education Projects - Afghanistan
Opbouw/versterking van de rechtsstaat en van het justitieapparaat -Contribution for the Trust Fund for
the Special Tribunal For Lebanon
Peaceforce (NP) International Ground Support to Local Civil Society for
Conﬂict Prevention & Conﬁdence Building in Mindanao - Filippijnen
Opbouw/versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat Academie van Oekraïense Rechters - Vorming voor anticorruptie rechters - Oekraïne
Herstel van schade als gevolg van een conﬂict - EULEX - OMPF (Oﬃce on Missing Persons & Forensics) Kosovo
Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten - Joint Programme of UNHCR, UNODC and IOM to
Combat Human Traﬃcking in Serbia - Servië
Bemiddeling bij dreigende en lopende conﬂicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale
verzoening - crisisbeheer - EastWest Institute - 'Parliamentarians Network for Conﬂict Prevention and
Human Security' -Multi
Eﬃciënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen - Diamond development
initiative international (DDII) - Guyana Study Application to Africa - Multi
Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van
participatieve processen - International Services for Human Rights (ISHR) - Increasing the ability of
Human Rights Defenders to use the UN System through analytical information and capacity building in
Great Lakes - Multi
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Eerbiediging van kinderrechten met de nadruk op de problematiek van kindsoldaten - Colombiaans
instituut voor familiaal welzijn in samenwerking met IOM - Deelname aan Internationale conferentie
over Kindsoldaten - Colombia
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Arbeidsrechtbanken
Wijziging van de oproepingen en kennisgevingen door de arbeidsrechtbanken bij een collectieve
schuldenregeling
Wijziging van de oproepingen en kennisgevingen door de arbeidsrechtbanken bij een collectieve
schuldenregeling
De arbeidsrechtbanken kunnen voortaan de oproepingen en kennisgevingen in het kader van een
collectieve schuldenregeling eenvoudiger versturen. De ministerraad heeft daarvoor een voorontwerp van
koninklijk besluit goedgekeurd dat de werklast voor de arbeidsrechtbanken zal verminderen.
Wegens de economische crisis ontvangen de arbeidsrechtbanken meer verzoeken voor een collectieve
schuldenregeling. Daarvoor moeten heel wat gerechtsbrieven met oproepingen en kennisgevingen worden
verzonden.
Om die procedure te vereenvoudigen worden de oproepingen voortaan per gewone brief meegedeeld. De
kennisgeving van de uitspraak over de toelaatbaarheid, en de beëindiging en de herroeping van de
collectieve schuldenregeling gebeuren met een gerechtsbrief. Alle andere kennisgevingen gebeuren per
aangetekende brief.
De vereenvouding die minister van Justitie Stefaan De Clerck heeft voorgesteld zal de werklast van de
dienst verzending en klassement van de griﬃes met 55 à 60% verminderen.
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