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Ministerraad van 25 maart 2010
De ministerraad vergaderde op donderdag 25 maart 2010 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme
De ministerraad vergaderde op donderdag 25 maart 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme
Na de ministerraad heeft eerste minister Yves Leterme, minister van Pensioenen Michel Daerden en
minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle uitgenodigd om het groen boek van de Nationale
Penioensconferentie voor te stellen. De titel luidt: 'Een toekomst voor onze pensioenen'. U vindt het op de
webiste van de pensioenconferentie www.pensioenconferentie.be.
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Hoort bij Ministerraad van 25 maart 2010

Ontwikkelingssamenwerking
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet over de Belgische internationale
ontwikkelingssamenwerking - tweede lezing
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet over de Belgische internationale
ontwikkelingssamenwerking - tweede lezing
De ministerraad heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de wet over de
Belgische internationale samenwerking wijzigt (*). Het voorstel van minister van
Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel, dat aangepast is aan het advies van de Raad van State, past
de wet aan de evolutie binnen de internationale ontwikkelingssamenwerking aan. De regering leeft nieuwe
internationale verbintenissen na zoals de milleniumontwikkelingsdoelstellingen, het nieuwe Europese
beleid over ontwikkelingssamenwerking, de Europese gedragscode en de Verklaring van Parijs over de
doeltreﬀendheid van de hulp.
Ze heeft zich ertoe verbonden tegen 2010 0,7% van het BNP aan ontwikkelingshulp te besteden. Die
verbintenis werd bevestigd in de begrotingswet voor 2010. Daarnaast past ze de ontbinding van de hulp
toe zoals de OESO heeft aanbevolen en ze heeft een proces ter hervorming van de hulpmodaliteiten op
gang gebracht om de doeltreﬀendheid van de directe bilaterale hulp te verhogen. De aanpassing van de
wet biedt nu de gelegenheid om die nieuwe doelstellingen, beginselen en methodes in de wet op te
nemen.
Daarnaast vult het voorontwerp lacunes aan op het vlak van de humanitaire hulp. De verwijzingen naar de
humanitaire hulp zijn eveneens gebaseerd op de nieuwe internationale concepten.
(*) Voorontwerp van wet betreﬀende de Belgische ontwikkelingssamenwerking.
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Hoort bij Ministerraad van 25 maart 2010

Nationale pensioenconferentie
Tussentijds rapport en vervolg van de werkzaamheden
Tussentijds rapport en vervolg van de werkzaamheden
Minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister van Pensioenen Michel Daerden hebben
de ministerraad het groenboek van de pensioenen voorgesteld. Het groenboek is het tussentijdse verslag
dat opgesteld werd door een task force op basis van de werzaamheden van verschillende werkgroepen. Ze
onderzochten:
de modernisering van het wettelijke pensioen
de mogelijkheden van de aanvullende pensioenen en het individuele pensioensparen
de plaats van ouderen in de samenleving

Het tussentijdse rapport wordt binnenkort aan de Commissie voor Sociale Zaken in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers voorgelegd, zodat een eerste informele bespreking kan plaatsvinden. Daarop
volgen vijf rondetafelgesprekken in het tweede semester van 2010 met deelnemers uit het
maatschappelijke middenveld. Het is de bedoeling om hun ideeën hierover op te nemen in het witboek,
dat de voorstellen aan de regering zal bevatten.
De ministerraad heeft ook kennis genomen van de essentiële vragen die de task force zal onderzoeken
naar aanleiding van de vaststellingen die het tussentijdse verslag vermeldt.
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Hoort bij Ministerraad van 25 maart 2010

Andorra
Akkoord tussen België en Andorra over de uitwisseling van inlichtingen inzake
belastingaangelegenheden
Akkoord tussen België en Andorra over de uitwisseling van inlichtingen inzake belastingaangelegenheden
De ministerraad stemt in met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het akkoord
tussen België en Andorra inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot
belastingaangelegenheden (Brussel, 23 oktober 2009).
Het akkoord is gebaseerd op het OESO-model inzake de uitwisseling van inlichtingen over
belastingaangelegenheden.
Wat België betreft, heeft het akkoord betrekking op de uitwisseling van inlichtingen die relevant zijn voor
de toepassing van de nationale wetgeving inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting,
rechtspersonenbelasting, belasting van niet-inwoners en de btw.
De staat die om inlichtingen wordt gevraagd, moet ze inwinnen, zelfs als ze enkel van nut zijn voor de
andere staat. Ook de inlichtingen die in het bezit zijn van banken komen ervoor in aanmerking. De
Belgische belastingadministratie kan inlichtingen verkrijgen die in het bezit zijn van in Andorra gevestigde
bankinstellingen om een belastingplichtige aan de Belgische belasting te onderwerpen.
Het akkoord legt uitdrukkelijk de uitwisseling vast van inlichtingen die in het bezit zijn van onder meer
banken, andere ﬁnanciële instellingen, trusts, stichtingen, partnerships en gemeenschappelijke
beleggingsstelsels.
Het protocol bij het akkoord stelt ook onderhandelingen in het vooruitzicht om een overeenkomst ter
vermijding van dubbele belasting tussen België en Andorra te sluiten, zodra er in Andorra een
winstbelasting voor ondernemingen is ingevoerd.
Het akkoord wordt binnenkort ter goedkeuring aan het Parlement voorgelegd.
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Hoort bij Ministerraad van 25 maart 2010

Openbaar ambt
Invoering van de management- en staﬀuncties bij het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoﬀers en de Hoge Raad voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en
Oorlogsslachtoﬀers
Invoering van de management- en staﬀuncties bij het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoﬀers en de Hoge Raad voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en
Oorlogsslachtoﬀers
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte een ontwerp van
koninklijk besluit goedgekeurd dat management- en staﬀuncties invoert bij het Nationaal Instituut voor
Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoﬀers en de Hoge Raad voor Oorlogsinvaliden,
Oudstrijders en Oorlogsslachtoﬀers. Het ontwerp veralgemeent het principe van de mandaten en
harmoniseert de regels van het federaal administratief openbaar ambt. Het komt tegemoet aan de vraag
van de minister van Landsverdediging,
Het organieke kader van de instellingen werd al aangepast door de wet van 27 december 2006 houdende
diverse bepalingen (**).
(*) wijziging an het koninklijk besluit van 16 november 2006 betreﬀende de aanduiding en de uitoefening
van de management- en staﬀuncties in sommige instellingen van openbaar nut.
(**) wet van 8 augustus 1981.

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

© 2021 - news.belgium.be

1/1

25 mrt 2010 -18:22

Hoort bij Ministerraad van 25 maart 2010

Grieppandemie
Opheﬃng van de federale fase van het beheer van de A/H1N1-grieppandemie
Opheﬃng van de federale fase van het beheer van de A/H1N1-grieppandemie
Op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van
Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom heeft de ministerraad beslist om de federale fase van het
crisisbeheer van de A/H1N1-grieppandemie op te heﬀen.
Het aantal nieuwe gevallen van de A/H1N1-griep ligt ondertussen zodanig laag dat geen betrouwbare
extrapolatie meer mogelijk is op basis van de registratie door het netwerk van huisartsenpeilpraktijken.
Sinds enkele weken zijn er inderdaad aanwijzingen dat er een zeer lage circulatie is van het virus onder de
bevolking. Sinds het uitbreken van de A/H1N1-pandemie eind april 2009, liepen in ons land 214.531
personen een besmetting op.
De betrokken overheden blijven evenwel waakzaam via het Interministerieel Commissariaat Inﬂuenza. Het
beheer van de A/H1N1-griep in België wordt geëvalueerd, om de werkmethoden verder te verﬁjnen op
basis van de ervaringen.
De A/H1N1-griep werd sinds 30 april 2009 op nationaal niveau gecoördineerd.
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Hoort bij Ministerraad van 25 maart 2010

Nationale klimaatcommissie
Vervanging van een lid van de Nationale Klimaatcommissie
Vervanging van een lid van de Nationale Klimaatcommissie
De ministerraad heeeft op voorstel van minister van Klimaat Paul Magnette de heer Aart Geens
aangewezen als eﬀectief lid van de Nationale Klimaatcommissie. Hij vervangt mevrouw Davine Dujardin.
De aanwijzing treedt retroactief in werking vanaf 22 maart 2010. De heer Nicolas De Coster zetelt als
plaatsvervanger van de heer Aart Geens.
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Hoort bij Ministerraad van 25 maart 2010

Monaco
Akkoord tussen België en Monaco over de uitwisseling van inlichtingen inzake
belastingaangelegenheden
Akkoord tussen België en Monaco over de uitwisseling van inlichtingen inzake belastingaangelegenheden
De ministerraad stemt in met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het akkoord
tussen België en Monaco inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot
belastingaangelegenheden (Brussel, 15 juli 2009).
Het akkoord brengt een samenwerking op ﬁscaal vlak tussen België en Monaco tot stand met de
bedoeling om belastingfraude en -ontduiking eﬃciënt te bestrijden door inlichtingen,
waaronder bankgegevens, uit te wisselen. Het gaat om inlichtingen die onder de toepassing vallen
van elke soort en benaming van belastingen die door of voor de Belgische staat en het Prinsdom Monaco
worden geheven. Hierdoor kunnen beide staten hun eigen belastinggrondslag beschermen en schadelijke
belastingpraktijken bestrijden. De uitwisseling maakt deel uit van een wereldwijd proces ter versterking
van de internationale samenwerking in belastingzaken.
Het akkoord wordt aan de goedkeuring van het Parlement voorgelegd.

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

© 2021 - news.belgium.be

1/2

25 mrt 2010 -18:22

Hoort bij Ministerraad van 25 maart 2010

Internationaal verdrag
Wijziging van de overeenkomst tussen België en Frankrijk tot het vermijden van dubbele belasting en
regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen
Wijziging van de overeenkomst tussen België en Frankrijk tot het vermijden van dubbele belasting en
regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen
De ministerraad keurt het voorontwerp van wet goed, houdende instemming met het avenant tot wijziging
van de overeenkomst tussen België en Frankrijk tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling
van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen
Het avenant past artikel 20 van de overeenkomst, dat de uitwisseling van inlichtingen inzake ﬁscale
aangelegenheden regelt, aan de laatste versie van het OESO-model van belastingverdrag aan.
De aanpassing maakt de uitwisseling van bankgegevens mogelijk en maakt deel uit van een wereldwijd
proces om de internationale samenwerking in belastingzaken te versterken.
Het gaat om de uitwisseling van inlichtingen die relevant zijn voor de toepassing van de overeenkomst
en de interne wetgeving op het vlak van:
alle Belgische belastingen
directe of indirecte belastingen
die de federale regering voor eigen rekening, voor rekening van de gefederaliseerde entiteiten en van
de plaatselijke gemeenschappen heft

De staat die om inlichtingen wordt gevraagd, moet ze inwinnen, zelfs als ze enkel van nut zijn voor de
andere staat. Ook de inlichtingen die in het bezit zijn van banken komen ervoor in aanmerking. De
Belgische belastingadministratie kan inlichtingen verkrijgen die in het bezit zijn van in Frankrijk gevestigde
bankinstellingen om een belastingplichtige aan de Belgische belasting te onderwerpen.
Het avenant wordt binnenkort aan de goedkeuring van het Parlement voorgelegd
(*) overeenkomst: Brussel, 10 maart 1964, gewijzigd door de avenanten van 15 februari 1971 en van 8
februari 1999.
avenant: Brussel, 7 juli 2009.
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Hoort bij Ministerraad van 25 maart 2010

Justitiepaleis van Brussel
Beveiliging van de juridische diensten in het Justitiepaleis van Brussel
Beveiliging van de juridische diensten in het Justitiepaleis van Brussel
Minister van Financiën Didier Reynders en minister van Justitie Stefaan De Clerck hebben de ministerraad
op de hoogte gebracht van de vordering van de beveiliging van de juridische diensten van
het Justitiepaleis van Brussel.
Beide ministers zullen nu nagaan welke juridische diensten op een andere lokatie in de nabijheid van het
Polaertplein kunnen worden ondergebracht. Tegen een volgende ministerraad wordt dan een masterplan
van de juridische diensten op de Poelaert-site opgemaakt.
Bovendien zal de ministerraad in het kader van het Belgische voorzitterschap van de EU een internationale
ideeënwedstrijd uitschrijven om mogelijke toekomstige bestemmingen voor plaats die vrijkomt in het
Justitiepaleis van Brussel uit te tekenen.

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

25 mrt 2010 -18:22

Hoort bij Ministerraad van 25 maart 2010

Klimaatverandering
Coördinatie van het federale beleid inzake de strijd tegen klimaatverandering
Coördinatie van het federale beleid inzake de strijd tegen klimaatverandering
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet aangenomen over de coördinatie van het federale beleid
inzake de strijd tegen de klimaatverandering. Het voorstel van minister van Klimaat Paul Magnette geeft
vorm aan de bijdrage die de fedale overheid zal leveren om de uitdagingen op het vlak
van klimaatverandering het hoofd te bieden.
De regering heeft er zich in haar regeerakkoord van 20 maart 2008 toe verbonden om coördinerend en
stimulerend op te treden om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Om
de reductiedoelstellingen in goede banen te leiden, voert het voorontwerp federale klimaatplannen in, die
de coördinatie van alle federale maatregelen zullen versterken. Elk plan moet beantwoorden aan
duidelijke vereisten op het vlak van langetermijnstrategie, transparantie en opvolging.
Het federale klimaatplan wordt gebaseerd op een beleidsvisie die het in een langetermijnvisie kadert. Het
klimaatcomité 2050, dat uit ten hoogste zeven onafhankelijke deskundigen zal bestaan, zal de visie
ontwerpen. Een nieuwe permanente werkgroep binnen de Interdepartementale Commissie Duurzame
Ontwikkeling zal het federale klimaatplan voorbereiden, opvolgen en evalueren.
Het voorontwerp wordt voorgelegd aan de Raad van State en aan de gewesten in de uitgebreide
interministeriële conferentie Leefmilieu, waarna het opnieuw aan de ministerraad wordt voorgelegd.
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Hoort bij Ministerraad van 25 maart 2010

Commissie voor de mededinging
Ontslag en benoeming van de leden van de Commissie voor de mededinging
Ontslag en benoeming van de leden van de Commissie voor de mededinging
De ministerraad stemt in met het voorstel (*) van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent
Van Quickenborne om mevrouw Christine Vanderveeren te benoemen als plaatsvervangend lid voor
mevrouw Françoise Sweerts (vertegenwoordigster van de representatieve organisatie van de industrie,
de distributie en de diensten (Febelﬁn)).
De heer Renaat Hanssens wordt aangewezen als plaatsvervangend lid voor mevrouw Ilse Rubbrecht
(vertegenwoordiger van het Algemeen Christelijk Vakverbond).
(*) ontwerp van kb.
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Hoort bij Ministerraad van 25 maart 2010

Sociaal statuut zelfstandigen
Berekening van de bijdragen voor het sociaal statuut van zelfstandigen
Berekening van de bijdragen voor het sociaal statuut van zelfstandigen
Minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle heeft de ministerraad een principiepsakkoord
gevraagd over het nieuwe systeem van berekening van de sociale bijdragen van zelfstandigen.
De bijdragen die zelfstandigen moeten betalen, worden berekend op de inkomsten van drie jaar geleden.
Voor starters geldt dat ze voor de eerste drie jaren worden berekend op het inkomen van het jaar in
kwestie.
De huidige berekeningswijze dateert van 1967. Door de huidige economische toestand kan de berekening
van de bijdragen voor 2010 en 2011 op de inkomsten van 2007 en 2008 echter ernstige gevolgen
hebben.
Daarom zal het nieuwe stelsel de bijdragen berekenen op de inkomsten van hetzelfde jaar. De zelfstandige
betaalt bijdragen die de reële inkomsten van het jaar in kwestie zo dicht mogelijk benaderen. Van zodra de
deﬁnitieve inkomsten door de ﬁscale administatie zijn vastgesteld, ontvangt hij een afrekening van het
sociaal verzekeringsfonds. Hij betaalt dan het supplement of ontvangt het surplus.
De ministerraad gaat akkoord met het principe en zal zich tegen 23 april 2010 over het voorontwerp van
wet uitspreken.
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Hoort bij Ministerraad van 25 maart 2010

Dienst voor overzeese sociale zekerheid
Aanwijzing van een bijzondere regeringscommissaris bij de Dienst voor overzeese sociale zekerheid
Aanwijzing van een bijzondere regeringscommissaris bij de Dienst voor overzeese sociale zekerheid
De ministerraad heeft vanaf 1 april 2010 de heer Gabriël Perl aangewezen als bijzondere
regeringscommissaris bij de Dienst voor overzeese sociale zekerheid (DOSZ) (*).
De bijzondere commissaris vervult een mandaat van negen maanden. Hij:
volgt de realisatie van de opmerkingen van het Rekenhof op in samenwerking met DOSZ
analyseert de regelgeving, de economische en sociale context waarin de DOSZ werkt
formuleert voorstellen over de toekomst van het stelsel voor sociale zekerheid voor overzeese
gebieden, de toekomstige positionering van de instelling en indien nodig over de reorganisatie van
taken van de DOSZ
evalueert de gevolgen van een eventuele wijziging van de taken van de DOSZ op budgettair, sociaal en
organisatorisch vlak
zorgt voor de invoering van de voorstellen wanner de ministerraad ze heeft goedgekeurd

(*) ontwerp van koninklijk besluit.
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Hoort bij Ministerraad van 25 maart 2010

Regie der Gebouwen
Bestemming van de vroegere kolenwasserij van Pérronnes-lez-Binche voor opslag door POD
Wetenschapsbeleid
Bestemming van de vroegere kolenwasserij van Pérronnes-lez-Binche voor opslag door POD
Wetenschapsbeleid
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om de
vroegere kolenwasserij van Pérronnes-lez-Binche te bestemmen voor de opslag van verzamelingen en
archieven van het Instituut voor Natuurwetenschappen, de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en de Koninklijke Bibliotheek van België (POD
Wetenschapsbeleid).
De Regie der Gebouwen zal de overheidsopdrachten voor het onderhoud van de gebouwen voor de POD
Wetenschapsbeleid beheren.
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Hoort bij Ministerraad van 25 maart 2010

Tewerkstelling
Tewerkstelling in de land- en tuinbouwsector
Tewerkstelling in de land- en tuinbouwsector
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de administratieve
procedure moderniseert, die de werkgevers van gelegenheidswerknemers in de land- en
tuinbouwsector moeten volgen. Het voorontwerp dat minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet voorlegden, past eveneens een
bepaling over de bevordering van tewerkstelling in de champignongteelt aan.
Het voorontwerp voert de eerste fase uit van een globaal pakket met maatregelen die werden
overeengekomen tussen de sociale partners van de land- en tuinbouwsector (*).
Het voorontwerp past het gebruik van het gelegenheidsformulier in de sector aan. Sinds de aangifte van
tewerkstelling via Dimona gebeurt, is het gelegenheidsformulier niet meer van belang voor de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid. Voor de gelegenheidswerknemers en de werkgevers in de sector is het wel
belangrijk. Daarom is het voortaan de werknemer die het formulier invult en bijhoudt. De werkgever
ondertekent het.
Voor de werkgever betekent dat een vereenvoudiging, aangezien hij sancties kon oplopen indien hij de
Dimona-aangifte niet vervulde en het werkgelegenheidsformulier niet bijhield. De RSZ-sanctie voor het
gelegenheidsformulier wordt nu vervangen door een administratieve sanctie.
Het ontwerp past ook de programmawet van 27 april 2007 aan, inzake de bevordering van de
tewerkstelling in de champignonkweek, om ze in overeenstemming te brengen met de Europese
verordening EG/1535/2007.
(*) interprofessioneel akkoord 2007-2008, advies van 17 december 2008 van de sociale partners van het
paritair comité nr 145, bijgetreden door het advies 1681 van 1 april 2009 van de Nationale Arbeidsraad.
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Hoort bij Ministerraad van 25 maart 2010

Strijd tegen de sociale fraude
Samenwerkingsprotocol inzake de strijd tegen de ernstige en georganiseerde sociale fraude
Samenwerkingsprotocol inzake de strijd tegen de ernstige en georganiseerde sociale fraude
De ministerraad heeft een samenwerkingsprotocol inzake de strijd tegen de ernstige en georganiseerde
sociale fraude goedgekeurd.
Het samenwerkingsprotocol richt een gemengde ondersteuningscel op die zich speciﬁek op de bestrijding
van de georganiseerde sociale fraude toelegt, naar analogie met de ondersteuningscel tegen de btwcarrouselfraude die sinds haar oprichting in 2001 positieve resultaten opleverde.
Vier sociale inspecteurs en een analist die bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst zijn
gedetacheerd en twee politieagenten vormen samen de ondersteuningscel. Die zal via datamining
analyses van concrete fraudegevallen, -proﬁelen en -indicatoren opmaken en adviezen formuleren over de
aangewezen aanpak van de fraude die zo wordt vastgesteld. Een algemene coördinatiestructuur,
bestaande uit topambtenaren van de sociale inspectiediensten de Sociale Inlichtingen en
Opsporingsdienst, de politiediensten en het Openbaar Ministerie, zal een jaarlijks actieplan opstellen
waarin de risicosectoren en -domeinen worden bepaald.
Door alle gegevens waarover de socialeinspectiediensten en de politie beschikken samen te brengen, zal
men de strijd tegen criminele vennootschappen die zich schuldig maken aan bijdrage- en uitkeringsfraude
kunnen opvoeren.
Het ontwerp van samenwerkingsprotocol voert een project uit het actieplan 2009-2010 van
staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding Carl Devlies uit.

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

© 2021 - news.belgium.be

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

