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Ministerraad van 12 februari 2010
De ministerraad vergaderde op vrijdag 12 februari 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 12 februari 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
Tijdens de persconferentie na de ministerraad heeft minister van Werk Joëlle Milquet het nieuwe
voorontwerp van wet voorgesteld dat de arbeidstijd voor artsen, tandartsen, dierenartsen, kandidaten in
opleiding en stagiairs beperkt. De maximale wekelijkse arbeidstijd zal gemiddeld 48 uur bedragen over
een referteperiode van 13 weken. De minister heeft daarna aangekondigd dat er gewerkt wordt aan het
nieuwe statuut van kinderverzorgsters en dat het op 1 januari 2011 in werking zal treden.
Minister van Financiën Didier Reynders heeft vervolgens meegedeeld dat de ministerraad het licht op
groen heeft gezet voor het voorontwerp van wet dat de Europese richtlijnen over de
ziektekostenverzekeringen in Belgisch recht omzet.
De FOD Financiën vat een nieuwe fase van modernisering aan. De ministerraad heeft immers beslist zo'n
800.000 belastingplichtigen, die hun aangifte via een mandataris of via taxonweb indienen, geen papieren
belastingaangifte meer toe te zenden. Er gaat ook een pilootproject van start dat 5.000
gepensioneerden een voorstel van aangifte zal zenden.
Ten slotte kondigde eerste minister Yves Leterme aan dat de ministerraad de cijfers van de economische
begroting 2010 had ontvangen. Volgens hem tonen de cijfers aan dat de voorzichtigheid die de regering
aan de dag legt haar streefdoel van een begrotingsevenwicht geloofwaardig maakt.
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Hoort bij Ministerraad van 12 februari 2010

Broeikasgasregister
Beheer van het register voor broeikasgassen
Beheer van het register voor broeikasgassen
Minister van Klimaat en Energie Paul Magnette heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit
voorgelegd dat het beheer van het Belgische register voor broeikasgassen en de voorwaarden voor
gebruik bepaalt.
Op 8 oktober 2008 nam de Europese Commissie een verordening aan over het beveiligde en
genormaliseerde registersysteem dat bestemd is om een nauwkeurige boekhouding van emissierechten
voor broeikasgassen bij te houden. Die verordening legt de wijze vast waarop de registers van alle
lidstaten worden verbonden met het onafhankelijk transactielogboek van de EU. Doordat de registers nu
ook met het internationale transactielogboek worden verbonden, moeten de bescherming van de
vertrouwelijkheid van gegevens en de meldingsplicht van bepaalde gegevens worden aangepast.
Dankzij het ontwerp van kb zal de nationale beheerder van het register bij de algemene directie FOD
Volksgezondheid verdachte transacties kunnen melden aan de cel voor ﬁnanciële
informatieverwerking (opgericht door het kb van 11 juni 1993) of bij de Procureur des Konings om het
gebruik van het register voor witwasoperaties te bestrijden.
Daarnaast worden bepaalde procedures voor het nationale register eenvoudiger. Zo kan de aanvrager van
een tegoedrekening via een activeringscontract zijn persoonstegoedrekeningen sneller openen.
Het ontwerp van koninklijk besluit vervangt het kb van 14 oktober 2005 betreﬀende het beheer van het
register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers.
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Hoort bij Ministerraad van 12 februari 2010

Auditcomité
Aanstelling van de leden van het Auditcomité van de Federale Overheid
Aanstelling van de leden van het Auditcomité van de Federale Overheid
De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme, minister van Begroting Guy
Vanhengel en minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte de leden van het Auditcomité van de Federale
Overheid aangewezen met een mandaat van zes jaar:
de heer M. De Samblanx
de heer L. Keuleneer
de heer P. Meersschaut
mevrouw A. Roefs
de heer Ph. Decre
mevrouw I. Verschueren
de heer S. Wibaut

Het Auditcomité van de Federale Overheid bestaat uit zeven onafhankelijke deskundigen. Het comité is
een adviesorgaan ten behoeve van de ministerraad. Het licht de ministerraad in over de betrouwbaarheid
van de interne controlesystemen van de federale diensten en sommige instellingen van openbaar nut.
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Hoort bij Ministerraad van 12 februari 2010

COMESA
Zetelakkoord tussen België en de Gemeenschappelijke Markt voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika
Zetelakkoord tussen België en de Gemeenschappelijke Markt voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika
De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp houdende instemming met het zetelakkoord
tussen België en de Gemeenschappelijke Markt voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika (Brussel, 2 maart 2007).
Het zetelakkoord verduidelijkt een aantal aspecten van de voorrechten en immuniteiten die België toekent
met het oog op de goede werking van het bureau van de COMESA.
De Gemeenschappelijke Markt voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika (COMESA) is een internationale organisatie
die momenteel 19 lidstaten telt uit oostelijk en zuidelijk Afrika. Het oprichtingsverdrag werd
ondertekend in Kampala (Oeganda) op 5 november 1993 en geratiﬁceerd in Lilongwe (Malawi) op 8
december 1994. Doelstelling van de organisatie is om oostelijk en zuidelijk Afrika economische te
integreren door een gemeenschappelijke markt op te richten. Op korte termijn zal een douaneunie worden
ingevoerd, gevolgd op langere termijn door vrij verkeer van personen en een muntunie.
In mei 2005 besliste de raad van ministers van COMESA in Kigali om een verbindingsbureau te openen
in Brussel. Dat verbindingsbureau zal instaan voor het ontwikkelen van de relaties met de Europese Unie
en de ACP-landen en zal COMESA vertegenwoordigen in internationale onderhandelingen met deze
organisaties.

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

© 2021 - news.belgium.be

1/1

12 feb 2010 -10:47

Hoort bij Ministerraad van 12 februari 2010

Federaal programma van de openbare investeringen
Vrijmaking van de eerste schijf van het programma voor openbare investeringen 2010
Vrijmaking van de eerste schijf van het programma voor openbare investeringen 2010
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Begroting Guy Vanhengel en staatssecretaris voor
Begroting Melchior Wathelet beslist de eerste schijf van 25% van het federale programma van de
openbare investeringen voor 2010 vrij te geven voor de federale overheidsdiensten en de Regie der
Gebouwen.
De ministerraad heeft ook beslist de regels en de procedure van het investeringsprogramma te behouden.
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Hoort bij Ministerraad van 12 februari 2010

Economische begroting
Mededeling van de cijfers van de economische begroting
Mededeling van de cijfers van de economische begroting
De ministerraad heeft kennis genomen van de cijfers van de economische begroting die het Instituut voor
de Nationale Rekeningen heeft meegedeeld.
De Belgische economie knoopte in de tweede helft van 2009 aan met positieve kwartaalgroeicijfers
(gemiddeld 0,6%). In navolging van de internationale conjunctuur zou de uitvoergroei tijdelijk vertragen in
de loop van 2010. Bovendien zou de dynamiek van de binnenlandse vraag bescheiden blijven, waardoor
de gemiddelde bbp-groei slechts 0,3% per kwartaal zou bedragen in 2010. In de loop van 2011 trekt de
uitvoergroei opnieuw aan en wint de binnenlandse vraag aan kracht, wat resulteert in een gemiddelde
kwartaalgroei van het bbp van 0,6%. In vergelijking met onze vooruitzichten van september 2009, was de
economische groei in de tweede helft van 2009 aanzienlijk beter dan verwacht. Dat gunstiger startpunt
verklaart in belangrijke mate de opwaartse herziening van de economische groei in 2010, nl. van 0,4% tot
1,4%. De groeiraming voor 2011 bedraagt 1,7%. De economische groei in 2010 en 2011 zou daardoor het
opgelopen verlies in 2009 compenseren.
Terwijl de binnenlandse werkgelegenheid vorig jaar met 23 200 eenheden afnam, zou het verlies in 2010
oplopen tot netto gemiddeld 46 100 arbeidsplaatsen. In 2011 is er een kentering en neem de
werkgelegenheid toe met gemiddeld 8 600 arbeidsplaatsen. Het aantal werklozen (met inbegrip van de
niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigden) zou dit jaar toenemen met 52 900 eenheden en in 2011 met
28 900 eenheden. De geharmoniseerde Eurostatwerkloosheidsgraad zou daardoor stijgen van 7,0% in
2008 tot 8,8% in 2011.
De inﬂatie, gemeten aan de hand van het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen, zou door de
aantrekkende olieprijzen oplopen tot 1,6% in 2010 en tot 1,7% in 2011. De toename van de
gezondheidsindex zou resp. 1,2% en 1,6% bedragen. De huidige spilindex (112,72) zou overschreden
worden in januari 2011. De volgende spilindex (114,97) wordt niet bereikt in 2011.
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Hoort bij Ministerraad van 12 februari 2010

Vervoersnet voor aardgas
Aanstelling van de beheerder voor het vervoersnet van aardgas
Aanstelling van de beheerder voor het vervoersnet van aardgas
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette Fluxys nv en Fluxys
LNG nv aangesteld als beheerder van het vervoersnet, beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en
de beheerder van de LNG-installatie. De ﬁrma's voldoen aan alle wettelijke criteria.
Beide ﬁrma's waren al als voorlopig beheerder aangesteld.
De Commissie voor de regulering van de elektricitiet en het gas en de Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen hebben een positief advies gegeven.
De ministerraad heeft hierover drie ontwerpen van ministerieel besluit goedgekeurd die artikel 8 van de
wet van 12 april 1965 betreﬀende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van
leidingen uitvoert.
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Hoort bij Ministerraad van 12 februari 2010

Werkingskosten van ziekenhuizen
Globaal budget 2010 voor de ﬁnanciering van de werkingskosten van de ziekenhuizen
Globaal budget 2010 voor de ﬁnanciering van de werkingskosten van de ziekenhuizen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
het globaal beheer 2010 voor de ﬁnanciering van de werkingskosten van de ziekenhuizen op
6.852.485.058 euro vastgelegd.
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Hoort bij Ministerraad van 12 februari 2010

Goed bestuur in federale overheidsdiensten
Inventaris van de instrumenten van goed beheer
Inventaris van de instrumenten van goed beheer
De ministerraad heeft kennis genomen van de inventaris van de instrumenten van goed beheer bij de
federale overheidsdiensten, de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van
openbaar nut. De inventaris die minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte
voorlegde is het resultaat van een rondvraag die de FOD Personeel & Organisatie hield bij de
overheidsdiensten over de meeste domeinen van de beheers- en de beleidscyclus.
Op basis van de inventaris zal de FOD P&O meetinstrumenten en -methodes invoeren die een goed
bestuur bevorderen door de bestaande goede praktijken te versterken en door nieuwe impulsen te
geven.
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Hoort bij Ministerraad van 12 februari 2010

Spoorwegen
Werkgeversbijdrage voor treinabonnementen woon-werkverkeer
Werkgeversbijdrage voor treinabonnementen woon-werkverkeer
Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte legde de ministerraad een ontwerp
van koninklijk besluit voor dat de bijdrage van de werkgevers bepaalt in het verlies geleden door de NMBS
voor de uitgifte van abonnementen voor werknemers en bedienden (wijziging kb van 28 juli 1962).
Wegens de verhoging van de treintarieven worden de facultatieve werkgeversbijdragen voor de week-, de
maandtreinkaart, de treinkaart voor drie maanden, het jaarabonnement en het abonnement voor deeltijds
werkenden vanaf 1 februari 2010 aangepast.
Voor het gratis woon-werkverkeer betalen de werkgever 80% en de staat 20% van de onkosten in het
kader van een derdebetalersovereenkomst.
De verplichte bijdrage van werkgevers in de prijs van treinabonnementen van werknemers
bedraagt gemiddeld 75% en is vastgelegd in forfaitaire bedragen. De forfaitaire bedragen van 2009 blijven
behouden.
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Hoort bij Ministerraad van 12 februari 2010

Adviesraad voor ouderen
Samenstelling en werking van de Federale Adviesraad voor Ouderen
Samenstelling en werking van de Federale Adviesraad voor Ouderen
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat minister van Pensioenen Michel
Daerden voorlegde over de samenstelling en de werking van de federale adviesraad voor ouderen.
De federale adviesraad voor ouderen brengt op initiatief van de federale regering, van een wetgevende
kamer of op eigen initiatief advies uit over het ouderenbeleid.
De raad bestaat uit 25 eﬀectieve leden en 25 plaatsvervangende leden die organisaties van ouderen op
federaal en gewestelijk niveau vertegenwoordigen. De raad bestaat uit vijf commissies:
pensioenen
gelijkheid van kansen
sociale integratie en bestrijding van kansarmoede
toegankelijkheid van de gezondheidszorg
mobiliteit

Het bureau coördineert de activiteiten van de raad. Het bestaat uit een ondervoorzitter van de raad en van
de permanente commissies, de ambtenaren-generaal die lid zijn van de raad, de minister van Pensioenen
en de minister van Sociale Zaken (of hun afgevaardigden).
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Hoort bij Ministerraad van 12 februari 2010

Aanvullende ziekteverzekering
Ziektekostenverzekeringen die een hoog niveau van bescherming bieden vrijgesteld van de jaarlijkse
taks op verzekeringsverrichtingen - tweede lezing
Ziektekostenverzekeringen die een hoog niveau van bescherming bieden vrijgesteld van de jaarlijkse taks
op verzekeringsverrichtingen - tweede lezing
De ministerraad heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de
ziektekostenverzekeringen die een hoog niveau van bescherming bieden vrijstellen van de jaarlijkse taks
op verzekeringsverrichtingen. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.
Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders kent een vrijstelling toe voor de
verzekeringsovereenkomsten die verzekerden die aan een chronische ziekte lijden beter beschermen.
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Hoort bij Ministerraad van 12 februari 2010

Civiel crisisbeheer
Indicatieve planning van de deelname aan missies civiel crisisbeheer in 2010
Indicatieve planning van de deelname aan missies civiel crisisbeheer in 2010
De ministerraad gaat akkoord met de indicatieve planning van de deelname aan de missies voor civiel
crisisbeheer 2010 die minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere voorstelde.
De planning vertaalt de politieke wil van België om deel te nemen aan internationale acties inzake
crisibeheer door middel van civiele, preventieve, resolutie-, stabilisatie- en postconﬂict
reconstructiemiddelen in conﬂictgebieden.
België plant voor 2010:
de deelname aan civiele missies van de EU: EULEX in Kosovo, en ICO/EUSR, EUPM Bosnië-Herzegovina,
EUMM in Georgië, EUPOL RDC en EUPOL COPPS
de deelname aan EUPOL Afghanistan
de verlenging van de reserve van civilian response teams
een personeelsreserve voor mogelijke deelname aan nieuwe VN- en EU-missies of voor de verhoging
van lopende missies
de terbeschikkingstelling van een expert van de politie voor het raadssecretariaat van de EU.
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Hoort bij Ministerraad van 12 februari 2010

Arbeidsduur
Arbeidsduur van geneesheren, tandartsen en dierenartsen
Arbeidsduur van geneesheren, tandartsen en dierenartsen
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de arbeidsduur beperkt van
geneesheren, tandartsen, dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kanidaat-tandartsen in
opleiding en van de studenten stagiairs die zich op de uitoefening van hun beroep voorbereiden.
Het voorontwerp van wet dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en
minister van Werk Joëlle Milquet voorstelden, zet de Europese richtlijn 2003/88/EG in Belgisch recht om.
Deze werknemers mogen niet meer werken dan gemiddeld 48 uur per week over een referteperiode van
13 weken. De absolute grens is 60 uur per week op voorwaarde dat de extra uren gerecupereerd worden
tijdens de referteperiode. Er wordt ook een rustperiode van ten minste 12 uur opgelegd na
elke werkperiode van 12 opeenvolgende uren.
Een werkperiode mag in geen geval meer bedragen dan 24 opeenvolgende uren.
Er kan een bijkomende arbeidstijd van maximum 12 uur per week worden gepresteerd om een
wachtdienst te verzekeren op de werkplek op voorwaarde dat de werknemer individueel en
schriftelijk akkoord gaat. De mogelijkheid om een extra arbeidstijd te presteren gaat gepaard met een
serie beschermingsmaatregelen die opgelegd worden door de Europese richtlijn. Indien de werknemer de
extra arbeidstijd weigert, mag dat niet in zijn nadeel spelen. De bijkomende arbeidstijd moet op een
bijzondere wijze worden verloond.
Voor de werkelijk gerpresteerde uren gelden er controles en sancties. De toepassing van
het wetsontwerp wordt opgevolgd door de dienst toezicht van de sociale wetten.
Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.
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Hoort bij Ministerraad van 12 februari 2010

Tewerkstelling
Projecten voor aanwerving in dagverzorgingscentra in het kader van het generatiepact
Projecten voor aanwerving in dagverzorgingscentra in het kader van het generatiepact
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
en minister van Werk Joëlle Milquet het project goedgekeurd dat de paritaire Commissie 330 heeft
ingediend in het kader van het generatiepact.
De maatregel geeft de werkgevers uit de non-proﬁtsector de mogelijkheid om jongeren aan te werven van
wie een deel van het loon door het globale beheer van de sociale zekerheid wordt betaald.
Het project dat de Commissie 330 heeft ingediend, betreft de tewerkstelling van 134 jongeren (VTE) voor
het vervoer van en naar de instellingen van de federale gezondheidssector. Het project besteedt aandacht
aan de zeer laag geschoolde jongeren en biedt ook een opleiding aan, zodat ze meer kansen hebben om
zich op de arbeidsmarkt in te schakelen.
Met dit project draagt de regering concreet bij tot de toename van tewerkstelling in tijden van crisis en in
de gezondheidssector die er nood aan heeft.

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

Persdienst van vice-eersteminister en minister van
Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet
Wetstraat 2
1000 Brussel
België
+32 2 504 85 13
http://www.milquet.belgium.be

2/2

Persdienst van vice-eersteminister en minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en Culturele
Instellingen,Laurette Onkelinx
Handelsstraat 78-80
1040 Brussel
België
+32 2 233 51 11
http://www.laurette-onkelinx.be/

© 2021 - news.belgium.be

1/1

12 feb 2010 -10:47

Hoort bij Ministerraad van 12 februari 2010

Verzekering voor geneeskundige verzorging
Wijziging van de connexiteitregels voor de nomenclatuur van de inwendige geneeskunde
Wijziging van de connexiteitregels voor de nomenclatuur van de inwendige geneeskunde
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de wet betreﬀende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wijzigt (*). Het voorstel van minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx verplaatst de verstrekkingen 472511, 475075 en
475650 van de inwendige geneeskunde van punt 5° naar punt 1° in artikel 37bis, §1, C van de wet. De
wijziging is het resultaat van de fundamentele verandering van de regels van de connexiteit binnen de
nomenclatuur van de inwendige geneeskunde.

(*) art. 37bis van de wet, gecoördineerd op 14 juli 1994.
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Hoort bij Ministerraad van 12 februari 2010

ICOM
Zetelakkoord tussen België en het Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van het
Migratiebeleid
Zetelakkoord tussen België en het Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van het Migratiebeleid
De ministerraad gaat akkoord met het wetsontwerp houdende instemming met het zetelakkoord
tussen België en het Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van het Migratiebeleid (ICOM) (Brussel,
21 mei 2008).
Het zetelakkoord tussen België en het ICOM verduidelijkt een aantal aspecten van de voorrechten en
immuniteiten die België toekent met het oog op de goede werking van de vertegenwoordiging van het
ICOM.
Het ICOM, (International Centre for Migration Policy Development - ICMPD), is een internationale
gouvernementele organisatie die in 1993 werd opgericht op initiatief van Zwitserland en Oostenrijk. Het
oprichtingsverdrag werd op 1 juni 1993 in Wenen ondertekend. De organisatie heeft als doel regeringen,
voornamelijk Europese, en internationale organisaties te adviseren en bij te staan in hun samenwerking op
het vlak van migratie en asiel. Het promoot daarbij de ontwikkeling van een omvattend en duurzaam
migratiebeleid.
Momenteel zijn er 11 lidstaten: Bulgarije, Hongarije, Kroatië, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië,
Slowakije, Tsjechië, Zweden en Zwitserland. De zetel van de organisatie is gevestigd in Wenen.
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BIRD
Aanvullend protocol tussen België en de Internationale bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
Aanvullend protocol tussen België en de Internationale bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het aanvullend
protocol tussen België en de Internationale bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (Brussel, 28 februari
2005).
Het protocol tussen België en de BIRD, aanvullend bij het akkoord van 1999, plaatst de ambtenaren van
het verbindingsbureau van de BIRD in Brussel op voet van gelijkheid met de ambtenaren van de andere
internationale organisaties in België. Op het vlak van de ﬁscale voorrechten bekomen ze een vrijstelling
bij eerste installatie. Dat betekent dat ze voortaan bij het opnemen van hun functie in België gedurende
een periode van twaalf maanden vrijgesteld zijn van btw en douanerechten voor de aankoop van een
eerste wagen, meubels en goederen die nodig zijn voor de inrichting van hun woning. Dat geldt
enkel indien ze vóór hun indiensttreding niet in België verbleven.
De voorrechten van het verbindingsbureau van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
(BIRD) in België worden geregeld door het verdrag van de Verenigde naties inzake de voorrechten en
immuniteiten van de gespecialiseerde instellingen van 21 november 1947 en het akkoord tussen het
Koninkrijk België en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling inzake de vestiging in
België van een Verbindingsbureau van deze organisatie van 26 april 1999.
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Sociale zekerheid
Vereenvoudiging van de inhoudingen op bijdragen voor brugpensioenen
Vereenvoudiging van de inhoudingen op bijdragen voor brugpensioenen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
en minister van Werk Joëlle Milquet twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die het
zogenaamde decava-project uitvoeren. Dat project houdt een verregaande harmonisering en
vereenvoudiging in van de inhoudingen op bijdragen die verschuldigd zijn op de brugpensioenen.
Het eerste ontwerp (*) omschrijft het begrip 'werkhervatting', dat een vrijstelling van sociale bijdragen
verleent op de aanvullende vergoeding van het (pseudo)-brugpensioen. De berekening van de vrijstelling
wordt eenvoudiger.
Het tweede ontwerp (**) verlaagt het percentage van de bijdragen op de aanvullende vergoedingen
wanneer de onderneming erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.
Beide ontwerpen treden op 1 april 2010 in werking.
(*) tot uitvoering van hoofdstuk 6 titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen,
betreﬀende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, aanvullende
vergoedingen bij sommige uitkeringen voor sociale zekerheid en invaliditeit.
(**) tot wijziging van het hiervoor genoemde ontwerp van koninklijk besluit.
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Voorzitterschap Europese Unie
Begroting van het Belgische voorzitterschap van de EU
Begroting van het Belgische voorzitterschap van de EU
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met de gedeeltelijke verdeling van
de interdepartementale provisie die ingeschreven is op het programma 14-21-0 van de algemene
uitgavenbegroting 2010. De provisie is bestemd voor de uitgaven voor het Belgische voorzitterschap van
de Europese Unie.
Het ontwerp legt de verdeelsleutel van de budgetten voor de voorbereiding van het voorzitterschap op
federaal niveau vast. Er wordt een protocol ondertekend voor de coﬁnanciering door de deelstaten. De
FOD Buitenlandse Zaken zal de uitvoering van de begroting door de FOD's opvolgen en maandelijks
een tabel met de besteding van de kredieten aan de FOD Begroting voorleggen.
Landsverdediging bekomt een krediet van maximum 700.000 euro voor de renovatie van de
ontvangstruimte van de luchthaven van Melsbroek.
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Federaal openbaar ambt
Toekenningsvoorwaarden voor tweetaligheidspremies voor de personeelsleden van de federale
overheidsdiensten
Toekenningsvoorwaarden voor tweetaligheidspremies voor de personeelsleden van de federale
overheidsdiensten
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte een ontwerp van
koninklijk besluit goedgekeurd dat de tweetaligheidspremies voor het personeel van de federale
overheidsdiensten aanpast aan het sectoraal akkoord van 2009-2010.
Het bedrag van de premies wordt aangepast. Voor de periode van 1 december 2009 tot 1 december 2010:
20 euro: art. 8
35 euro: art. 9, § 1, elementaire kennis of art. 10
40 euro: art. 9, § 2, elementaire kennis of art. 14, tweede lid of art. 9, § 1 elementaire kennis en art. 8
50 euro: art. 9, § 1, voldoende kennis of art. 11
80 euro: art. 14, eerste lid
95 euro: art. 9, § 2, voldoende kennis of art. 12 of art. 13 of art. 9, § 1, voldoende kennis en art. 11
65 euro: art. 7 niveau D
70 euro: art. 7 niveau C
95 euro: art. 7 niveau B of A

De houders van bewijzen van taalkennis, die dateren van voor de herziening door het koninklijk besluit van
12 juli 2009, blijven de toelage genieten.
Het bedrag van 30 euro wordt gewaarborgd voor alle personeelsleden van niveau A die een getuigschrift
hebben in het kader van artikel 8 van het koninklijk besluit van 8 maart 2001.
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Personenbelasting
Belastingplichtigen ontvangen voorstel van aanslag
Belastingplichtigen ontvangen voorstel van aanslag
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en staatssecretaris voor de
Modernisering van de FOD Financiën Bernard Clerfayt, een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat
bepaalde personen die vrijgesteld zijn van belastingaangifte een voorstel van aanslag toestuurt.
Een 5000-tal belastingplichtigen die een pensioen genieten zullen voor het aanslagjaar 2010 een brief van
de belastingen ontvangen met een voorstel van aanslag. De aanslag vermeldt de grondslag, het saldo en
de gegevens die in aanmerking zijn genomen voor de berekening. Indien de belastingplichtige hiermee
niet akkoord gaat, kan hij of zij dat melden en eventuele fouten of onvolledigheden rechtzetten.
Het gaat om een test die evalueert wat het belang van de aangiftevrijstelling is voor die
belastingplichtigen.
(*) wijziging van art. 178 van het KB/WIB 92 met betrekking tot het voorstel van aanslag.
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EGWAS
Zetelakkoord tussen België en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten
Zetelakkoord tussen België en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten
De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het zetelakkoord
tussen België en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Brussel, 12 juli 2006).
Het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de EGWAS verduidelijkt een aantal aspecten van de
voorrechten en immuniteiten die België toekent met het oog op de goede werking van het bureau van de
EGWAS.
De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (EGWAS) werd opgericht in 1975 en is een
regionale organisatie met vijftien lidstaten: Benin, Burkina Faso, Kaapverdië, Gambia, Ghana, Guinee,
Guinee-Bissau, Ivoorkust, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone en Togo. De organisatie
bevordert de economische integratie van de lidstaten op het vlak van industrie, transport,
telecommunicatie, energie, landbouw, natuurlijke hulpbronnen, handel, monetaire en ﬁnanciële kwesties,
sociale en culturele aangelegenheden.
Op de EGWAS-top in Dakar op 31 maart 2003 werd beslist dat de organisatie een verbindingsbureau bij de
EU zou openen in Brussel.
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Personeel overheidsdiensten
Afwijking van de diplomavereiste voor aanwervingen door gemeenschappen en gewesten - tweede
lezing
Afwijking van de diplomavereiste voor aanwervingen door gemeenschappen en gewesten - tweede lezing
Gewesten en gemeenschappen kunnen binnenkort afwijken van bepaalde diplomavereisten bij de
aanwerving van personeel. De ministerraad heeft hierover in tweede lezing op voorstel van minister van
Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd
(*).
De gewesten en gemeenschappen zullen personeel kunnen aanwerven op basis van competenties die
buiten het diploma zijn verworven, net zoals beslist is op federaal niveau in het ontwerp van koninklijk
besluit van 4 december 2009. Bepaalde selectieprocedures kunnen zo toegankelijk worden voor
kandidaten die houder zijn van een getuigschrift van generieke competenties verworven buiten diploma.
(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot
bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die
van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van
de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse
Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen.
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Atalanta
Continuïteit van de deelname aan operatie EUNAVNOR ATALANTA tegen piraterij
Continuïteit van de deelname aan operatie EUNAVNOR ATALANTA tegen piraterij
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om voor
de continuïteit van de Belgische deelname aan operatie EUNAVNOR ATALANTA tegen piraterij te
verzekeren door Belgische militairen in te zetten in de verschillende hoofdkwartieren van de
commandostructuur:
een naval control and guidance of shippings oﬃcer in het operational headquarter in Northwoord en
een battle watch oﬃcer aan boord van het Italiaanse commandoschip 'ITS ETNA' van 15 februari 2010
tot 13 april 2010
een battle watch assistant en een functie van planning oﬃcer aan boord van het Zweedse
commandoschip 'SWE Karlskrona'. In het operational headquarter van Northwood vervullen twee
oﬃcieren de functie van media oﬃcer en info Ops oﬃcer van 13 april 2010 tot 13 augustus 2010.
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Coperﬁn 2010 - Fase A
Vordering van het moderniseringsplan voor FOD Financiën
Vordering van het moderniseringsplan voor FOD Financiën
De ministerraad heeft kennis genomen van het verslag dat minister van Financiën Didier Reynders en
staatssecretaris voor de Modernisering van Financiën Bernard Clerfayt voorstelden over de vordering van
Coperﬁn. Coperﬁn is het moderniseringsplan voor de FOD Financiën op het vlak van ICT, human resources,
veranderingsbeheer, logistiek en wetgeving.
De ministerraad vindt dat de projecten in overeenstemming zijn met zijn beleid en heeft zijn toestemming
gegeven om het plan en de voorwaarden van aanbestedingen te publiceren, de onderhandelingen op te
starten en bepaalde opdrachten toe te wijzen.
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.
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