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Ministerraad van 11 december 2009
De ministerraad vergaderde op vrijdag 11 december 2009 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 11 december 2009 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 11 december 2009

Landsverdediging
Overheidsopdracht voor multimedia stafmodules
Overheidsopdracht voor multimedia stafmodules
De ministerraad heeft minister van Landsverdediging Pieter De Crem toestemming gegeven om een
overheidsopdracht uit te schrijven voor de levering van wisselstukken, gereedschap en testapparatuur, de
reparatie van defect materiaal en prestaties voor de 25 multimedia stafmodules van Landsverdediging.
Het bestaande onderhoudscontract moet worden verlengd. Siemens nv is de enige ﬁrma die een deel van
de componenten kan leveren en ontwikkelen en die gepaste ondersteuning kan bieden.
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Hoort bij Ministerraad van 11 december 2009

Tewerkstelling
Uitvoering van beslissingen begrotingsopmaak voor de bevordering van tewerkstelling
Uitvoering van beslissingen begrotingsopmaak voor de bevordering van tewerkstelling
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet en minister van Sociale Zaken
Laurette Onkelinx vier ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die beslissingen van de
begrotingsopmaak over tewerkstelling uitvoeren.
Startbaanovereenkomsten
De werkgever die leerlingen, studenten of cursisten als stagiair onthaalt, wordt vrijgesteld van zijn
verplichting op het vlak van de startbaanovereenkomst indien hij ten minste twee derde van de
verplichting vervult.
Tijdelijke versterking van de vermindering van bijdragen sociale zekerheid
De vermindering van sociale bijdragen voor lage inkomens en werknemers van 18 jaar of jonger wordt
tijdelijk versterkt.
De lage loongrens voor de structurele vermindering wordt vanaf 1 januari 2010 6.030 euro. Voor
werknemers van 18 jaar of jonger wordt een volledige vermindering van sociale bijdragen voorzien.
Mentors
De werkgever die een mentor aanwijst voor de professionele omkadering van stagiairs, kan een
vermindering van sociale bijdragen voor sociale zekerheid genieten. Die bedraagt 400 euro per
kwartaal en per vijf stageposten. De mentor is een werknemer die ten minste vijf jaar beroepservaring
heeft en die een mentoropleiding heeft gevolgd.
Inwerkingtreding: 1 januari 2010
Ontslag na herstructurering
Werknemers van 45 jaar of ouder die ten minste vijf jaar beroepservaring hebben en die in het kader van
een herstructurering ontslagen zijn, krijgen de kans om hun ervaring of expertise als opleider of begeleider
door te geven. Publieke instellingen voor beroepsopleiding, sectorale opleidingsfondsen en hun partners
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kunnen deze werknemers aanwerven en in aanmerking komen voor:
een activering van de werkloosheidsuitkering van 1.100 euro per maand gedurende 24 maanden
een vermindering van de bijdragen voor sociale zekerheid van 1.000 euro per trimester gedurende
acht trimesters.

Inwerkingtreding: 1 januari 2010.

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

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

11 dec 2009 -10:31

Hoort bij Ministerraad van 11 december 2009

Belasting over toegevoegde waarde
Uitstel van administratieve geldboeten inzake belasting over toegevoegde waarde
Uitstel van administratieve geldboeten inzake belasting over toegevoegde waarde
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een voorontwerp van wet
goedgekeurd dat het uitstel van de tenuitvoerlegging van ﬁscale geldboeten inzake de belasting over de
toegevoegde waarde invoert.
De rechter kan uitstel van de tenuitvoerlegging van de betaling van de administratieve geldboete geheel
of gedeeltelijk toestaan.
De schuldenaar kan uitstel bekomen wanneer hij gedurende een referentieperiode van twee jaar geen
gelijkaardige administratieve geldboete opliep. Het uitstel geldt gedurende een proefperiode van drie jaar
die volgt op de toekenning van het uitstel.
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Hoort bij Ministerraad van 11 december 2009

Landsverdediging
Overheidsopdracht voor maritieme transporten
Overheidsopdracht voor maritieme transporten
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een
overheidsopdracht uit te schrijven om militair materieel voor oefeningen en operaties in 2010 over zee te
transporteren. De opdrachten voor de maritieme transporten worden in 2010 afgesloten.
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Hoort bij Ministerraad van 11 december 2009

Veiligheids- en samenlevingscontracten
Toelage voor veiligheids- en samenlevingscontracten voor gemeenten
Toelage voor veiligheids- en samenlevingscontracten voor gemeenten
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de gemeenten die vroeger in
het kader van het lokale beleid voor veiligheid en preventie van criminaliteit, een veiligheids- en
samenlevingscontract hadden, een federale toelage voor 2009 toekent.
Het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom zet de federale dotatie om in een
federale toelage die de kosten ﬁnanciert die gemeenten op het vlak van veiligheid en preventie
dragen. Een toelage van 14.642.446,50 euro wordt verdeeld onder de gemeenten die een veiligheids- en
samenlevingscontract hebben gesloten (kb 27 mei 2002). De gemeenten die een veiligheids- en
samenlevingscontract in het kader van hun politiedienst sluiten moeten de algemene directie Veiligheid en
Preventie een verklaring overhandigen die de context en het gebruik van de toelage toelicht.
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Hoort bij Ministerraad van 11 december 2009

Nationale loterij
Monopolierente van de Nationale Loterij
Monopolierente van de Nationale Loterij
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk
besluit goedgekeurd dat de monopolierentie vastlegt die de Nationale Loterij aan de staatsbegroting moet
betalen. De rente bedraagt 86.763.000 euro voor 2009.
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Hoort bij Ministerraad van 11 december 2009

Economische fraude
Verslag 2008 van de Interdepartementale commissie voor de coördinatie van de strijd tegen de
economische fraude
Verslag 2008 van de Interdepartementale commissie voor de coördinatie van de strijd tegen de
economische fraude
De ministerraad heeft kennis genomen van het verslag 2008 van de Interdepartementale Commissie voor
de Coördinatie van de Strijd tegen de Economische Fraude (ICCF) dat minister voor Ondernemen en
Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne voorstelde.
Het verslag is gebaseerd op de jaarlijkse evaluatie die de Intergouvernementele Preventiecel (IPC) en de
Multidisciplinaire Fraudebestrijdingscel voor de Veiligheid van de Voedselketen (MFVV) hebben
opgemaakt.
De ministerraad heeft de ICCF bovendien de opdracht gegeven om:
het overzicht van bestaande coördinatiecellen en samenwerkingsprotocollen actueel te houden
permanent overleg te plegen tussen de bevoegde diensten om een maximale coördinatie van de
controles na te streven
met ad-hoc groepen verder te werken en gecoördineerde operationele acties met medewerking van
het parket uit te voeren voor een multidisciplinaire aanpak
het project 'veille' verder uit te werken (veillesysteem om problemen sneller te signaleren) met alle
diensten die betrokken zijn bij de ICCF om een versterkte informatie-uitwisseling tussen de
vergaderingen na te streven
te rapporteren hoe de coördinatie en de opvolging van de bestrijding van namaak en piraterij nu in de
praktijk gebeuren, ze te evalueren en voorstellen te doen voor de wettelijke omkadering.
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Hoort bij Ministerraad van 11 december 2009

Finexpo
Stabilisatie van de rentevoet van een exportkrediet voor de rehabilitatie van de kustlijn van Ada
beach in Ghana
Stabilisatie van de rentevoet van een exportkrediet voor de rehabilitatie van de kustlijn van Ada beach in
Ghana
De ministerraad machtigde minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere om de rentevoet van de
euro te stabiliseren aan de CIRR-rentevoet (*), die geldig is op het moment van de ondertekening van de
kredietconventie voor de ﬁnanciering van een exportkrediet van 67.607.509 euro met een
terugbetalingsperiode van 8,5 jaar, bestemd voor de ﬁnanciering van de rehabilitatie van Ada beach in
Ghana door de ﬁrma DEME nv.
Finexpo is een adviescomité dat werd opgericht in 1997 en dat tot doel heeft de ﬁnanciële steun aan de
export van Belgische uitrustingsgoederen en aanverwante diensten te verzekeren. Finexpo doet dit door
de interestvoeten van kredieten toegekend voor de ﬁnanciering van de Belgische export te verminderen of
te stabiliseren.
(*) CIRR-rentevoet = Commercial Interest Reference Rate of commerciële referentierentevoet
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Hoort bij Ministerraad van 11 december 2009

Landsverdediging
Bijkomende manschappen voor ISAF-operatie
Bijkomende manschappen voor ISAF-operatie
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een
dertigtal Belgische militairen tussen februari 2010 en eind januari 2011 naar afghanistan te sturen.
Een twintigtal van hen maakt deel uit van het internationale hoofdkwartier te Heidelberg (Duitsland). Zij
zullen als stafmedewerker in het hoofdkwartier van ISAF in Kaboel ingezet worden. Daarnaast zullen zes
Belgische militairen in Kaboel worden in plaatsgesteld om tussen 17 december 2009 en midden december
2010 de veiligheid te verzekeren van generaal-majoor DEVOS, die deel uitmaakt van dit contingent.
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Hoort bij Ministerraad van 11 december 2009

Grote steden
Verlenging van de belastingvermindering voor de renovatie-uitgaven in zones voor positief
grootstedelijk beleid
Verlenging van de belastingvermindering voor de renovatie-uitgaven in zones voor positief grootstedelijk
beleid
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en minister van Grote
Steden Michel Daerden een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de zones voor positief
grootstedelijk beleid tot eind 2011 verlengt (**).
(*) tot wijziging van het kb van 4 juni 2003 tot vastlegging van de zones voor positief grootstedelijk beleid
in uitvoering van art. 145, tweede lid van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
(**) zoals vastgelegd bij het kb van 4 juni 2003.
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Hoort bij Ministerraad van 11 december 2009

Diamantsector
Opschorting van betaling van de bijzondere bijdrage op de invoer van ruwe diamant door
diamanthandelaren
Opschorting van betaling van de bijzondere bijdrage op de invoer van ruwe diamant door
diamanthandelaren
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit
goedgekeurd dat de wet tot oprichting van een intern compensatiefonds voor de diamantsector voor 2010,
2011 en 2012 toepast (*). Dat fonds dat al langer functioneert, betaalt aanvullende sociale voordelen uit
en bevordert de werkgelegenheid in de sector.
In overeenstemming met het sociaal akkoord dat eind 2006 werd gesloten, schort het ontwerp de betaling
van de bijzondere bijdrage op de invoer van ruwe diamant door diamanthandelaren op. Tijdens de periode
van 2010 tot 2012 wordt het sociaal plan voor de diamantsector verder uitgevoerd.
(*) van 12 april 1960, art. 2bis laatste alinea.
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Hoort bij Ministerraad van 11 december 2009

Coördinatiecentra voor thuiszorg
Goedkeuring van een project in het kader van het Jongerenbanenplan van het Generatiepact
Goedkeuring van een project in het kader van het Jongerenbanenplan van het Generatiepact
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
en minister van Werk Joëlle Milquet een project goedgekeurd dat de federaties van coördinatiecentra voor
thuiszorg in het kader van het jongerenbanenplan (generatiepact) indienden (*).
Het individuele project, ingediend door de Franstalige en Nederlandstalige federaties van
coördinatiecentra voor thuiszorg via de Paritaire Commissie 330, besteedt bijzondere aandacht aan de
zeer laag geschoolde jongeren en biedt hen via een luik opleiding meer kansen op werk. Het gaat om 150
jobs (VTE).
Dankzij het generatiepact kunnen werkgevers uit de non-proﬁtsector een aantal voltijdse
equivalenten tewerkstellen, terwijl een deel van de loonkost (max. 35.000 euro) ten laste wordt genomen
door het globaal beheer van de sociale zekerheid voor werknemers.
(*) artikel 82, §2, van de wet van 23 december 2005 betreﬀende het generatiepact en artikel 14, §2, van
het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen
ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de social proﬁtsector voortspruitend uit de wet van 23
december 2005 betreﬀende het generatiepact.
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