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Ministerraad van 3 maart 2011
De ministerraad vergaderde op vrijdag 3 maart 2011 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme
De ministerraad vergaderde op vrijdag 3 maart 2011 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 3 maart 2011

Financiën
Aanpassing van de statuten van de Internationale Financieringsmaatschappij
Aanpassing van de statuten van de Internationale Financieringsmaatschappij
De ministerraad heeft minister van Financiën Didier Reynders de toestemming verleend om in zijn
hoedanigheid van gouverneur van de Internationale Financieringsmaatschappij de aanpassing van de
statuten en de selectieve kapitaalsverhoging goed te keuren.
De aanpassing voert de tweede fase uit van de hervorming van het stemgewicht en de deelname in
de Bretton-Woodsinstellingen die als doel heeft de ontwikkelings- en transitielanden een groter
stemgewicht en meer inspraak in de instellingen te geven.
Het aantal basisstemmen in de IFM wordt verhoogd tot een vast percentage van 5,55%, zodat de kleinste
aandeelhouders een groter relatief stemgewicht krijgen.
Het ontwikkelingscomité besloot ook het kapitaal te verhogen door 200 000 aandelen uit te geven ter
waarde van 2 450 miljard dollar. Van de niet-toegewezen aandelen wil men 10 604 in reserve houden voor
nieuwe leden en 70 000 toewijzen via een selectieve kapitaalsverhoging. Daarnaast zal het IFM nog 130
000 nieuwe aandelen uitgeven.
Vanaf 2015 wordt de verdeling van de aandelen elke vijf jaar herbekeken.
Na de goedkeuring moet het verdrag via een wetsontwerp geratiﬁceerd worden door het parlement.
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Hoort bij Ministerraad van 3 maart 2011

Elektronische communicatiediensten
Jaarlijkse retributie voor de kleine operatoren van elektronische communicatie
Jaarlijkse retributie voor de kleine operatoren van elektronische communicatie
Kleine operatoren van elektronische communicatie komen in aanmerking voor een verminderd jaarlijks
recht. De ministerraad heeft hierover een koninklijk besluit goedgekeurd. Het voorstel van minister voor
Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne verlengt de maatregel uit het koninklijk
besluit van 10 december 2009 (*). Dankzij dat besluit konden operatoren die een omzet hebben die lager
is dan een miljoen euro in 2010 een gunstig stelsel genieten waardoor ze slechts 500 euro per jaar
dienden te betalen. De maatregel gold echter voor 2010. De ministerraad verlengt nu de maatregel voor
2011.
Verscheidene opeatoren hadden het Belgisch Instituut voor Postdiensten en telecommunicatie (BIPT) laten
weten dat ze hun activiteiten dienden stop te zetten indien ze het jaarlijkse gewone recht dienden te
betalen.
(*) tot wijziging van het kb van 7 maart 2007 betreﬀende de kennisgeving van elektronische
communicatiediensten en -netwerken.
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Hoort bij Ministerraad van 3 maart 2011

Budgettaire discipline
Aanvragen voor vastleggingskredieten
Aanvragen voor vastleggingskredieten
De ministerraad gaat akkoord met de voorstellen voor vastleggingskredieten die verschillende
regeringsleden indienden binnen het kader van de omzendbrief voor budgettaire discipline en
behoedzaamheid. Het gaat om:
dringende en noodzakelijke initiatieven om het dagelijkse administratieve beheer en de bevoegdheden
inzake voogdij verder te zetten
de zaken af te handelen waarvoor geen nieuw initiatief van de regering vereist is
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Hoort bij Ministerraad van 3 maart 2011

Preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven op het vlak van de preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven op het vlak van de preventieve diplomatie
De ministerrraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere
om een aantal initiatieven van de preventieve diplomatie te ﬁnancieren op de begroting van de FOD
Buitenlandse Zaken:
Bevordering van kinderrechten - Création et développement d'un
environnement protecteur des droits des enfants défavorisés au Mali
- BICE (bureau international catholique de l’enfance) - Mali
Het project wil de toekomst en het statuut van kinderen die het slachtoﬀer zijn van misbruik, geweld,
uitsluiting en seksuele uitbuiting verbeteren door duurzame veranderingen in te voeren op het vlak van
bescherming, promotie en bescherming van hun fundamentele rechten.
Non proliferatie van kleine wapens - Supporting civil society in francophone Africa on armed violence
reduction - Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et le sécurité (GRIP) & International Action
Network on Small Arms (IANSA) - Franstalig Sub Sahara Afrika
De strijd tegen de illegale handel en de ongecontroleerde verspreiding van kleine wapens en de pomotie
van een wapenhandelverdrag zijn belangrijke onderdelen van de Belgische buitenlandse politiek. Het
project draagt hiertoe bij door het maatschappelijk middenveld te steunen in de strijd tegen de
ongecontroleerde verspreiding van kleine en lichte wapens via sensibilisering van de bevolking en
lobbying bij de overheden.
Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van
participatieve processen - Ondersteuning van de presidentsverkiezingen in Benin - European
Parliamentarians with Africa (AWEPA)
De missie wordt georganiseerd door AWEPA en bestaat uit:
een voorbereidende missie van een Belgisch parlementariër en een stafmedewerker van AWEPA
een observatiemissie tijdens de eerste ronde van de presidentsverkiezingen bestaande uit twaalf
Europese parlementsleden en acht parlementsleden uit centraal Afrika die samenwerken met drie
Belgische vertegenwoordigers en drie senatoren
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een observatiemissie tijdens de tweede ronde bestaande uit zes Europese parlementsleden, een
belgische vertegenwoordiger en een senator
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Hoort bij Ministerraad van 3 maart 2011

Openbaar ambt
Sociale bemiddeling uitgebreid naar de overheidssector
Sociale bemiddeling uitgebreid naar de overheidssector
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet, en minister van Ambtenarenzaken
Inge Vervotte een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de selectie van titularissen voor de
functie van sociaal bemiddelaar in de overheidssector.
De sociale dialoog is even belangrijk in de openbare als in de privé-sector. Om deze dialoog te bevorderen,
is de functie van sociaal bemiddelaar essentieel. Tot op heden bestond deze functie echter uitsluitend in
de privésector en niet in de openbare sector.
Op 19 april 2010 werd binnen het Gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten een
protocolakkoord gesloten over wederzijdse verbintenissen van overheid en vakbonden van de openbare
sector voor de versterking van de sociale dialoog en het conﬂictbeheer in de openbare sector. Het
akkoord voorziet onder andere in de oprichting van een cel van sociale bemiddelaars met speciﬁeke
kennis voor de openbare sector.
Hoewel de functie van sociaal bemiddelaar in de openbare sector en in de privésector raakpunten
vertonen, zijn er ook verschillen, zowel op het vlak van de taken als van de noodzakelijke competenties. In
de openbare sector moet de bemiddelaar bijvoorbeeld geen paritaire comités voorzitten en de kennis van
de reglementering op het statuut van het overheidspersoneel is noodzakelijk voor een sociaal bemiddelaar
in de openbare sector, terwijl dit in de privé-sector niet nodig is. Sommige vereiste competenties
daarentegen zijn dezelfde voor beide sectoren, zoals het stressbeheer of de bekwaamheid om te
onderhandelen en te bemiddelen.
Het ontwerp bepaalt de uitvoeringsvoorwaarden van dit akkoord en geeft de Algemene Directie Collectieve
Arbeidsbetrekkingen van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de
verantwoordelijkheid over deze materie.
Het laat toe een nieuwe selectieprocedure te organiseren en licht de taken toe die worden toevertrouwd
aan de sociale bemiddelaars van de openbare sector:
het voorkomen van sociale geschillen en het opvolgen van het uitbreken, het verloop en de beëindiging
ervan
het vervullen van alle sociale bemiddelingsopdrachten
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het ondersteunen van de verschillende onderhandelings- en overlegorganen die zijn opgericht met
toepassing van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en
de vakbonden van haar personeel
het opstellen van alle verslagen en studies op initiatief of op verzoek van het gemeenschappelijk
comité voor alle overheidsdiensten ter ondersteuning van de werken van het comité
het opvolgen van de evolutie van de Europese richtlijnen die een impact hebben op de overheid
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Hoort bij Ministerraad van 3 maart 2011

Luchtvaart
Veiligheid van kritieke Europese infrastructuren in het luchtvervoer
Veiligheid van kritieke Europese infrastructuren in het luchtvervoer
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een veiligheids- en
beschermingssysteem invoert voor de kritieke Europese infrastructuren in het luchtvervoer.
Het voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe zet
richtlijn 2008/114/EG (*) over de identiﬁcatie, de aanmerking en de noodzaak om de bescherming van
Europese kritieke infrastructuren te verbeteren, in Belgisch recht om. De richtlijn voert een
geharmoniseerde procedure in om hun bescherming en veiligheid optimaal te garanderen.
Concreet voert het ontwerp een aantal maatregelen in:
een procedure om Europese kritieke infrastructuren te identiﬁceren en in aanmerking te nemen in het
luchtvervoer
de aanduiding van een beveilingsverbindingsfunctionaris
de uitvoering van een regelmatige driegingsanalyse voor elke geïdentiﬁceerde Europese kritieke
infrastructuur
beschermingsmaatregelen voor de structuren
bescherming van informatie over de structuren
(*) van de Raad van 8 december 2008.
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Hoort bij Ministerraad van 3 maart 2011

Regie der Gebouwen
Dossier van de Regie der Gebouwen
Dossier van de Regie der Gebouwen
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om het licht op
groen te zetten voor de verkoop door de Regie der Gebouwen van vier douanegebouwen in Mol, Voeren,
Boorsem en Menen aan het Vlaams Gewest.
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Hoort bij Ministerraad van 3 maart 2011

Humanitaire situatie in Libië
Toekenning van een subsidie voor het internationaal comité van het Rode Kruis
Toekenning van een subsidie voor het internationaal comité van het Rode Kruis
De ministerraad heeft kennis genomen van een nota over de humanitaire situatie in Libië die minister van
Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel heeft voorgesteld.
Op basis hiervan heeft de ministerraad beslist om een subsidie van 1 miljoen euro toe te kennen aan het
internationaal comité van het Rode Kruis voor de ﬁnanciering van een project ICRC operations covered by
the Tunis regional delegation.
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Hoort bij Ministerraad van 3 maart 2011

Scheepvaart
Verzekering van scheepseigenaars tegen maritieme vorderingen
Verzekering van scheepseigenaars tegen maritieme vorderingen
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd over de verzekering van scheepseigenaars
tegen maritieme vorderingen.
Het voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe zet
richtlijn 2009/20/EG (*) in Belgisch recht om. Ze verplicht schepen van 300 bruto ton of meer die onder
de vlag van een EU-lidstaat varen of die een haven van de EU aandoen om een verzekering te nemen die
bepaalde maritieme vorderingen dekt. Het bedrag van de verzekering mag niet hoger zijn dan het bedrag
van de aansprakelijkheidsbeperking van de scheepseigenaar.
Het voorontwerp bevat eveneens een aantal bepalingen die de uitvoering en de toepassing van de richtlijn
regelen. De ambtenaren die belast zijn met de controle van de scheepvaart van het directoraat-generaal
Maritiem Vervoer van de FOD Mobiliteit en vervoer zullen samen met de federale politie de overtredingen
van de voorschriften opsporen en de verzekeringsdocumenten controleren.
Het voorontwerp wordt voor advies aan de gewesten en de Raad van State overgemaakt.
(*) van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009.
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Hoort bij Ministerraad van 3 maart 2011

Europees rijbewijs
Invoering van het nieuwe Europese rijbewijs
Invoering van het nieuwe Europese rijbewijs
De ministerraad heeft staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe de toestemming gegeven om een
concessieovereenkomst met een privépartner te sluiten voor de produktie, de personalisatie en de
distributie van de nieuwe Europese rijbewijzen. De partner zal vanaf 2012 eveneens de retributies innen.
In 2010 werd een pilootproject gestart in een tiental gemeenten waar het rijbewijs in bankkaartmodel
wordt afgeleverd (zie persbericht van 23 oktober 2009). Vanaf 2012 wordt het nieuwe Europese rijbewijs in
alle gemeenten ingevoerd.
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Hoort bij Ministerraad van 3 maart 2011

Civiel crisisbeheer
Indicatieve planning van de deelname aan de internationale missies voor civiel crisisbehher
Indicatieve planning van de deelname aan de internationale missies voor civiel crisisbehher
Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere heeft de ministerraad de indicatieve planning voor
2011 van de deelname aan de internationale missies voor civiel crisisbeheer bij de EU, VN en OVSE
voorgesteld.
De planning verlengt voornamelijk de activiteiten van 2010 aangevuld met een lichtjes grotere deelname
aan de missies van de Verenigde Naties:
een bijdrage aan de lopende civiele missies van de EU: EULEX Kosovo en ICO / EUSR, EUPM BosniëHerzegovina, EUMM Georgië, EUPOL RDC, EUSEC RDC, EUPOL Afghanistan, EUPOL COPPS en EUSV
Grote Meren
een bijdrage aan lopende VN-missies: MINUSTAH, MONUSCO, UNAMA en West-Afrika (UNOCI en UNMIL)
een verlenging van deelname aan de reserve van Civilian Response Teams
een reserve van personeel voor een grotere bijdrage aan lopende en nieuwe civiele crisis management
missies van de EU, de VN of in uitzonderlijke gevallen de OVSE
de terbeschikkingstelling van een expert van de politie aan het Raadssecretariaat van de Europese
Unie

De planning illustreert de wens van de regering om via civiele weg deel te nemen aan internationale
inspanningen om in te grijpen in conﬂictgebieden door middel van preventie, resolutie, stabilisatie en
heropbouw.
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Hoort bij Ministerraad van 3 maart 2011

Active endeavour
Deelname van een mijnenjager met bemanning aan Active-Endeavourmissie
Deelname van een mijnenjager met bemanning aan Active-Endeavourmissie
De ministerraad gaat akoord met het voorstel van minister Pieter De Crem om de mijnenjager BNS Marcis
met zijn bemanning in te zetten in Active Endeavour, de NAVO-missie in de Middellandse Zee. Het schip
maakt deel uit van de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 van:
14 tot 20 maart 2011
2 tot 7 april 2011
13 tot 21 april 2011

De bemanning krijgt het statuut operationele inzet - waarnemingsinzet KB-03 coëﬃciënt 2.
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Hoort bij Ministerraad van 3 maart 2011

FOD Justitie
Centrale registers van testamenten en huwelijksovereenkomsten
Centrale registers van testamenten en huwelijksovereenkomsten
De ministerraad heeft op initiatief van minister van Justitie Stefaan De Clerck een ontwerp van koninklijk
besluit goedgekeurd dat de vernieuwing van het Centraal Register van Testamenten en
Huwelijksovereenkomsten regelt.
Vanaf 2011 worden de huwelijksovereenkomsten toegevoegd aan het vernieuwde register van
testamenten. Daarin worden de huwelijksovereenkomsten en de gewijzigde huwelijksovereenkomsten
opgenomen met vermelding van het stelsel. Het is de bedoeling om de gegevens voor alle
huwelijkscontracten centraal te publiceren. Voor huwelijksovereenkomsten die ook een beschikking bij
overlijden bevatten is er geen dubbele registratie meer nodig.
Het register wordt bijgehouden door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Het ontwerp
vervangt eveneens de bepalingen van het kb van 28 oktober 1977, die het verouderde entrale
register regelen. Het Belgisch notariaat heeft immers een moderne versie van de registers ontwikkeld die
makkelijker te consulteren is.
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Hoort bij Ministerraad van 3 maart 2011

Mobiliteit
Aansprakelijjkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen
Aansprakelijjkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd over de aansprakelijkheid van vervoerders
van passagiers over zee bij ongevallen. Het voorstel van staatssecretaris Etienne Schouppe voert het
protocol van het verdrag van 2002 inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee en
verordening 392/2009/EG uit.
De Internationale Maritieme Organisatie heeft het protocol aangenomen om de passagiers die over zee
worden vervoerd beter te beschermen. Ze verplicht schepen die onder de Belgische vlag varen of die een
Belgische haven aandoen om een certiﬁcaat van verzekering, bedoeld in het verdrag, aan boord
te hebben. De ambtenaren van de FOD Mobiliteit en Vervoer belast met de scheepvaartcontrole staan in
voor het naleven van de verplichting. Exploitanten van schepen die geen certiﬁcaat van ﬁnanciële
zekerheid kunnen voorleggen, kunnen worden bestraft.
De uitgifte van de certiﬁcaten van verzekering worden per koninklijk besluit geregeld.
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Hoort bij Ministerraad van 3 maart 2011

Begroting 2011
Voorontwerp van wet op voorlopige kredieten
Voorontwerp van wet op voorlopige kredieten
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat voorlopige kredieten voor april, mei en
juni 2011 opent.
Het voorstel van minister van Begroting Guy Vanhengel en staatssecretaris voor Begroting Melchior
Wathelet komt tegemoet aan de behoefte om de werking van de openbare diensten te verzekeren. De
voorlopige kredieten worden berekend op basis van de kredieten die goedgekeurd werden in de laatst
goedgekeurde begroting, namelijk de aangepaste begroting van 2010. Ze worden toegekend per
programma. Nieuwe uitgaven die het parlement niet heeft goedgekeurd, worden uitgesloten.
Het voorontwerp bevat een aantal ononbeerlijke bepalingen die gewoonlijk worden genomen in de
algemene uitgavenbegroting. Er worden drie twaalfden uitgetrokken plus een vierde twaalfde voor de
personeelsuitgaven om het vakantiegeld uit te betalen en de inﬂatie op te vangen.
Beglocontrol?
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