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Ministerraad van 23 mei 2008
De ministerraad vergaderde op vrijdag 23 mei 2008 in de Wetstraat 51 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 23 mei 2008 in de Wetstraat 51 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
Na de ministerraad met de socio-economische agenda is er een persconferentie om 17u30 in de Wetstraat
16, 1000 Brussel. Er volgt dan een tweede newsletter van de ministerraad. De ministerraad heeft deze
voormiddag al volgende beslissingen genomen:
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Hoort bij Ministerraad van 23 mei 2008

Geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Samenstelling en werking van de gemengde commissie binnen het Federaal agentschap voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Samenstelling en werking van de gemengde commissie binnen het Federaal agentschap voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de werking en de samenstelling vastlegt van de
Gemengde commissie binnen het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
(FAGG).
De commissie geeft adviezen om te bepalen onder welke wetgeving een product valt dat tegelijktrijd
beantwoordt aan de deﬁnitie van geneesmiddel als aan die van andere producten, zoals
voedingssupplement, cosmetica, medisch hulpmiddel of biocide.
De commissie bestaat uit twee kamers: een voor producten bestemd voor menselijk gebruik en een voor
diergeneeskundig gebruik. Elk van de kamers bestaat uit:
vier vertegenwoordigers van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
twee vertegenwoordigers van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
twee vertegenwoordigers van het Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
vier vertegenwoordigers van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

De verantwoordelijke die een product op de markt brengt, een openbare dienst of een derde
kan adviezen vragen aan de commissie. De eerste moet een retributie van 250 euro betalen per product.
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B-fast biedt hulp aan china
Operatie B-FAST in China, België bouwt opvangkamp voor 2.000 personen
Operatie B-FAST in China, België bouwt opvangkamp voor 2.000 personen
Op vraag van de Chinese overheid heeft België beslist materiaal, noodzakelijk voor de oprichting van een
opvangkamp voor 2.000 personen, naar de provincie Sichuan te sturen. Deze operatie
wordt geﬁnancierd in het kader van het budget van 650.000 euro, vrijgemaakt door minister De Gucht.
De B-FAST module bevat een beschuttingscomponent (400 tenten, plastieken dekzeilen, 4.000 dekens,
keukenbenodigdheden, lampen, …), een sanitaire component (40 toiletten, wasplaatsen) en een
gezondheidscomponent (een medische post waar 10.000 mensen gedurende 3 maanden verzorgd kunnen
worden).
Dit materiaal werd op dinsdagavond 20 mei in de luchthaven van Bierset ingeladen in een cargo-vliegtuig
van de ﬁrma TNT en vetrok op woensdagochtend 21 mei naar Chengdu. Er werden ook Luxemburgse
dekens en Duitse tenten toegevoegd.
Een ploeg van 12 B-FAST experten, ter beschikking gesteld door de FOD Binnenlandse Zaken en
Volksgezondheid alsook door het Ministerie van Defensie, vergezellen het materiaal om de installatie
ervan te organiseren, de verantwoordelijken aangesteld door de Chinese overheid op te leiden en om de
overdracht van het materiaal te verzekeren.
Het materiaal wordt opgesteld op het platteland nabij Chengdu, één van de meest getroﬀen zones door de
aardbeving.
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Accreditering van geneesheren
Drie nieuwe paritaire comités voor de accreditering van geneesheren opgericht
Drie nieuwe paritaire comités voor de accreditering van geneesheren opgericht
De ministerraad heeft een ontwerp van kb goedgekeurd dat drie nieuwe paritaire comités opricht voor de
accreditering van geneesheren. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette
Onkelinx voegt de drie nieuwe comités toe aan de 26 bestaande comités bij de Dienst voor geneeskundige
verzorging.
Het gaat om recente specialisaties in urgentiegeneeskunde en acute geneeskunde, medische oncologie en
geriatrie.
De ministerraad keurt het kb goed tot wijziging van het kb van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet
betreﬀende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
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Nationaal geograﬁsch instituut
Aanpassing van het kb dat de organisatie en de ﬁnanciering van het Nationaal Geograﬁsch Instituut
regelt
Aanpassing van het kb dat de organisatie en de ﬁnanciering van het Nationaal Geograﬁsch Instituut regelt
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het kb van 6 maart 1985 wijzigt.
Dat kb regelt de organisatie, de werking en de vereﬀening van de subsidies van het Nationaal Geograﬁsch
Instituut. Het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem actualiseert de bedragen en de
terminologie van het verouderde kb.
Het presentiegeld van de voorzitter en de leden van het Comité van beheer wordt in euro omgezet: 24,79
euro per zitting met een jaarlijks maximum van 297,48 euro. Het wordt samen met de vergoeding van de
representatiekosten gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01.
De regeling van de subsidies is aangepast, omdat ze nu volledig op de begroting van het Ministerie van
Landsverdediging zijn gegroepeerd. De minister van Landsverdediiging vraagt voortaan het advies aan de
inspecteur van Financiën voor de begrotingscontrole. Het advies van de regeringscommissaris is niet
langer nodig (tenzij volgens de wet op de controle op sommige instellingen van openbaar nut - 16 maart
1954).
De bevoegdheid van de adminsitrateur-generaal op het vlak van de overheidsopdrachten wordt uitgebreid.
Ten slotte is de verouderde terminologie aangepast.
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Sanctie- en controleprocedure van rustoorden en verzorgingstehuizen
Vereenvoudiging van de sanctie- en controleprocedure voor rustoorden en verzorgingstehuizen en
invoering van progressieve sanctionering
Vereenvoudiging van de sanctie- en controleprocedure voor rustoorden en verzorgingstehuizen en
invoering van progressieve sanctionering
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx legde de ministerraad een ontwerp van
kb voor dat de sanctie- en controleprocedure voor rustoorden en verzorgingstehuizen eenvoudiger en
duidelijker maakt en dat een progressieve sanctionering invoert.
Het ontwerp past het bestaande systeem aan op basis van de praktijk en de opmerkingen die de
vertegenwoordigers van de rustoorden maakten in de overeenkomstencommissies. Het nieuwe kb
vermeldt de wijze waarop de controle van de graad van zorgbehoevendheid in de rustoorden voor
bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen zal gebeuren (KATZ-schaal). Het beschrijft ook hoe de
signiﬁcante verkeerde toepassing van het evaluatieinstrument wordt bepaald en de sanctionering wordt
berekend.
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Niet dringende diverse bepalingen
Goedkeuring van het voorontwerp van wet houdende diverse niet dringende bepalingen - tweede
lezing
Goedkeuring van het voorontwerp van wet houdende diverse niet dringende bepalingen - tweede lezing
De ministerraad keurde in tweede lezing het voorontwerp van wet goed met diverse niet dringende
bepalingen. Het voorontwerp behandelt enkel technische aspecten.
Volksgezondheid
- de deﬁnitie van het begrip rit zonder vervoer van de ambulancediensten
- de bijdragen en de heﬃngen op het omzetcijfer van de farmaceutische specialiteiten
- de oprichting en de organisatie van het eHealth platform als openbare instelling met
rechtspersoonlijkheid
- de vereenvoudiging van de procedure om vergunningen aan te vragen bij het Agentschap voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten
- de erkenning voor drie jaar van de ethische comités voor de menselijke experimenten door de minister
- de aanpassing van de bevoegheden van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en
gezondheidsproducten
- de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van overtallige embryo's
- de verdeling van de reserves van de diensten geneeskundige verzorging kleine risico's voor zelfstandigen
onder de ziekenfondsen
- de afsluiting van de rekeningen van de verzekering voor geneeskundige verzorging
- de koppeling van de gegevens van de minimum klinische gegvens aan die van het
geneesmiddelenverbruik om de normatieve verdeelsleutel te berekenen
Sociaal statuut der zelfstandigen
- de regeling van de voorwaarden die bepalen hoe de personen in geval van failissement een beroep
kunnen doen op de sociale verzekering
- de verhindering van de cumulatie van de ﬁnanciële uitkering van de sociale verzekering met een
beroeps- of vervangingsinkomen
- de deﬁnitie van de voorwaarden volgens welke zelfstandigen een aanvullende pensioen kunnen
opbouwen
- de verzekerbaarheid van langdurig of ernstig arbeidsongeschikte zelfstandigen
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Economie
- de indiening van de aanvragen voor Europese octrooien op het vlak van de intellectuele eigendom
- de wijziging van het auteursrecht en naburige rechten
Federaal wetenschapsbeleid
- de oprichting van het Poolsecretariaat, staatsdienst met afzonderlijk beheer
Landbouw
- de wijziging van de ﬁnanciering en van de heﬃng van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de
voedselketen
Justitie
- de elektronische procesvoering
- de inwerkingtreding van bepalingen over de wet op de jeugdbescherming en het ten laste nemen van
minderjarigen die een misdrijf pleegden
- de rechten van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en rechten van het slachtoﬀer bij de
uitvoeringsmodaliteiten
- de wijziging van het wetboek van strafvordering
- de verhoging van het aantal parochieassistenten
- de subsidiëring van de Boeddhistische Unie van België
Financiën
- de verbetering van de regels van de personenbelasting
- de bekrachting van een aantal koninklijke besluiten over forfaitaire beroepskosten,
belastingverminderingen, overwerk en bedrijfsvoorheﬃng
- het e-notariaat
- de samenvoeging van de regels over de slapende rekeningen en de slapende verzekeringen en safes in
een nieuwe wet
- de wijziging van het beroepsverbod op bancair en ﬁnancieel gebied in het kader van de Commissie van
het bank en het assurantiewezen
- de aftrekbaarheid van giften aan organisaties die niet in België zijn gevestigd
Overheidsbedrijven
- de uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 2007-2008 om het stesel van de resultaatgebonden
voordelen uit te breiden tot sommige overheidsbedrijven
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Sociale zaken
- de verplichting voor derden die het loon uitbetalen om zich bij een kinderbijslagfonds aan te sluiten
- de wijziging van de sociale maribel: instelling van één Fonds Sociale Maribel bij de RSZPPO voor alle
werknemers van de overheidssector
Binnenlandse zaken
- de wijziging van de bepalingen over de organisatie van het secretariaat van de geïntegreerde politie
(SSGPI)
- de wijziging van de deﬁnitie van gemeenschapswacht
- civiele veiligheid: inwerkingtreding van de bepalingen over de hervorming van de brandweerdiensten
Werk
- de regeling van de tussenkomst van het Fonds voor arbeidsongevallen in geval van niet-verzekerde
werkgevers
- de wijziging van de wet die een compensatiefonds voor de diamantsector opricht
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Aanvullend verzorgingspersoneel in rusthuizen en verzorgingsinstellingen
Financiering van het aanvullend verzorgingspersoneel, administratief en logistiek personeel in ROB,
RVT en CDV
Financiering van het aanvullend verzorgingspersoneel, administratief en logistiek personeel in ROB, RVT
en CDV
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de harmonisering van de loonschalen
en de loonsverhogingen in sommige gezondheidsinrichtingen. Het voorstel van minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid Laurette Onkelinx wijzigt het kb van 17 augustus 2007 dat de ﬁnanciering van het
aanvullend verzorgingspersoneel (bovennormpersoneel) en het administratief en logistiek personeel in
rustoorden voor bejaarden (ROB), rust- en verzorgingstehuizen (RVT) en centra voor dagverzorging (CDV)
regelt. Het oorpsrokelijke kb begrenst het aantal personeelsleden (in voltijdse equivalenten=VTE) dat men
in de openbare en de privé instellingen kan ﬁnancieren. Die begrenzing komt overeen met het aantal VTE
van het vierde semester van 2002.
Tussen 2004 en het eerste semester van 2007 zijn die grenzen met 10 à 11% overschreden, wat een
ernsitge budgettaire overschrijding tot gevolg had. Om de gevolgen ervan te vermijden, heeft de
ministerraad beslist de grenzen die aanvankelijk voor de openbare sector op 4.894 VTE en voor de privé
sector op 17.205 VTE waren vastgesteld retroactief tot een gemeenschappelijke grens van 24.882 VTE te
verhogen.
De vertegenwoordigers van de rusthuizen hebben zich ertoe verbonden om alles in het werk te
stellen geen personeel af te danken en geen prijsverhogingen door te voeren. Ze zullen de factoren
analyseren die de evolutie van het personeel verklaren en een structurele oplossing vinden voor de
correctiemechanismen.
KB tot wijziging van het kb van 17 augustus 2007 tot uitvoering van art. 57 en 59 van de programmawet
van 2 januari 2001 wat de loonharmonisering van de loonschalen en de loonsverhogingen in bepaalde
gezondheidsinrichtingen betreft.
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Herverzekeringsondernemingen
Regeling van het toezicht op de herverzekeringsondernemingen
Regeling van het toezicht op de herverzekeringsondernemingen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders twee voorontwerpen van
wet goedgekeurd. Het eerste voert de belangrijkste regels is van het toezicht op
de herverzekeringsondernemingen. Het geeft de Commissie voor het bank, ﬁnancierings- en
assurantiewezen de bevoegdheid om de technische regels van het toezicht te bepalen, voornamelijk voor
de technische voorzieningen en de solvabiliteitsmarge.
Het voorontwerp zet richtlijn 2005/68/EG van het Europees parlement en de Raad van 16 november 2005
over de herverzekering in Belgisch recht om. Die richtlijn voert minimale vereisten in voor de uitoefening
van het bedrijf van pure herverzekeraar of van gemengde verzekeraar. Daarnaast voert ze het beginsel
van de concentratie van het prudentieel toezicht bij de bevoegde autoriteiten van het land van herkomst
in en het beginsel van het Europese paspoort.
Het tweede voorontwerp vult het eerste aan en voert verhaalmiddelen in tegen administratieve
beslissingen die genomen zijn op basis van de wet.
Herverzekering is de volledige of gedeeltelijke overdracht van een risico dat een verzekeraar heeft
aanvaard, naar een andere verzekeringsonderneming zonder dat de eerste de hoedanigheid van
verzekeringgever verliest. Het is een techniek om verzekerde risico's over een groter aantal verzekeraars
te spreiden.
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Overeenkomst FAGG en Belgisch centrum voor farmacologische informatie
Financiering van het Belgisch Centrum voor Farmacologische Informatie
Financiering van het Belgisch Centrum voor Farmacologische Informatie
De ministerraad heeft een overeenkomst goedgekeurd tussen het FAGG en het Belgisch centrum voor
farmacologische informatie voor een overheidsopdracht (BCFI). Het voorstel van minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx regelt voor 2008 de ﬁnanciering van het BCFI door het FAGG.
Het bedrag van 1.250.000 euro dat uitgetrokken wordt, staat op de begroting 2008 van het FAGG
ingeschreven.
Het BCFI verspreidt onafhankelijke informatie over geneesmiddelen met de bedoeling het gebruik van
geneesmiddelen door mensen en door de diergeneeskunde veilig en rationeel te houden. Het biedt
informatie over alle aspecten: het juiste therapeutische gebruik, de afweging tussen voordelen en risico's
en tussen de prijs en de kwaliteit. Op de webisite van het BCFI vindt u uitgebreide informatie over de
geneesmiddelen die in België te verkrijgen zijn.
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