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Ministerraad van 8 januari 2010
De ministerraad vergaderde op vrijdag 8 januari 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 8 januari 2010 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 8 januari 2010

Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
Terugbetaling verstrekking klinische biologie
Terugbetaling verstrekking klinische biologie
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette
Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de criteria waaraan laboratoria moeten
voldoen, opdat hun verstrekkingen klinische biologie in aanmerking komen voor de terugbetaling door de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, tot 31 december 2012 verlengt.
Het gaat om de criteria die beschreven zijn in het kb van 26 april 2007 tot uitvoering van het kb van 143
van 30 december 1982.
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Hoort bij Ministerraad van 8 januari 2010

Medische verkiezingen
Medische verkiezingen nu ook elektronisch
Medische verkiezingen nu ook elektronisch
De ministerraad heeft op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
de regels voor de medische verkiezingen vastgelegd (*).
Naast de bestaande schriftelijke verkiezingen, komt er nu ook de mogelijkheid om elektronisch te
stemmen. Die elektronische stemming wordt georganiseerd voor de medische verkiezingen van 2010,
zoals het nationaal akkoord 2009-2010 voorschrijft.
Het RIZIV organiseert elke vier jaar verkiezingen voor artsen, tandartsen en kinesitherapeuten.
Ze bepalen hun vertegenwoordiging in de beroepsorganisaties en de mandaten in de
verschillende beslissende en raadgevende organen bij het RIZIV.
De ministerraad heeft eveneens akte genomen van een ontwerp van ministerieel besluit goedgekeurd dat
de praktische organisatie van de elektronische stemming regelt.
(*) ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals
bedoeld in art. 211, §1 van de wet betreﬀende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
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Hoort bij Ministerraad van 8 januari 2010

Pensioenen overheidsdiensten
Spreiding van de perequatie naar aanleiding van de verhoging van wedden bij de FOD Financiën en
de Pensioendienst voor de overheidssector
Spreiding van de perequatie naar aanleiding van de verhoging van wedden bij de FOD Financiën en de
Pensioendienst voor de overheidssector
De perequatie wordt in schijven van 5% gespreid naar aanleiding van de herwaardering van de wedden bij
de federale overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de overheidssector (*). Dat heeft de
ministerraad op voorstel van minister van Pensioenen Michel Daerden beslist.
De perequatie is het systeem van de aanpassing van de pensioenen van de overheidsector aan de evolutie
van de wedden. Die werden voor de ambtenaren van de FOD Financiën en de Pensioendienst voor de
overheidssector met meer dan 5% verhoogd door het koninklijk besluit van 15 september 2006 dat de
titularissen met een bijzondere graad van niveau 1 in het niveau A integreert. De ministerraad heeft beslist
die verhoging uit te betalen in opeenvolgende jaarlijkse schijven die overeenstemmen met ten hoogste 5%
van de verhoging van de weddenschaal.

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

© 2021 - news.belgium.be

1/1

08 jan 2010 -12:45

Hoort bij Ministerraad van 8 januari 2010

Regie der Gebouwen
Huur van Brouckère Tower
Huur van Brouckère Tower
De ministerraad heeft minister van Financiën Didier Reynders gemachtigd om de Regie der Gebouwen
opdracht te geven een deel van de Brouckère Tower in Brussel te huren voor de Geneeskundige Dienst
van de algemene directie Personen met een handicap. Het gaat om een huur voor 23 maanden in
afwachting van de deﬁnitieve huisvesting in de WTC III-toren.
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Hoort bij Ministerraad van 8 januari 2010

Sociale economie
Verdeling en controle van ﬁnanciële middelen voor de sociale economie
Verdeling en controle van ﬁnanciële middelen voor de sociale economie
De ministerraad heeft ingestemd met een ontwerp van koninklijk besluit dat de regels voor de verdeling
van de ﬁnanciële middelen voor de sociale economie in 2008 vastlegt.
De ministerraad heeft op 17 december 2009 het bedrag voor de sociale economie in een amendement op
het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap
vastgelegd. Het ontwerp dat staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
Philippe Courard voorstelde, bepaalt nu hoe die ﬁnanciële middelen worden toegekend en hoe het toezicht
op het gebruik ervan wordt georganiseerd.
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Hoort bij Ministerraad van 8 januari 2010

Instituut voor bedrijfsjuristen
Uitbreiding van de leden van het Instituut voor bedrijfsjuristen
Uitbreiding van de leden van het Instituut voor bedrijfsjuristen
Bedrijfsjuristen van instellingen met rechtspersoonlijkheid kunnen lid worden van het Instituut voor
bedrijfsjuristen. De ministerraad heeft hierover een wetsontwerp goedgekeurd dat de wet van 1 maart
2000 wijzigt en dat dus de mogelijkheden van het instituut uitbreidt.
Het wetsontwerp past de voorwaarden aan waaraan de bedrijfsjuristen moeten voldoen om lid te worden
van het Instituut voor berijfsjuristen. De jurist moet verbonden zijn door arbeidsovereenkomst of statuut
aan een werkgever die in België een economische sociale of administratieve of wetenschappelijke
activiteit uitoefent. Die werkgever mag een onderneming, een ondernemingsverbond of een instelling zijn
die rechtspersoonlijkheid heeft.
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