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Ministerraad van 11 april 2008
De ministerraad vergaderde op vrijdag 11 april 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 11 april 2008 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 april 2008

Aanvulling op de kinderbijslag van zelfstandigen
Alle kinderen en jongeren komen in aanmerking voor een aanvulling op de kinderbijslag van
zelfstandigen
Alle kinderen en jongeren komen in aanmerking voor een aanvulling op de kinderbijslag van zelfstandigen
De ministerraad keurde op voorstel van minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en
Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aanvulling op de
kinderbijslag in de regeling van gezinsbijslag voor zelfstandigen invoert.
Alle kinderen en jongeren krijgen een aanvulling:
van 0 tot en met 5 jaar een aanvulling van 25 euro vanaf 2009.
van 6 tot en met 11 jaar: de huidige aanvulling blijft behouden.
van 12 tot en met 17 jaar: de huidige aanvulling blijft behouden.
van 18 tot en met 24 jaar: 50 euro in 2010, 75 euro in 2011 en 100 euro vanaf 2012.

De aanvulling wordt elk jaar samen met de gezinsbijslag van juli betaald, dat is dan rond 10 augustus.
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Hoort bij Ministerraad van 11 april 2008

Overeenkomst tussen Marokko en België
Goedkeuring van het aanvullend protocol bij de overeenkomst tussen Marokko en België over de
wederzijdse rechtshulp in strafzaken
Goedkeuring van het aanvullend protocol bij de overeenkomst tussen Marokko en België over de
wederzijdse rechtshulp in strafzaken
De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed tot instemming met het aanvullend protocol bij de
overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko over de wederzijdse rechtshulp in
strafzaken (Rabat, 19 maart 2007).
Het aanvullend protocol heeft als doel om de gezamenlijke strijd tegen de ﬁnanciering van terrorisme en
corruptie te bevorderen. De tekst regelt de mogelijkheid om goederen die geﬁnancierd zijn door beide
vormen van criminaliteit in beslag te nemen en verbeurd te verklaren.
België draagt met de bekrachtiging van dit protocol bij tot een betere bilaterale gerechtelijke
samenwerking met staten die geen lid zijn van de Europese Unie of van de Raad van Europa en zet zo ook
zijn goede betrekkingen met Marokko verder.
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Hoort bij Ministerraad van 11 april 2008

Doorgeleiding van personen via een Belgische transitluchthaven
Omzetting van de Europese richtlijn over de doorgeleiding van personen die men via de lucht
terugzendt
Omzetting van de Europese richtlijn over de doorgeleiding van personen die men via de lucht terugzendt
De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de ondersteuning regelt bij de doorgeleiding
van personen die met een vliegtuig naar hun land worden teruggezonden. Het voorontwerp dat minister
van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voorstelde, zet de richtlijn betreﬀende de ondersteuning bij
doorgeleiding in het kader van maatregelen tot verwijdering door de lucht van de Raad van de Europese
Unie in Belgisch recht om (2003/110.EG).
De richtlijn voorziet in de wederzijdse ondersteuning van de lidstaten wanneer ze van transitluchthavens
gebruik maken om niet EU-bugers naar hun land terug te zenden. Het voorontwerp bepaalt op welke wijze
de ondersteunende maatregelen worden uitgevoerd. Het wijst de minister of zijn gemachtigde en de dienst
grensconrole van de luchtvaartpolitie van de Federale politie als verantwoordelijken aan. Ze moeten de
ondersteunende maatregelen uitvoeren als een lidstaat die een persoon via een Belgische
transitluchthaven wil terugzenden, erom verzoekt. Het voorontwerp creëert een wettelijke basis voor een
praktijk die in België al bestaat.
Voor de uitvoering van de maatregel houdt de Belgische overheid zich aan de internationale
verplichtingen. De doorgeleiding door de lucht wordt immers niet toegestaan wanneer er voor de persoon
in het land van doorreis of bestemming een risico bestaat op een onmenselijke of vernederende
behandeling, foltering of doodstraf, of wanneer het leven of de vrijheid van de persoon bedreigd is wegens
zijn ras, godsdienst, nationaliteit, sociale groep of politieke overtuiging.
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Hoort bij Ministerraad van 11 april 2008

Impulsfonds voor huisartsengeneeskunde
Tussenkomst in de loonkost van een bediende die erkende huisartsen bijstaat
Tussenkomst in de loonkost van een bediende die erkende huisartsen bijstaat
De ministerraad keurde op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het tweede luik van het impulsfonds voor
huisartsengeneeskunde regelt. Het ontwerp verleent een tussenkomst in de loonkost van bedienden
die twee of meer samenwerkende erkende huisartsen bijstaan in het administratief beheer en het onthaal
van de huisartsenpraktijk. Die samenwerking moet op een schriftelijk akkoord zijn gebaseerd dat aan
bepaalde voorwaarden voldoet.
De tussenkomst geldt voor een werknemer die tewerkgesteld is met een
arbeidsovereenkomst die tenminste de loonschaal garandeert die het paritair comité heeft vastgesteld.
Het bedrag van de tussenkomst bedraagt de helft van de werkelijke globale loonkost en niet meer dan:
16.500 euro per jaar als het samenwerkingsakkoord ten minste drie erkende huisartsen betreft die ten
minste 1000 globale medische dossiers beheren,
8.250 per jaar als het samenwerkingsakkoord ten minste twee erkende huisartsen betreft die ten
minste 500 globale medische dossiers beheren.

Het participatiefonds zal de aanvragen beheren. De tussenkomsten gelden voor de loonkosten vanaf 1
januari 2007.
Het Verzekeringscomité van de dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV heeft een gunstig
advies gegeven.
Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot oprichting van
een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan.
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Hoort bij Ministerraad van 11 april 2008

Kinderbijslag voor het eerste kind van zelfstandigen
Kinderbijslag voor het eerste kind van zelfstandigen met 10 euro verhoogd
Kinderbijslag voor het eerste kind van zelfstandigen met 10 euro verhoogd
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de kinderbijslag van eerste rang in de
regeling van gezinsbijslag voor zelfstandigen verhoogt.
Het ontwerp dat minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle
voorstelde, verhoogt het basisbedrag van de kinderbijslag voor het eerste kind in de regeling voor
zelfstandigen met 10 euro. De maatregel is een van de beslissingen van het begrotingsconclaaf 2008 en
vormt een eerste stap in de gelijkstelling van de minimumuitkeringen van het sociaal statuut van
zelfstandigen met die van het statuut van werknemers.
Het ontwerp kreeg een positief advies van het algemeen bestuur Comité voor het sociaal statuut van de
zelfstandigen.
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Hoort bij Ministerraad van 11 april 2008

Koninklijke Munt van België
Opvolging van de acties voor de toekomst van de Koninklijke Munt van België
Opvolging van de acties voor de toekomst van de Koninklijke Munt van België
Minister van Financiën Didier Reynders legde de ministerraad het verslag voor over de vooruitgang van de
beslissingen over de Koninklijke Munt van België. Op 30 maart 2007 had de ministerraad beslist
een aantal acties te ondernemen voor de toekomst van de Koninklijke Munt van België op basis van een
ﬁnanciële audit van de instelling.
Het verslag vermeldt de vooruitgang van:
de werkgroep analytische boekhouding
het ophalen van de achterstand voor de rekeningen van 2004 en 2005
de overheidsopdracht voor advies over de herziening van de structuur van de KMB
de overheidsopdracht voor advies over de herziening van de boekhoudmethodes
de uitbesteding van de beveiliging tegen diefstal
de herziening van de tarieven voor laboratoriumonderzoeken die de KMB uitvoert
de uitbesteding van commerciële activiteiten zoals marketing en mailing
de uitbesteding van verpakking van producten
het ter beschikking stellen van personeel van FOD Financiën.
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Hoort bij Ministerraad van 11 april 2008

Verdeling van bevoegdheden van ministers
Verdeling van de bevoegdheden van ministers en staatssecretarissen
Verdeling van de bevoegdheden van ministers en staatssecretarissen
De ministerraad legde de bevoegdheden van de ministers en de staatssecretarissen vast. Die precisering
van bevoegdheden zal volgende week in een koninklijk besluit worden gepubliceerd.
De volledige lijst van bevoegdheden vindt u in het bijhorend document rechts boven.
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Hoort bij Ministerraad van 11 april 2008

Overeenkomst Bahama's en Benelux
Overeenkomst tussen de Benelux en het Gemenebest van de Bahama's over de opheﬃng van de
visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten
Overeenkomst tussen de Benelux en het Gemenebest van de Bahama's over de opheﬃng van de
visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten
De ministerraad ging akkoord met het voorontwerp van wet dat instemt met de overeenkomst die de
regeringen van de Benelux-landen en het Gemenebest van de Bahama's per briefwisseling hebben
gesloten om de visumplicht voor de houders van diplomatieke paspoorten op te heﬀen (Washington DC 2
februari 2006 en 3 maart 2006).
De overeenkomst die de goede relaties met het Gemenebest van de Bahama's wil bevorderen, realiseert
het vrije verkeer van diplomatiek, oﬃcieel en dienstpersoneel. Die personeelsleden kunnen nu op vertoon
van hun paspoort en zonder visum België bezoeken. De maatregel geldt voor een verblijf van ten hoogste
drie maanden.

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

11 apr 2008 -16:51

Hoort bij Ministerraad van 11 april 2008

Protocol inzake belastingen in de Benelux
Wijziging van het aanvullend protocol moet grensoverschrijdende belastingfraude in de Benelux
bestrijden
Wijziging van het aanvullend protocol moet grensoverschrijdende belastingfraude in de Benelux bestrijden
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht een voorontwerp
van wet goedgekeurd dat instemt met het protocol tot wijziging van het aanvullend protocol inzake de
belastingen * (Brussel, 17 april 2007).
De wijziging van het Aanvullend Protocol inzake de belastingen geeft de belastingadministraties van de
landen van de Benelux een instrument dat aangepast is aan de huidige fraudepraktijken en waarmee
ze de grensoverschrijdende belastingfraude kunnen bestrijden.
De toepassing van de hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling wordt uitgebreid. Zo kan het land waar de
BTW is verschuldigd zich beroepen op de hoofdelijke aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon
of rechtspersoon die partij is bij de transactie en die in een ander partnerland woont of is gevestigd, op
basis van zijn eigen rechtsregels. Dat houdt in dat de twee andere partnerlanden de bepalingen van de
hoofdelijke aansprakelijkheid erkennen die gelden waar de BTW is verschuldigd.
Bovendien kan de persoon die hoofdelijk aan de BTW moet voldoen, in het land waar de belasting
verschuldigd is de heﬃngsplicht van de belasting en de toepassing van de hoofdelijke
aansprakelijkheid betwisten.
De hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling maakt geen onderscheid tussen natuurlijke en rechtspersonen.
(*gevoegd bij de overeenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking op het gebied
van de regelingen die verband houden met de verwezenlijking van de doelstellingen van de Benelux
economische Unie, S' Gravenhage 29 april 1969).
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Hoort bij Ministerraad van 11 april 2008

Gemeentelijke dotatie binnen meerpolitiezones
Koninklijk besluit dat de regels voor de berekening van de verdeling van de gemeentelijke dotatie aan
de meergemeentenpolitiezones regelt, wordt tot eind 2008 verlengd
Koninklijk besluit dat de regels voor de berekening van de verdeling van de gemeentelijke dotatie aan de
meergemeentenpolitiezones regelt, wordt tot eind 2008 verlengd
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de toepassing van het koninklijk
besluit dat de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de meergemeentenpolitiezones
regelt, tot eind 2008 verlengt (kb van 7 april 2005). Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael legde
het ontwerp aan de ministerraad voor.
De verlenging is nodig omdat de wet die de ﬁnanciering van de lokale politie regelt nog niet is voltooid.
Om die ﬁnanciering te regelen had FOD Binnenlandse Zaken een wetenschappelijke studie besteld, zodat
men een nieuw ﬁnancieringssysteem kon uitwerken. Het resultaat van die studie wordt verwacht tegen
november 2008.
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FAVV
Benoeming van vijf nieuwe leden van het wetenschappelijk comité bij het Federaal agentschap voor
de veiligheid van de voedselketen
Benoeming van vijf nieuwe leden van het wetenschappelijk comité bij het Federaal agentschap voor de
veiligheid van de voedselketen
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Landbouw Sabine
Laruelle voorlegde over de benoeming van leden van het wetenschappelijk comité bij het Federaal
agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (wijziging van het kb van 17 februari 2005).
Drie nieuwe leden vervangen leden die ontslag nemen:
prof. dr. ir. Koen Dewettinck van de Universiteit van Gent, faculteit bio-ingenieurswetenschappen,
prof. dr. Jean-Paul Buts van de Université Catholique de Louvain-la-Neuve, faculteit geneeskunde,
prof. dr. Guy Maghuin-Rogister van de Université de Liège, faculteit diergeneeskunde.

Twee plaatsvervangende leden zijn benoemd:
prof. dr. ing. Jeroen Lammertyn van de Katholieke Universiteit Leuven faculteit bioingenieurswetenschappen,
prof. dr. Claude Saegerman van de Université de Liège, faculteit diergeneeskunde.

Het wetenschappelijk comité dat 22 leden telt, moet geraadpleegd worden over elk wetsontwerp en
ontwerp van koninklijk besluit dat de evaluatie en het beheer van risico's in de voedselketen behandelt.
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Hoort bij Ministerraad van 11 april 2008

Tandheelkundige verstrekkingen
Basis tandverzorging nu ook gratis voor kinderen tot 15 jaar
Basis tandverzorging nu ook gratis voor kinderen tot 15 jaar
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat meer jongeren gratis basis
tandverzorging biedt.
De gratis conserverende tandverzorging die nu beperkt is tot kinderen van 12 jaar, wordt uitgebreid tot de
jongeren van 15 jaar.
Het ontwerp dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorstelde, kreeg een
positief advies van het Verzekeringscomité van de dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV.
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het kb van 10 oktober
1986 tot uitvoering van het art. 53, 9de lid, van de wet betreﬀende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
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Internationaal strafgerechtshof
Aanwijzing van een kandidaat als rechter bij het Internationaal Strafgerechtshof
Aanwijzing van een kandidaat als rechter bij het Internationaal Strafgerechtshof
Op voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen besliste de ministerraad een oproep voor de
kandidaatstelling als rechter bij het Internationaal Strafgerechtshof in het Staatsblad te publiceren.
De volgende verkiezing van zes rechters vindt plaats tijdens de zevende zitting van de vergadering van 19
tot 23 januari 2009 in New York. De termijn om de rechters aan te wijzen duurt van 21 juli tot 13 oktober
2008.
De procedure om de Belgische kandidaat te kiezen vergt heel wat tijd, daarom besliste de ministerraad de
procedure nu op te starten.
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Functie van directeur bij de Federale politie
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de functie van directeur bij de algemene directie van
de ondersteuning en het beheer van de Federale politie
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de functie van directeur bij de algemene directie van de
ondersteuning en het beheer van de Federale politie
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden vastlegt volgens
welke de leden van het administratief en logistiek kader in aanmerking kunnen komen voor het ambt van
directeur bij de algemene directie van de ondersteuning en het beheer van de Federale politie.
Het ontwerp dat minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voorstelde, schrijft voor dat de
personeelsleden die benoemd zijn in een gemene of bijzondere graad van niveau A en ten minste klasse
A2 zich kandidaat kunnen stellen voor de betrekking van directeur. Dat voorschrift geldt enkel in
afwachting van de deﬁnitieve toepassing van de weging van de functies van niveau A. Als die
wegingsoperatie binnen de Federale politie volledig is afgehandeld voor de ﬁnalisering van dit besluit, dan
heeft dit ontwerp geen voorwerp meer.
Het ontwerp werd besproken in het onderhandelingscomité voor de politiediensten en voorgelegd aan de
Adviesraad van burgemeesters.
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Mandaten bij politiediensten
Wijziging van sommige bepalingen van de mandaten bij de politiediensten
Wijziging van sommige bepalingen van de mandaten bij de politiediensten
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Binnenlandse Zaken
Patrick Dewael voorstelde over de wijziging van sommige bepalingen van de mandaten van
politiediensten.
De wijziging van die bepalingen:
neemt de reglementaire bepalingen op uit deel VII, titel III RPPOL die de wet houdende essentiële
elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten heeft bekrachtigd (wet van
26 april 2002),
brengt ze in overeenstemming met de nieuwe bepalingen van de mandaatregeling in de wet tot
wijziging van bepaalde teksten over de geïntegreerde politie (wet van 20 juni 2006),
bundelt alle regelingen over de mandaten in een tekst,
neemt de ervaring in aanmerking van de diensten van de algemene inspectie, FOD Binnenlandse
Zaken, en de federale politie en verwerkt de technische suggesties in de reglementaire teksten,
concretiseert punctuele thema's van de globale evaluatie van het statuut.
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Hoort bij Ministerraad van 11 april 2008

Terugbetaling van retributie aan apothekers
Terugbetaling aan apothekers van de te hoge retributie die ze betaalden op terugbetaalbare
medicijnen
Terugbetaling aan apothekers van de te hoge retributie die ze betaalden op terugbetaalbare medicijnen
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de terugbetaling aan apothekers
regelt van retributies die ze te veel hebben betaald op terugbetaalbare geneesmiddelen.
Apothekers moeten een retributie betalen op de terugbetaalbare geneesmiddelen als blijkt dat de globale
marge die ze op die geneesmiddelen ontvangen hoger zal zijn dan die die binnen het budget voor
gezondheidszorgen van dat jaar is toegestaan.
Voor de geneesmiddelen verkocht tussen januari en juni 2006, werd de retributie op 2% vastgelegd. De
toegelaten marge voor 2006 was 523,3 miljoen euro. Maar de gegevens van Pharmanet toonden aan dat
de retributie te hoog was en dat de maximum toegelaten marge niet was bereikt. Daarom schrijft het
ontwerp voor dat 5.527.466,21 euro wordt terugbetaald aan de apothekers. Het ontwerp legt ook vast hoe
die terugbetaling zal gebeuren.
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorlegde. Het wijzigt het kb van 19 juli 2007 tot uitvoering van art.
165, laatste lid van de wet betreﬀende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
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