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Ministerraad van 16 juni 2010
De ministerraad vergaderde op woensdag 16 juni 2010 in het Egmontpaleis onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme
De ministerraad vergaderde op woensdag 16 juni 2010 in het Egmontpaleis onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 16 juni 2010

Federaal programma van de openbare investeringen
Vrijgave van de tweede schijf van het programma voor openbare investeringen 2010
Vrijgave van de tweede schijf van het programma voor openbare investeringen 2010
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Begroting Guy Vanhengel en staatssecretaris voor
Begroting Melchior Wathelet beslist de tweede schijf van 25% van het federale programma van de
openbare investeringen 2010 vrij te geven voor de federale overheidsdiensten en de Regie der
Gebouwen.
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Hoort bij Ministerraad van 16 juni 2010

Begroting
Verdeling van het budget voor het Belgische voorzitterschap
Verdeling van het budget voor het Belgische voorzitterschap
De ministerraad heeft een aantal beslissingen genomen over het budget voor het Belgische
voorzitterschap. Het gaat om de uitvoering van de beslissingen van 13 november 2009 en 12 februari
2010.
De tweede schijf op federaal niveau wordt verdeeld. 30% van de kedieten voor de organisatie
evenementen wordt vrijgegeven, in functie van de werkelijke uitgaven die gedaan werden voor de eerste
schijf.
Ter info: de eerste schijf, 100% van de personeelskredieten en 50% van de kredieten voor evenementen,
werd vrijgegegeven met het kb van 12/02/2010. De derde schijf, met het saldo van de kredieten voor
evenementen, wordt toegekend eind september 2010.
Om de uitvoering van de kredieten bij de federale overheidsdiensten op te volgen, wordt maandelijks een
synthesetabel opgesteld met de verbintenissen van de federale overheidsdiensten.
Als gevolg van de uitvoering van het Verdrag van Lissabon, valt de organisatie van de Europese raden ten
laste van de diensten van de Permanente voorzitter van de Europese Raad. Dat betekent een besparing op
de budgetten die werden uitgetrokken.
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Hoort bij Ministerraad van 16 juni 2010

Verzekering voor geneeskundige verzorging
Remgeld en derdebetalersregeling
Remgeld en derdebetalersregeling
De ministerraad gaat akkoord met een aantal initiatieven van minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Laurette Onkelinx op het vlak van de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging.
De derdebetalersregeling voor de verstrekkingen ergotherapie wordt ingevoerd.
Het remgeld (persoonlijk aandeel) dat de patiënt moet betalen voor de raadpleging van een specialist
wordt op maximum 15,50 euro vastgesteld.
De vermindering van het remgeld voor de verstrekking van geneesheer-specialisten in de endocrinodiabetologie en de geriatrie na een verwijzing door de algemeen geneeskundige wordt uitgebreid tot de
vier nieuwe verstrekkingen die werden ingevoerd op 1 februari 2007 voor de endocrino-diabetologie en 1
februari 2010 voor de geriatrie.
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Hoort bij Ministerraad van 16 juni 2010

Nationale Loterij
Voorlopig verdelingsplan van de toelagen vanwege de Nationale Loterij voor 2010
Voorlopig verdelingsplan van de toelagen vanwege de Nationale Loterij voor 2010
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders
het voorlopige verdelingsplan van een deel van de winst van de Nationale Loterij voor 2010 vastgesteld.
Het totaal van de toelagen bedraagt 225,3 miljoen euro en wordt toegekend op basis van wetten,
koninklijke besluiten, overeenkomsten met de Nationale Loterij en jaarlijkse beslissingen van de
ministerraad om de continuïteit van de projecten te verzekeren. De wettelijke begunstigden zijn de
Nationale Kas voor Rampenschade, het Belgisch Overlevingsfonds en de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking (DGOS). Daarnaast wordt 27,44 % van de winst van de Nationale
Loterij verdeeld onder de gemeenschappen.
Verder worden subidies toegekend als speciﬁeke dotaties, als subsidies onder bescherming van de
federale regering, voor renovatie en restauratieprojecten, aan projecten voor maatschappelijke
participatie, aan evenementen, aan projecten voor het nationale prestige, aan een project over de
Milleniumdoelstellingen.

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

Persdienst van vice-eersteminister en Minister van
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
Didier Reynders
Karmelietenstraat15
1000 Brussel
België
+32 2 501 85 91
http://www.diplomatie.be

© 2021 - news.belgium.be

1/2

16 jun 2010 -12:18

Hoort bij Ministerraad van 16 juni 2010

Europees voorzitterschap
Krachtlijnen voor Belgisch voorzitterschap vastgelegd
Krachtlijnen voor Belgisch voorzitterschap vastgelegd
In een gezamenlijke vergadering van alle regeringen zijn de krachtlijnen voor het Belgische
voorzitterschap vastgelegd. Enerzijds wordt verdergewerkt aan een aantal thema’s die bepaald worden
door de Europese agenda en anderzijds draagt België een aantal eigen accenten aan.
Het programma is opgebouwd rond vijf grote assen:
Een sociaal-economische as die een aangehouden en duurzame groei nastreeft
Een sociale as die maatschappelijk cohesie nastreeft
Een as leefmilieu die de omvorming naar een koolstofarme economie nastreeft
Een as vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid die een Europees beleid nastreeft op vlak van justitie,
binnenlandse zaken, asiel en migratie
Een as externe actie die een belangrijkere rol voor de EU als actor voor vrede en vrede en veiligheid in
de wereld nastreeft

Deze assen worden verder uitgewerkt in 13 thematische hoofdstukken waarin de speciﬁeke prioriteiten
aan bod komen.
Organisatorisch is België land klaar voor het voorzitterschap. De kalender voor de verschillende raden zit
in een ﬁnaal stadium en de taakverdeling tussen de departementen ligt vast.
In bijhorend document vindt u de samenvatting van het programma.
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Hoort bij Ministerraad van 16 juni 2010

Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg
Gebruik van bedrijfswagens voor de directeurs van het Federaal kenniscentrum voor de
gezondheidszorg
Gebruik van bedrijfswagens voor de directeurs van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg
De ministerraad heeft op initiatief van minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het privégebruik van bedrijfswagens door de
directeurs van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) regelt.
Het is de bedoeling om een gelijke behandeling te garanderen voor managers van het KCE en andere
federale openbare diensten door te vermelden dat het om een voordeel in natura gaat dat deel
uitmaakt van de verloning.
Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.
(*) wijziging van art. 15 van het koninklijk besluit van 20 februari 2003 houdende de aanduiding en de
uitoefening van de managementfuncties bij het KCE.
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Hoort bij Ministerraad van 16 juni 2010

Budgettaire discipline
Aanvragen voor vastleggingskredieten
Aanvragen voor vastleggingskredieten
De ministerraad gaat akkoord met de voorstellen voor de vastleggingskredieten die verschillende
regeringsleden indienden binnen het kader van de omzendbrief voor budgettaire discipline en
behoedzaamheid. Het gaat om:
noodzakelijke initiatieven om het dagelijkse administratieve beheer en de bevoegdheden inzake
voogdij verder te zetten
om de zaken af te handelen waarvoor geen nieuw initiatief van de regering vereist
om dringende zaken onder andere in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap te behartigen
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