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Ministerraad van 11 januari 2008
De ministerraad vergaderde op vrijdag 11 januari 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Guy Verhofstadt.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 11 januari 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Guy Verhofstadt.
Eerste minister Guy Verhofstadt heeft tijdens de personceferentie na de ministerraad aangekondigd dat
het kernkabinet woensdag de werkwijze heeft vastgelegd voor de opmaak van de begroting. Alle dossiers
die een budgettaire impact hebben zullen samen behandeld worden tijdens het begrotingsconclaaf,
behalve de uitbreiding van het sociaal stookoliefonds. Die maatregel moet immers nu in putje winter in
werking treden.
Minister van Begroting Yves Leterme verklaarde dat de begrotingskalender krap is. Tegen 15 februari
wordt een ontwerp van wet over de ﬁnanciën voorbereid. Het begrotingsconclaaf gaat door op 8 en 9
februari met mogelijkheid op een tweede vergadering in het weekend van 14 februari. Alle dossiers
moeten bij het parlement zijn ingediend voor 5 of 6 maart. De eerste minister heeft nogmaals benadrukt
dat het doel is om in 2008 tot een begrotingsevenwicht te komen.
Yves Leterme vestigde de nadruk op het feit dat de inﬂatie 0,3% bedraagt, de gezondheidsindex 2.8 en
dat het groeicijfer gedaald is tot 1,9%.
Minister van Maatschappelijke Integratie Christian Dupont heeft op het einde van de persconferentie de
uitbreiding van het social stookoliefonds voorgesteld. Die uitbreiding begunstigt de personen die recht
hebben op de sociale maximumfactuur (netto jaarinkomen van 22.873 euro). Voor hen is de bijdrage
beperkt tot 105 euro. De bijdrage wordt opgetrokken als de prijs van stookolie meer dan 0,715 euro per
liter bedraagt. In totaal zullen meer dan 300.000 gezinnen in aanmerking komen voor de toelage van het
sociaal stookoliefonds.
Eerste minister Guy Verhofstadt heeft ten slotte de beslissing die een einde maakt aan het verschil tussen
werknemers en zelfstandigen op het vlak van gezondheidszorgen historisch genoemd. Het verschil tussen
kleine en grote risico's verdwijnt. Daarna vestigde hij de aandacht op twee maatregelen: een eerste die
verband houdt met de ereloonsupplementen voor eenpersoonskamers en een tweede over de globale
begroting voor de klinische biologie en de medische beeldvorming.
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Hoort bij Ministerraad van 11 januari 2008

Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie
Benoeming van de administrateur-generaal van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie
Benoeming van de administrateur-generaal van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit van minister van Werk Josly Piette goedgekeurd
dat de heer Luc Vanneste aanwijst als administrateur-generaal bij de Rijksdenst voor jaarlijkse vakantie.
Het mandaat geldt voor zes jaar.
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Hoort bij Ministerraad van 11 januari 2008

Voorafbeelding van de begroting
Circulaire 'voorafbeelding van de begroting 2008: richtlijnen'
Circulaire 'voorafbeelding van de begroting 2008: richtlijnen'
De ministerraad ging akkoord met het ontwerp van circulaire 'Voorafbeelding van de begroting 2008:
richtlijnen' dat eerste minister Guy Verhofstadt en minister van Begroting Yves Leterme voorstelden. Die
circulaire bevat de richtlijnen voor de opmaak van de begroting voor de diensten van algemeen bestuur
van de federale overheid en voor de overheidsdiensten met een zekere autonomie.
De beraadslaging over de begroting zal de realisaties van 2007 als vertrekpunt nemen rekening houdend
met de vooropgestelde inﬂatie. De bijlage van de omzendbrief geeft de technische parameters weer.
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Hoort bij Ministerraad van 11 januari 2008

Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid
Aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid
Aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden aanwijst van het Ministerieel
Comité voor inlichting en veiligheid.
Leden:
de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, als voorzitter,
de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen,
de heer Yves Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele
Hervormingen
mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
de heer Josly Piette, minister van Werk
de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
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Hoort bij Ministerraad van 11 januari 2008

Samenwerkingscommissie
Aanwijzing van vier ministers in de Samenwerkingscommissie
Aanwijzing van vier ministers in de Samenwerkingscommissie
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat vier leden aanwijst in de
Samenwerkingscommissie. (bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse
Instellingen)
Vier ministers zetelen in de Samenwerkingscommissie:
mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid als voorzitter
de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
de heer Yves Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele
Hervormingen
de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
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Hoort bij Ministerraad van 11 januari 2008

Sociaal stookoliefonds
Uitbreiding van het sociaal stookoliefonds: 300 000 begunstigden
Uitbreiding van het sociaal stookoliefonds: 300 000 begunstigden
Op initiatief van minister van Maatschappelijke Integratie Christian Dupont heeft de ministerraad een
ontwerp goedgekeurd dat het sociaal stookoliefonds uitbreidt.
Sinds 3 jaar zijn de energieprijzen voortdurend gestegen. De prijs van een vat petroleum bedraagt sinds
kort meer dan de symbolische grens van 100 dollar. Omwille van die prijsstijgingen hebben steeds meer
burgers problemen om hun stookolietank te vullen.
Daarom heeft de regering drie jaar geleden het sociaal stookoliefonds opgericht dat toen tot doel had de
meest kansarmen hulp te bieden naar aanleiding van de plotse stijging van de stookolieprijs. Het Fonds
heeft elk jaar gemiddeld 100.000 gezinnen geholpen.
Nu hebben niet alleen meer de meest kansarmen problemen om hun huizen te verwarmen tijdens de
winter, ook personen met een laag inkomen krijgen het steeds moeilijker en moeten zich soms essentiële
behoeften ontzeggen om hun stookoliefactuur te kunnen betalen. Daarom heeft de minister voorgesteld
de toegang tot het stookoliefonds uit te breiden tot een breder publiek met een tegemoetkoming die
aanzienlijk hoger ligt.
Meer begunstigden
Het stookoliefonds zal voortaan toegankelijk zijn voor:
de personen die een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering genieten (OMNIO, leeﬂoners...).
personen met een laag inkomen die geen speciﬁek sociaal statuut hebben.

personen met schuldoverlast
Om een breder publiek te helpen, meer bepaald de personen met een laag of middelmatig inkomen
wordt een nieuwe categorie toegevoegd: de personen van wie het jaarlijks belastbaar netto-inkomen van
het gezin niet hoger ligt dan 22 873 euro (categorie MAF). Voor hen is de toelage beperkt tot 105 euro.
Men gaat ervan uit dat het fonds op deze manier tot 315.000 gezinnen per jaar kan helpen.
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Een hogere tegemoetkoming
Het bedrag van de tegemoetkoming wordt ook hoger. Om beter aan te sluiten bij het gemiddelde verbruik
van de gezinnen zal het Fonds voortaan een tegemoetkoming bieden wanneer de prijs hoger ligt dan de
drempel van 0,715 euro per liter.
De personen die hun stookolie aan de pomp kopen, dus die ook de grootste ﬁnanciële moeilijkheden
hebben, zullen een forfaitaire tegemoetkoming van 150 euro genieten (in plaats van de huidige 100 euro).
Inwerkingtreding
Gezien de hoogdringendheid zal het nieuwe systeem op 1 februari 2008 in werkingtreden. De facturen
gedateerd vanaf 1 januari 2008 komen in aanmerking.
Ter herinnering
Het Sociaal Stookoliefonds is een structureel fonds dat elk jaar een tegemoetkoming biedt tijdens de
verwarmingsperiode van 1 september tot 31 maart. Het fonds biedt een tegemoetkoming voor:
- stookolie aan de pomp en in bulk,
- lampolie,
- propaan in bulk.
Financiering
De maatregel wordt geﬁnancierd met de bijdrage van de sector (9 miljoen euro) zoals vandaag al het
geval is, aangevuld met een dotatie van 30 miljoen euro door de Schatkist.
Voor de ministerraad is het belangrijk de maatregelen die de energiebesparing en de duurzame
ontwikkeling ten goede komen te versterken, zodat we minder afhankelijk zijn van fossiele
brandstoﬀen. De huidige prioriteit bestaat er echter in mensen te helpen, zodat ze zich in de winter
kunnen verwarmen.
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Hoort bij Ministerraad van 11 januari 2008

Opleiding van treinbestuurders en treinpersoneel
Organisatie van de opleidingen voor treinbestuurders en treinpersoneel - tweede lezing
Organisatie van de opleidingen voor treinbestuurders en treinpersoneel - tweede lezing
De ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verlening van
opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel. Het ontwerp werd aangepast aan het advies
van de Raad van State.
Het ontwerp schrijft de voorwaarden voor waaraan opleidingscentra moeten voldoen om erkend te
worden. Ze zullen instaan voor de uitreiking van de brevetten van treinbestuurder en treinpersoneel.
Daarnaast legt het ontwerp ook de minimale inhoud en de organisatie van de opleidingen vast en
bepaalt hoe de examens moeten verlopen.
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Hoort bij Ministerraad van 11 januari 2008

Verzekering voor geneeskundige verzorging
Integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van de
zelfstandigen en het OMNIO statuut
Integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van de
zelfstandigen en het OMNIO statuut
De ministerraad heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die noodzakelijk zijn om de
integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering gezondheidszorgen van de zelfstandigen te
ﬁnaliseren:
1. Een ontwerp van koninklijk besluit past het koninklijk besluit van 3 juli 1996 aan. Dat laatste kb past de
wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen toe.
2. Een tweede ontwerp van koninklijk besluit past de voorwaarden voor de verhoogde tegemoetkoming
en het OMNIO-statuut aan (koninklijk besluit van 1 april 2007).

Beide ontwerpen zijn een initiatief van minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid Laurette
Onkelinx en minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle.
Eén regeling van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor alle rechthebbenden: werknemers
en zelfstandigen
Sinds 1 januari 2008 bestaat er één regeling van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor alle
rechthebbenden: werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.
Het recht op geneeskundige verzorging wordt in 2008 en 2009 verlengd op basis van de bestaande
hoedanigheid en de betaling van de bijdragen in 2006 en 2007. Het onderscheid tussen kleine en grote
risico's verdwijnt.
Wat betreft de personen ten laste:
de verplichte volgorde tussen die werknemers en zelfstandigen voor de inschrijving van personen ten
laste wordt opgeheven.
men zal geen rekening meer houden met de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid die de
meewerkende echtgenoot in een mini-statuut ontvangt, om uit te maken of hij of zij persoon ten laste
kan zijn.
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Wat betreft de verplichte bijdragen:
de gepensioneerden en weduwen die een loopbaan hebben die korter is dan een derde van een
volledige loopbaan moeten geen bijdragen meer betalen.

Aanpassing van het OMNIO statuut
De wetgeving van het OMNIO-statuut wordt aangepast zodat de zelfstandigen die er momenteel recht op
hebben, dat recht behouden na de integratie van de kleine risico's in hun verplichte verzekering.
Wat betreft kinderen met een handicap:
Kinderen met een handicap van zelfstandigen krijgen nu ook recht op een verhoogde tegemoetkoming,
zoals dat geldt voor werknemers. Dankzij die vereenvoudiging kan het kind ten laste blijven. De
procedure van een verklaring op eer en een inkomstencontrole zijn niet meer nodig.
Kinderen van zelfstandigen die een handicap hebben van ten minste 66% krijgen een absoluut recht op
verhoogde tegemoetkoming.

Al deze aanpassingen van de wetgeving treden retro-actief in werking op 1 januari 2008.
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Hoort bij Ministerraad van 11 januari 2008

Globale begroting voor klinische biologie en medische beeldvorming
Vaststelling van de globale begroting voor de verstrekkingen van klinische biologie en medische
beeldvorming
Vaststelling van de globale begroting voor de verstrekkingen van klinische biologie en medische
beeldvorming
De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de globale begroting van ﬁnanciële
middelen vastleggen voor de verstrekkingen van klinische biologie en medische beeldvorming in 2007. De
twee ontwerpen die minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorstelde,
bevestigen de voorstellen van het Verzekeringscomité en de Algemene Raad van de dienst geneeskundige
verzorging van het RIZIV.
Het budget voor de klinische biologie is voor 2007 vastgelegd op 1.028.823.000 euro, dat van de medische
beeldvorming op 777.390.000 euro.
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Hoort bij Ministerraad van 11 januari 2008

Ereloonsupplementen voor eenpersoonkamers
Betere omkadering van de ereloonsupplementen voor kinderen die in het hospitaal verblijven
Betere omkadering van de ereloonsupplementen voor kinderen die in het hospitaal verblijven
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx stelde een voorontwerp van wet voor
dat het koninklijk besluit van 19 maart 2007 (*) over de ereloonsupplementen voor eenpersoonskamers
bevestigt.
Dat koninklijk besluit sluit aan bij de globale overeenkomst die artsen en ziekenfondsen hebben
afgesloten. Het biedt een betere omkadering van de ereloonsupplementen die ziekenhuizen vragen en
maakt ze transparanter.
Het KB geeft kinderartsen de mogelijkheid om ereloonsupplementen te vragen, op voorwaarde dat de
ouders uitdrukkelijk om een eenpersoonskamer vragen en ze bij de opnameverklaring hierover een
document hebben gekregen.
De goedkeuring van het voorontwerp door de ministerraad komt tegemoet aan het verzoek dat de
Commissie artsen-ziekenhuizen formuleerde naar aanleiding van de nieuwe overeenkomst die artsen en
ziekenfonsen op 21 december 2007 voor 2008 hebben gesloten.
(*) uitvoering van artikel 46 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen.
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Hoort bij Ministerraad van 11 januari 2008

Overheidsdelegatie in algemene comités A, B en C en subcomité
Vertegenwoordiging van de federale regering in de algemene comités A, B en C en in het subcomité
Vertegenwoordiging van de federale regering in de algemene comités A, B en C en in het subcomité
De ministerraad heeft de vertegenwoordiging van de federale regering in de algemene comités A, B en C
en het subcomité aangeduid.
Federale overheidsdelegatie in comité A:
de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, voorzitter
de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken, ondervoorzitter
mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, ondervoorzitter
de heer Yves Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele
Hervormingen
de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
de heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
de heer Josly Piette, minister van Werk

Federale overheidsdelegatie in comité B
mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, voorzitter
de heer Yves Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele
Hervormingen, ondervoorzitter
de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
de heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie

Federale overheidsdelegatie in comité C

lokale besturen
de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken, voorzitter
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mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ondervoorzitter
de heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
de heer Josly Piette, minister van Werk

gesubsidieerd oﬃcieel onderwijs
de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken, voorzitter
mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw, voorzitter

Federale overheidsdelegatie in het subcomité
de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, voorzitter
mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, ondervoorzitter
de heer Yves Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele
Hervormingen
de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
de heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
de heer Josly Piette, minister van Werk
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Hoort bij Ministerraad van 11 januari 2008

Overlegcomité
Aanwijzing van vijf leden van de federale regering in het Overlegcomité
Aanwijzing van vijf leden van de federale regering in het Overlegcomité
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vijf leden van de regering aanwijst
die in het overlegcomité zetelen. (wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen).
Naast de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, zijn de leden:
de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
de heer Yves Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele
hervormingen
mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
de heer Josly Piette, minister van Werk
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Hoort bij Ministerraad van 11 januari 2008

Tweetalige adjuncten in de federale overheidsdiensten
Verlenging van de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten van de federale
overheidsdiensten tot 30 juni 2008
Verlenging van de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten van de federale
overheidsdiensten tot 30 juni 2008
De ministerraad heeft beslist de mogelijkheid om tweetalige adjuncten in de centrale federale
overheidsdiensten te benoemen, tot 30 juni 2008 te verlengen.
Het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte hierover voorstelde,
wijzigt het kb van 16 mei over de aanwijzing van tweetalige adjuncten als overgangsmaatregel in de
centrale diensten van de federale overheidsdiensten.
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