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Ministerraad van 25 april 2008
De ministerraad vergaderde op vrijdag 25 april 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 25 april 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
Eerste minister Yves Leterme begon de persconferentie met een overzicht van de verschillende
maatregelen die de ministerraad had genomen. Daarna lichtte hij de projecten toe die hij deze namiddag
in Koksijde zal voorstellen: de bestrijding van de zeeverontreiniging en de bescherming van het
Noordzeegebied. Vervolgens besprak minister van Werk Joëlle Milquet een maatregel die de ministerraad
nam in het kader van het budgettair conclaaf. De prijs van de dienstencheque wordt gewijzigd en kost de
gebruiker na ﬁscale aftrek 4,90 euro. Er komt ook meer controle op de dienstencheques. Staatssecretaris
voor de Coördinatie van de fraudebestrijding Carl Devlies besprak ten slotte de oprichting van het College
en het ministerieel Comité voor de stijd tegen de ﬁscale en sociale fraude.
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Hoort bij Ministerraad van 25 april 2008

Overeenkomst VJR Macedonië en België
Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen België en de Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië
Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen België en de Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië
De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed waarmee hij de overeenkomst inzake sociale
zekerheid tussen België en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië aan het
Parlement voorlegt.
In ex-Joegoslavië ontstond er een impasse toen in 1992 vier deelrepublieken zichzelf onafhankelijk
verklaarden: Kroatië, Slovenië, Bosnië-Herzegovina en de VJR Macedonië. België was met de F.V.R.
Joegoslavië overeengekomen dat de overeenkomsten die ze hadden afgelsoten van kracht bleven in
afwachting dat de nieuwe republieken overeenkomsten met België zou sluiten die de oude verdragen
vervangen. De overeenkomst inzake sociale zekerheid is zo een nieuw verdrag.
Ze regelt de toestand van de werknemers of zelfstandigen die tijdens hun loopbaan aan het Belgische of
Macedonische sociale zekerheidsregime waren onderworpen of die van het ene naar het andere willen
overschakelen. Zowat alle takken van de sociale zekerheid komen aan bod:
- ziekte – en moederschapsverzekering
- arbeidsongevallen en beroepsziekten
- ouderdom, overlijden en invaliditeit
- gezinsbijslag
- werkloosheid
De overeenkomst moet vermijden dat de Macedoniërs die een beroepsbezigheid in België uitoefenen
en de Belgen in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië aan twee sytemen worden
onderworpen. Daarnaast verzekert de overeenkomst het behoud van de sociale zekerheidsrechten die in
beide landen werden verworven en de gelijke behandeling van eigen onderdanen en onderdanen van het
andere land. Ten slotte zal de overeenkomst de overgang van het ene sociale zekerheidsstelsel naar het
andere vergemakkelijken.

2/2

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

25 apr 2008 -12:56

Hoort bij Ministerraad van 25 april 2008

Overeenkomst tussen België en Bosnië-Herzegovina
Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen België en Bosnië-Herzegovina
Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen België en Bosnië-Herzegovina
De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed waarmee hij de overeenkomst inzake sociale
zekerheid tussen België en Bosnië-Herzegovina aan het Parlement ter instemming voorlegt.
In ex-Joegoslavië ontstond er een impasse toen in 1992 vier deelrepublieken zichzelf onafhankelijk
verklaarden: Kroatië, Slovenië, Bosnië-Herzegovina en de VJR Macedonië. België was met de F.V.R.
Joegoslavië overeengekomen dat de overeenkomsten die ze hadden afgelsoten van kracht bleven in
afwachting dat de nieuwe republieken overeenkomsten met België zou sluiten die de oude verdragen
vervangen. De overeenkomst inzake sociale zekerheid is zo een nieuw verdrag.
Ze regelt de toestand van de werknemers of zelfstandigen die tijdens hun loopbaan aan het Belgische of
Bosnische sociale zekerheidsregime waren onderworpen of die van het ene naar het andere willen
overschakelen. Zowat alle takken van de sociale zekerheid komen aan bod:
- ziekte – en moederschapsverzekering
- arbeidsongevallen en beroepsziekten
- ouderdom, overlijden en invaliditeit
- gezinsbijslag
- werkloosheid
De overeenkomst moet vermijden dat de Bosniërs die een beroepsbezigheid in België uitoefenen en de
Belgen in Bosnië-Herzegovina aan twee sytemen worden onderworpen. Daarnaast verzekert de
overeenkomst het behoud van de sociale zekerheidsrechten die in beide landen werden verworven en de
gelijke behandeling van eigen onderdanen en onderdanen van het andere land. Ten slotte zal de
overeenkomst de overgang van het ene sociale zekerheidsstelsel naar het andere vergemakkelijken.
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Hoort bij Ministerraad van 25 april 2008

Duurzaamheidstest
Screening en beoordeling van de eﬀecten die de voorgestelde regelgeving zal hebben op het vlak van
duurzame ontwikkeling
Screening en beoordeling van de eﬀecten die de voorgestelde regelgeving zal hebben op het vlak van
duurzame ontwikkeling
De ministerraad stemde in met een nota van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette over
de screening en beoordeling van de eﬀecten die de voorgestelde regelgeving op het vlak van duurzame
ontwikkeling zal hebben (duurzame ontwikkelingseﬀectenbeoordeling-DOEB).
De ministerraad van 25 januari 2008 had beslist dat elke minister drie dossiers zou aanwijzen voor een
quick-scan, een light versie van de duurzaamheidstest, die beperkter en doeltreﬀender is. De voorlopige
regering had toen echter geen dossiers kunnen aanwijzen. Daarom beslist de ministerraad nu om de
quick-scan van drie dossiers voor de ministerraad van 9 mei te voorzien.
De ministerraad had de DOEB-test op 19 januari 2007 ingevoerd om de duurzame ontwikkeling in het
federale beleid te integreren. De methode maakt de voorbereiders van het beleid bewust van duurzame
ontwikkeling en maakt het gebruik van de expertise van FOD's en POD's doeltreﬀender (federale en
programmatorische overheidsdiensten).
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Begroting
Begrotingscontrole 2008 en voorafbeelding van de begroting 2009
Begrotingscontrole 2008 en voorafbeelding van de begroting 2009
Eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet stelden een ontwerp
van omzendbrief voor met richtlijnen voor de begrotingscontrole 2008 en de voorafbeelding van de
begroting 2009.
De begroting van 2009 wordt volgens volgende regels opgesteld:
de ramingen van de inkomsten worden vastgesteld in termen van vastgestelde rechten,
de ramingen van de uitgaven worden uitgedrukt in termen van aangegane verbintenissen
en vastgestelde rechten,
het systeem van kredietoverdrachten wordt afgeschaft,
alle overheidsdiensten moeten de economische classiﬁcatie van begrotingsinkomsten en -uitgaven
toepassen.

De aanpassingen binnen de begrotingscontrole 2008 beperken zich tot de impact van de inﬂatie en de
niet te voorziene uitgaven die een herziening van de kredieten noodzaken.
Voor de voorafbeelding van de begroting 2009 moeten de FOD's en departementen hun voorstellen en hun
meerjarenramingen indienen voor de technische bilaterale vergaderingen die in juni en juli plaatsvinden.
Eenmalige uitgaven komen niet in aanmerking voor de vaststelling van de kredieten 2009.
De begrotingsvoorstellen van de FOD's en departementen worden tegen 2 juni 2008 ten laatste verwacht.
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Dienstencheques
Aankoopprijs van de dienstencheques blijft per gebruiker beneden de 5 euro, ﬁscale voordelen
worden verruimd en controle versterkt
Aankoopprijs van de dienstencheques blijft per gebruiker beneden de 5 euro, ﬁscale voordelen worden
verruimd en controle versterkt
De ministerraad keurde in tweede lezing een een ontwerp van koninklijk besluit goed van minister van
Werk Joëlle Milquet dat het koninklijk besluit over de dienstencheques wijzigt (kb van 12 december 2001).
Het ontwerp kadert in de beslissingen van het budgettair conclaaf:
1. De aankoopprijs van dienstencheques wordt licht aangepast zodat de uiteindelijke kostprijs voor de
gebruikers minder dan 5 euro bedraagt.
Vanaf 1 mei 2008 verhoogt de aankoopprijs van een dienstencheque van 6,7 naar 7 euro. Dankzij die
aanpassing wordt de tweede indexaanpassing van het inkomen van de dienstenchequewerknemers
verzekerd.

Voor de gebruiker wordt de prijs, na de toepassing van de ﬁscale aftrekbaarheid, 4,90 euro in plaats van
4,69 euro.
Bovendien zal dat voordeel voortaan gelijk zijn voor alle gebruikers. Een wetsaanpassing die momenteel
ter discussie in de Kamer voorligt in het kader van de programmawet voorziet immers een
belastingvoordeel voor de personen met lage inkomens die geen belasting betalen.
2. Een betere controle van de dienstencheques
Het ontwerp stelt eveneens een plafond in van 750 dienstencheques per gebruiker per burgerlijk jaar.
Om diegenen die absoluut nood hebben aan hulp van buitenaf in hun dagelijkse leven niet te
bestraﬀen , voorziet het kb de mogelijkheid om een uitzondering te vragen op die begrenzing tot 2000
dienstencheques per jaar.

Drie categorieën kunnen de aanvraag indienen:
De personen die een handicap hebben, erkend door een Gewestelijk of gemeenschapsfonds of de
ouders van minderjarige kinderen die door een dergelijk fonds als gehandicapt erkend zijn.
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Eenoudergezinnen met kinderen ten laste.
Personen op leeftijd die een tegemoetkoming voor hulp aan ouderen genieten.

Het ontwerp van kb voegt eveneens twee bijkomende erkenningsvoorwaarden in die een betere controle
van het systeem moeten toelaten. Het kb wijzigt ondermeer de opschortingsprocedure en het intrekken
van de erkenningsvoorwaarden met termijn en de onmiddellijke intrekking in bepaalde gevallen.

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

Persdienst van vice-eersteminister en minister van
Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet
Wetstraat 2
1000 Brussel
België
+32 2 504 85 13
http://www.milquet.belgium.be

© 2020 - news.belgium.be

1/1

25 apr 2008 -12:56

Hoort bij Ministerraad van 25 april 2008

Strijd tegen ﬁscale en sociale fraude
Oprichting van een ministerieel comité en een college voor de strijd tegen de ﬁscale en sociale fraude
Oprichting van een ministerieel comité en een college voor de strijd tegen de ﬁscale en sociale fraude
De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die een Ministerieel Comité en een
College voor de strijd tegen de ﬁscale en sociale fraude oprichten. De voorstellen die eerste minister Yves
Leterme en staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding Carl Devlies voorlegden, waren
voorzien in het regeerakkoord.
De eerste minister zit het comité voor de strijd tegen de ﬁscale en sociale fraude voor. Verder bestaat het
uit alle regeringsleden die bevoegd zijn voor de fraudebestrijding. Het comité stippelt het algemene beleid
uit voor de strijd tegen de ﬁscale en de sociale fraude en ziet erop toe dat de wetgeving in het hele land
op uniform wordt toegepast.
De staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding zit het college voor. De ambtenaren die
een centrale rol spelen in de fraudebetrijding nemen eraan deel.
Het college zal voorstellen formuleren die de coördinatie van de verschillende inspectiediensten
doeltreﬀender maken. Het zal ook voorstellen doen over speciﬁeke actiepunten, nadat het de prioritaire
actriepunten heeft bepaald. Ten slotte zal het voorstellen formuleren die de uniforme toepassing van de
wetgeving garanderen en de gelijke behandeling van de belastingplichtigen en rechthebbenden. Elk jaar
maakt het college een actieplan op. Het eerste plan zal tagen 30 juni 2008 af zijn. Het zal onder meer
voorstellen formuleren om de werklast van de verschillende controlediensten te meten. Het college kan
aan het comité alle voorstellen voorleggen die het nuttig acht.
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Algemene ramp
Erkenning van uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp
Erkenning van uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp
De ministerraad keurde op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael verschillende
ontwerpen van koninklijk besluit goed die uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp
erkennen en die hun omvang afbakenen.
Het gaat om:
de stormwinden die op 18 en 19 januari 2007 plaatsvonden in Bergen (Henegouwen), Hamoir (Luik), en
Vresse-sur-Semois (Namen) die laattijdig een aanvraag indienden.
de overvloedige regenval die op 8 juni 2007 neersloeg in Arendonk, Dessel, Mol, Ravels en Retie
(Antwerpen), Hechtel-Eksel en Lommel (Limburg), Bassenge, Oupeye en Visé (Luik) en Aubange
(Luxemburg).
de windhoos die op 21 januari 2008 Peer trof (Limburg).
de winhoos die op 5 februari 2008 Lier (Antwerpen) en Dendermonde (Oost-Vlaanderen) trof.

De verplichte uitbreiding van de verzekeringspolis 'brand eenvoudige risico's' dekt de schade opgelopen
door overstromingen, opstuwen en overlopen van riolen. De erkenning impliceert dat mensen die geen
brandverzekering hebben afgesloten om ﬁnanciële redenen alsnog een herstelvergoeding van het
rampenfonds kunnen aanvragen.
Stormwinden en windhozen maken geen deel uit van de verplichte uitbreiding van de verzekeringspolis
'brand eenvoudige risico's'. Personen die dergelijke schade oplopen kunnen een aanvraag bij de provincie
indienen. Een eventuele tussenkomst van de verzekering wordt dan voor 3/4 van de tussenkomst uit het
rampenfonds afgetrokken.
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Interministeriële conferenties
Vertegenwoordiging van de federale regering in de interministeriële conferenties
Vertegenwoordiging van de federale regering in de interministeriële conferenties
De ministerraad nam kennis van de consensus die het Overlegcomité bereikte om het aantal en de
benaming van de interministeriële conferenties te behouden. De ministerraad besliste ook welke ministers
en staatsecretarissen de federale regering in de interministeriële conferenties vertegenwoordigen.

Institutionele Hervormingen
Didier Reynders
Laurette Onkelinx
Patrick Dewael
Jo Vandeurzen
Joëlle Milquet
Economie en Energie*
Patrick Dewael
Sabine Laruelle (KMO en zelfstandigen)
Paul Magnette (Energie)
Vincent Van Quickenborne (Economie)
Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie *
Yves Leterme
Sabine Laruelle
Paul Magnette
Inge Vervotte
Vincent Van Quickenborne (Telecommunicatie)
Etienne Schouppe (Mobiliteit en Infrastructuur)
Wetenschapsbeleid en Cultuur *
Patrick Dewael
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Sabine Laruelle
Buitenlands Beleid
Patrick Dewael
Karel De Gucht
Jo Vandeurzen
Pieter De Crem
Charles Michel
Annemie Turtelboom
Olivier Chastel
Buitenlandse Handel *
Didier Reynders
Karel De Gucht
Pieter De Crem
Charles Michel
Olivier Chastel
Financiën en Begroting
Yves Leterme
Didier Reynders (Financiën)
Carl Devlies
Bernard Clerfayt
Melchior Wathelet (Begroting)
Binnenlandse Zaken
Didier Reynders
Patrick Dewael
Jo Vandeurzen (L. Onkelinx en M. Arena worden uitgenodigd voor de dossiers inzake de RSZ-PPO)
Annemie Turtelboom
Tewerkstelling, Vorming en Sociale Economie *
Laurette Onkelinx
Joëlle Milquet
Sabine Laruelle
Marie Arena
Annemie Turtelboom
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Jean-Marc Delizée
Ambtenarenzaken en Modernisering van de Overheidsdiensten *
Inge Vervotte
Vincent Van Quickenborne
Landbouwbeleid *
Sabine Laruelle
Volksgezondheid *
Laurette Onkelinx
Joëlle Milquet (Sabine Laruelle wordt uitgenodigd voor de dossiers over de veiligheid van de voedselketen)
Leefmilieu *
Yves Leterme
Sabine Laruelle
Paul Magnette
Integratie in de Maatschappij *
Patrick Dewael
Joëlle Milquet
Marie Arena
Inge Vervotte
Annemie Turtelboom
Julie Fernandez-Fernandez
Jean-Marc Delizée
Stedelijk Beleid en Huisvesting *
Patrick Dewael
Jo Vandeurzen
Marie Arena
Jean-Marc Delizée
Welzijn, Sport en Familie *
Laurette Onkelinx
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Julie Fernandez-Fernandez
Melchior Wathelet
* alternerend voorzitterschap
Federale voorzitter aangeduid in het vet.

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

25 apr 2008 -12:56

Hoort bij Ministerraad van 25 april 2008

Belastingkrediet voor lage inkomens
Belastingkrediet voor ambtenaren met laag inkomen vastgelegd voor aanslagjaar 2008
Belastingkrediet voor ambtenaren met laag inkomen vastgelegd voor aanslagjaar 2008
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om de
verhoging van het belastingkrediet met 80% voor de vastbenoemde personeelsleden van de
overheidssector voor het aanslagjaar 2008 toe te passen. De maatregel geldt enkel voor het aanslagjaar
2008 en voor de ambtenaren die recht hebben op het belastingkrediet voor lage inkomens.
Het belastingkrediet voor ambtenaren met lage inkomens werd vanaf het aanslagjaar 2006 weer
ingevoerd. Het komt neer op een korting van de belasting en zelfs een terugbetaling als het bedrag van
het krediet de belastingen overschrijdt die de ambtenaar moet betalen.
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat de datum vaststelt waarop artikel
96, §1 van de programmawet van 27 april 2007 in werking treedt, inzake het belastingkrediet voor lage
activiteitsinkomens.
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Herverdeling van de arbeid in de openbare sector
Halftijdse vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek van toepassing in de Vlaamse
gemeenschap
Halftijdse vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek van toepassing in de Vlaamse gemeenschap
De ministerraad stemde in met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte om de
collectieve aanvraag van de Vlaamse gemeenschap over de toepassing van de herverdeling van de
arbeid goed te keuren. Daarmee wordt de halftijdse vervroegde uittreding van kracht in een aantal
Vlaamse OCMW's, gemeenten, provincies, regieën en autonome regieën. De vrijwillige vierdagenweek is
van toepassing in het OCMW van Heist-op-den Berg.
De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wet betreﬀende de herverdeling
van de arbeid in de openbare sector uitvoert (wet van 10 april 1995).

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

© 2020 - news.belgium.be

1/1

25 apr 2008 -12:56

Hoort bij Ministerraad van 25 april 2008

Erkenning van farmaceutisch-technisch assistent
Voorbereiding van de aanvragen voor de erkenning van farmaceutisch-technisch assistent
Voorbereiding van de aanvragen voor de erkenning van farmaceutisch-technisch assistent
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor het beroep van farmaceutischtechnisch assistent de datum vaststelt waarop het koninklijk besluit van 18 november 2004 inzake de
erkenning van de beoefenaars van de paramedisce beroepen in werking treedt.
Het ontwerp heeft als doel om de erkenning van de individuele beoefenaars van het beroep van
farmaceutisch-assistent te organiseren. Volgens de beroepsverenigingen van farmaceutisch-technisch
assistenten kunnen zo'n 8000 professionelen een aanvraag om erkenning indienen.
Het ontwerp zal pas twaalf maanden na zijn publicatie in werking treden. Dat geeft de overheidsdiensten
de tijd om de erkenningen nauwkeurig voor te bereiden. Eerst zal de Nationale raad van de paramedische
beroepen een werkgroep voor de erkenning van farmaceutisch-assistenten oprichten. Er moet ook een
formulier komen, waarmee de assistenten hun aanvraag bij de minister kunnen indienen en ten slotte
moet de beroepssector worden gesensibiliseerd.
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Ontmijningsoperatie in de Baltische zee
Belgische mijnenjager Primula neemt deel aan multinationale ontmijningsoperatie in de Baltische zee
Belgische mijnenjager Primula neemt deel aan multinationale ontmijningsoperatie in de Baltische zee
De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om
mijnenjager Primula te laten deelnemen aan de multinationale ontmijningsoperatie MCOPLIT 08 in de
Baltische zee.
Mijnenjager Primula zal van 7 tot 14 mei 2008 zeemijnen en ontploﬃngstuigen in de territoriale wateren
en de exclusieve economische zone van Litouwen mee opsporen en vernietigen.
Sinds 1998 nemen Belgische mijnenjagers jaarlijks deel aan multinationale ontmijningsoperaties,
afwisselend in Estland, Letland en Litouwen. België heeft zo een grote expertise opgebouwd in de
ontmijning van de Baltische kust en heeft wezenlijk bijgedragen tot de vorming van de Baltische marines
en hun integratie in de Nato.
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Elektronisch stemmen
Gebruik van elektronische stemsystemen Digivote en Jites voor de Europese en regionale
verkiezingen van juni 2009
Gebruik van elektronische stemsystemen Digivote en Jites voor de Europese en regionale verkiezingen van
juni 2009
De ministerraad besliste op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael de elektronische
stemsystemen Digivote en Jites ook tijdens de Europese en regionale verkiezingen van juni 2009 te
gebruiken.
De onderhoudscontracten voor de huidige stemsystemen Digivote en Jites eindigen op 31 december 2008.
De minister zal voor die systemen nieuwe contracten afsluiten met de ﬁrma's Steria en Stesud. Als
voorwaarde geldt wel dat controles op de verkiezingshardware voldoening schenken en dat het parlement
tijdens het debat over de toekomst van de elektronische stemming niet beslist om de stemsystemen niet
meer te gebruiken.
De ministerraad had op 22 februari 2008 beslist om te wachten op het parlementair debat over de
toekomst van het elektronisch stemmen en over de studie die het Consortium van Universiteiten
uitvoerde, alvorens hij een standpunt zou innemen. Omdat dat debat nog niet heeft plaatsgevonden, heeft
de ministerraad nu beslist het huidige systeem ook in juni 2009 te gebruiken.
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Chronisch zieken
Forfaitaire toelage voor patiënten met chronische ziekte verhoogd
Forfaitaire toelage voor patiënten met chronische ziekte verhoogd
De ministerraad besliste op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx
de forfaitaire toelage die sommige patiënten met een chronische ziekte ontvangen als tegemoetkoming in
hun uitgaven voor geneeskundige verzorging te verhogen. Om recht te hebben op die forfaitaire toelage
moet de patiënt een bepaald bedrag aan remgeld hebben betaald en aan bepaalde criteria van
zorgafhankelijkheid voldoen.
Het zorgforfait voor de chronische patiënten uit de categorie 'thuisverpleging' verdubbelt: 523,94 euro in
plaats van 261,97 euro per jaar.
Het zorgforfait bedraagt voortaan 392,96 euro per jaar in plaats van 261,97 euro voor patiëntien die
voldoen aan de criteria die hen recht geven op:
de uitkering voor hulp aan derden
de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap (verlies van zelfredzaamheid van ten
minste 12 punten)
de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (verlies aan zelfredzaamheid van ten minste 12 punten)

Het ontwerp van koninklijk besluit kreeg een gunstig advies van het Verzekeringscomité van de
geneeskundige verzorging van het RIZIV.
Het ontwerp wijzigt het kb van 2 juni 1998 tot uitvoering van art 37 §16bis van de wet betreﬀende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
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E-government sociale zekerheid
Verslag over de stand van zaken van de e-government projecten van sociale zekerheid
Verslag over de stand van zaken van de e-government projecten van sociale zekerheid
De ministerraad nam kennis van het verslag van de werkgroep 'modernisering van het beheer van de
sociale zekerheid' over de e-governmentprojecten. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de
federale overheidsdiensten en de beleidscellen van de ministers, en heeft al heel wat projecten voor de
modernisering van de sociale zekerheid gerealiseerd zoals de SIS-kaart, de Dimona- en de Limosaaangifte... Het verslag dat de werkgroep nu voorstelt, geeft voor 2007 een overzicht van de belangrijkste
e-governmentprojecten in de sociale zekerheid.
Wat de DIMONA-aangifte en de multifunctionele kwartaalaangifte voor tewerkstelling (DMFA) betreft,
verlopen de verwerking en de controle van de gegevens vlot. Verder komen de resultaten van de LIMOSAaangiften en de acties om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren, door controle op fouten of op
gegevens van authentieke bronnen, in het verslag aan bod.
Daarnaast licht het verslag de verschillende projecten toe, die als doel hebben om de toegang tot de
gegevens van FOD Financiën door instellingen van de sociale zekerheid en vice versa te realiseren. De
meeste van die projecten zijn nog in een testfase.
Ten slotte gaf de ministerraad zijn akkoord om een aantal projecten op te starten of verder te zetten:
de aanpassingen in DIMONA- 30bis inzake de hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling.
de invoering van het historisch mandaat: de invoering in de aangifte van het beheer van de principes
en regels van de relaties tussen de instellingen van sociale zekerheid, sociale secretariaten en
dienstverleners door de tijd heen, zodat men de toegang tot informatie en de routering van informatie
eﬃciënt kan regelen en de rechten en plichten van de partijen kan beheren.
de planning van het veralgemeend gebruik van de elektronische aangifte van sociale risico's, zodat
tegen 2010 de papieren aangifte kan worden afgeschaft.
Trillium: de tewerkstellingsmaatregelen die een onderneming toepast worden niet meer in de balans
opgenomen. Jaarlijks krijgt de werkgever een overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen waarvan hij
gebruik maakte dat alle werknemers en het bedrag van de ﬁnanciële impact voor hem
vermeldt. Daarnaast kan hij de verschillende overzichten na een aantal maanden via de portaalsite van
de sociale zekerheid raadplegen.
de input van gegevens in het LIMOSA-kadaster, dat verscheidene
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inspectiediensten als controle- en monitoringinstrument kunnen gebruiken. Naast informatie over
detacheringen en de meldingsplicht komt er ook info over arbeidsvergunningen, beroepskaarten voor
zelfstandigen en verblijfsvergunningen. Verschillende openbare instellingen op federaal, regionaal en
lokaal niveau zullen dus gegevens leveren en kunnen raadplegen.
Genesis- en Dolsisplatform: de uitbreiding van het genesis-platform voor de inspectiediensten van het
RIZIV en de realisatie van het Dolsis-platform voor regionale inspectiediensten.
Working in Belgium: de realisatie van een haalbaarheidstudie over de creatie van het uniek loket voor
de tewerkstelling van buitenlanders in België.

DIMONA: onmiddellijke aangifte van tewerkstelling via een elektronische melding aan de RSZ.
LIMOSA: aangifte van buitenlandse werknemers aan de RSZ.
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Commissie voor de toegang en het hergebruik van bestuursdocumenten
Samenstelling en werkwijze van de Commissie voor de toegang en het hergebruik van
bestuursdocumenten
Samenstelling en werkwijze van de Commissie voor de toegang en het hergebruik van
bestuursdocumenten
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de samenstelling en de werkwijze
van de Commissie voor de toegang en het hergebruik van bestuursdocumenten. Het ontwerp zet de
richtlijn van het Europese parlement en de Raad van 17 november 2003 over het hergebruik van
overheidsinformatie in Belgisch recht om (2003/98/EG).
Het ontwerp voegt een ontwerp over de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten en een over
de Federale commissie voor het hergebruik van bestuursdocumenten, waarover de ministerraad al in
eerste zitting had beraadslaagd, in één ontwerp samen. De nieuwe Commissie heeft voortaan een afdeling
openbaarheid van bestuur, die de toegang van personen tot bestuursdocumenten regelt, en een afdeling
voor het hergebruik van bestuursdocumenten, die de terbeschikkingstelling regelt van overheidsinformatie
die mag worden verhandeld.
De Commissie heeft een voorzitter, een secretaris en voor elke afdeling vier gespecialiseerde leden. Twee
van de leden zijn ambtenaren van niveau A. De overige twee kunnen uit privé ondernemingen of
verenigingen komen.
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Erkenning van diëtisten
Voorbereiding van de aanvragen voor de erkenning van diëtisten
Voorbereiding van de aanvragen voor de erkenning van diëtisten
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor het beroep van diëtist de
datum vaststelt waarop het koninklijk besluit van 18 november 2004 inzake de erkenning van de
beoefenaars van de paramedische beroepen in werking treedt.
Het ontwerp heeft als doel om de erkenning van de individuele beoefenaars van het beroep van diëtisten
te organiseren. Het diploma van diëtetiek bestaat al geruime tijd. Volgens het RIZIV en de
beroepsverenigingen van diëtisten kunnen zo'n 2000 professionelen een aanvraag om erkenning indienen.
Het ontwerp zal pas twaalf maanden na zijn publicatie in werking treden. Dat geeft de overheidsdiensten
de tijd om de erkenningen nauwkeurig voor te bereiden. Eerst zal de Nationale raad van de paramedische
beroepen een werkgroep voor de erkenning van diëtisten oprichten. Er moet ook een formulier komen,
waarmee de diëtisten hun aanvraag bij de minister kunnen indienen en ten slotte moet de beroepssector
worden gesensibiliseerd.
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Politievoertuigen
Bekendmaking van een overheidsopdracht voor de aankoop van politievoertuigen
Bekendmaking van een overheidsopdracht voor de aankoop van politievoertuigen
De ministerraad stemde in met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om een
overheidsopdracht uit te schrijven voor de aankoop van politie- en anonieme voertuigen voor de federale
en de lokale politie.
De overeenkomst geldt voor drie jaar vanaf 1 januari 2009. Men schat het aantal aan te kopen voertuigen
op 2.600: 1.800 zijn bestemd voor de lokale politie en 800 voor de federale politie.
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