
 

Brussel, donderdag 19 december 2019

STRIKT VERTROUWELIJK

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
PROCES-VERBAAL VAN HET VERENIGD COLLEGE

VAN DONDERDAG 19 DECEMBER 2019

Waren aanwezig :
 
De heer Rudi VERVOORT
Voorzitter van het Verenigd College bevoegd voor de coördinatie van het beleid van het Verenigd College
 
De heer Alain MARON
Lid van het Verenigd College bevoegd voor het gezondheidsbeleid en het beleid inzake Bijstand aan personen
 
Mevrouw Elke VAN DEN BRANDT
Lid van het Verenigd College bevoegd voor het gezondheidsbeleid en het beleid inzake bijstand aan personen
 
De heer Bernard CLERFAYT
Lid van het Verenigd College bevoegd voor de gezinsbijslagen, financiën, begroting, externe betrekkingen en filmgoedkeuring
 
De heer Sven GATZ
Lid van het Verenigd College bevoegd voor de gezinsbijslagen, financiën, begroting, externe betrekkingen en filmgoedkeuring
 
De heer Eric MERCENIER
Kabinetschef van de Voorzitter van het Verenigd College
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Goedkeuring van het Verslag van de vergadering van 12 december 2019.
(GGC-RV-0.6818)

Beslissing:
Akkoord.
 

 

Mededeling aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van de
beslissingen van het Verenigd College van 12 december 2019.
(GGC-RV-0.6819)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College neemt akte van de beslissingen die aan de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zijn meegedeeld.
 
Deze beslissing wordt onmiddellijk ter kennis gebracht.

 

Procedure RVT - CDV
(GGC-AM-EV-48.6786)

Beslissing:
Ingetrokken.
 

 

Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot
vaststelling van de nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen
(GGC-AM-EV-48.6788)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College :

hecht in tweede en laatste lezing zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van het Verenigd
College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de nomenclatuur
van de mobiliteitshulpmiddelen en de bijlage ervan;

belast de leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid met de uitvoering
van deze beslissing.

Deze beslissing wordt onmiddellijk ter kennis gebracht.

• 

• 
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Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 9 mei 2019 betreffende de
erkenning en de subsidiëringswijze van de centra voor noodhulp en inschakeling
(GGC-AM-EV-49.6772)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College :

Hecht zijn goedkeuring aan onderhavige nota en de als bijlage toegevoegde tabel;

hecht in eerste en laatste lezing zijn goedkeuring aan het besluit van het Verenigd College tot
wijziging van het besluit van het Verenigd College van 9 mei 2019 betreffende de erkenning en de
subsidiëringswijze van de centra voor noodhulp en inschakeling;

Het Verenigd College belast zijn Leden bevoegd voor Welzijn en Gezondheid met de opvolging van
onderhavige beslissing, die onmiddellijk ter kennis wordt gebracht.

 

Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot
vaststelling van de duur van de beheersovereenkomst van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid,
Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag
(GGC-BC-RV-EV-SG-AM-14.6820)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College :

Hecht, in eerste en laatste lezing, zijn goedkeuring aan het besluit van het Verenigd College van
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de duur van de
beheersovereenkomst van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en
Gezinsbijslag ;

Belast de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, en de
Gezinsbijslagen, met de uitvoering van deze beslissing.

Deze beslissing wordt onmiddellijk ter kennis gebracht.

• 
• 

• 

• 
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Besluit van het Verenigd College betreffende de toekenning van een toelage, aan de federale Agentschap
voor de kinderbijslag (FAMIFED) en aan de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
in het kader van de inwerkingstreding van de Zesde Staatshervorming voor het jaar 2019
(GGC-SG-BC-49.6817)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College :

keurt het besluit van het Verenigd College betreffende de toekenning van een toelage, aan de
federale Agentschap voor de kinderbijslag (FAMIFED) en aan de Rijksdienst voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering (RIZIV) in het kader van de inwerkingtreding van de Zesde
Staatshervorming voor het jaar 2019 goed;

belast de Leden van het Verenigd College bevoegd voor Financiën en Begroting met de uitvoering
van deze beslissing.

Het Verenigd College belast de Leden, bevoegd voor de Financiën en de Begroting met de opvolging van
deze beslissingen, die onmiddellijk bekendgemaakt worden.

 

 

Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
houdende benoeming van de vertegenwoordigers van de kinderbijslagfondsen in het Algemeen
Beheerscomité en in de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid,
Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag
(GGC-RV-49.6822)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College :

Keurt het ontwerpbesluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie houdende benoeming van de vertegenwoordigers van de
kinderbijslagfondsen in het Algemeen Beheerscomité en in de Beheerraad voor gezinsbijslag van de
Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag goed;

Machtigt de heer Rudi Vervoort, voorzitter van het Verenigd College, om het voornoemde besluit
namens het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie te
ondertekenen.

Deze beslissing wordt onmiddellijk ter kennis gebracht

•

•

• 

• 
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Besluiten van het Verenigd College betreffende de toekenning van een dotatie aan Iriscare voor het
werkingsjaar 2020.
(GGC-SG-BC-49.6823)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College :

Keurt de besluiten betreffende de toekenning van de dotaties voor 2020 aan Iriscare goed.

Deze besluiten betreffen 3 dotaties voor de opdrachten van Iriscare

348.571.000  EUR wat betreft het gezondheidsbeleid,

71.079.000 EUR wat betreft het beleid betreffende bijstand aan personen,

869.008.000 EUR wat betreft de gezinsbijslagen.

Daarnaast betreft het 2 dotaties voor de werking van Iriscare

40.982.000  EUR wat betreft haar werking

1.273.000 EUR wat betreft de investeringen

Ten slotte betreft het een dotatie voor de uitvoering van het non-profitakkoord van 5.104.000 EUR.
 
Belast de respectief bevoegde Ministers met de uitvoering van deze beslissing.

 

Bekrachtiging door het Verenigd College van de ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020, dat de Verenigde
Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in haar vergadering van vrijdag 13
december 2019 aangenomen heeft.
(GGC-RV-25.6777)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College :

bekrachtigt de ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020, dat de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in haar vergadering van vrijdag 13 december 2019
aangenomen heeft, en kondigt dit af.

Deze beslissing wordt onmiddellijk ter kennis gebracht.

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
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Bekrachtiging door het Verenigd College van de ordonnantie houdende de algemene Uitgavenbegroting
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020, dat de Verenigde
Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in haar vergadering van vrijdag 13
december 2019 aangenomen heeft.
(GGC-RV-25.6778)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College :

bekrachtigt de ordonnantie houdende de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020, dat de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in haar vergadering van vrijdag 13 december 2019
aangenomen heeft, en kondigt dit af.

Deze beslissing wordt onmiddellijk ter kennis gebracht.
 

De Secretaris,

Eric MERCENIER

 

 

• 
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