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Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 5 juli 2019 in de Wetstraat 16,
onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.
De ministerraad nam volgende beslissingen:

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende
zaken
De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van
21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.
Wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet
goed dat het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wijzigt.
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Toepassing van de omzendbrief over de
begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende
zaken
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 05/07/2019
De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief
van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.
Het gaat om:

FOD Kanselarij van de Eerste Minister:
vier overheidsopdrachten (project IPolice, verlenging van de consultancy-opdracht van een
SharePointontwikkelaar en vernieuwing van de verschillende opdrachten van de Federal Truck van
september 2019 tot augustus 2020)
Geavanceerde opleidingen voor analisten cybersecurity en vijf MSC-contracten voor het Centrum voor
Cybersecurity
Justitie:
twee subsidiedossiers (executief van de moslims van België en Centrale Raad der niet-confessionele
levensbeschouwelijke gemeenschappen van België)
twee dossiers (levering van ergonomische stoelen en erelonen experten)
Veiligheid en Binnenlandse Zaken:
drie dossiers (behoeften ten voordele van de nieuwe directie DAB, diverse punctuele dossiers en
SSDGPI-subsidies)
toekenning van de financiële hulp van de staat voor verkeersveiligheid 2019 - geïndexeerd bedrag 2010
toegekend aan de politiezones
Sociale Zaken: onderhoud en ondersteuning voor de hard- en software van de back-upinfrastructuur
Noordzee: speciale bijdrage van België aan 'International Council for the Exploration of the Sea' (ICES)
Financiën: 17 dossiers (schoonmaak van de lokalen van diverse gebouwen, bestelling van ICT-profielen voor
het onderhoud, ontwikkelen en testen van applicaties van ICT transversaal, bestelling dienstuniformen voor
de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, gunning van een opdracht, kritiek onderhoud van de
applicatie BBF van de thesaurie, gunning van een opdracht voor diensten voor de begeleiding van
verschillende federale overheidsdiensten in het kader van de ontwikkeling van hun employer branding-beleid,
verlenging van lopende contracten van bepaalde duur van IT-consultants bij Egov voor ICT Service
Operations)

FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org
Voor meer informatie
Frédéric Cauderlier <frederic.cauderlier@premier.fed.be>
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 476 33 41 84
Barend Leyts <barend.leyts@premier.fed.be>
Woordvoerder (NL) van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
Copyright 2010 Résidence Palace - International Press Center
Algemene Directie Externe Communicatie - Kanselarij van de Eerste Minister

Persbericht van de Ministerraad van 5 juli 2019

Copyright 2010 Résidence Palace - International Press Center
Algemene Directie Externe Communicatie - Kanselarij van de Eerste Minister

Persbericht van de Ministerraad van 5 juli 2019

Wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 05/07/2019
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet
goed dat het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wijzigt.
Het voorontwerp zorgt voor de omzetting van twee Europese richtlijnen*. Het omvat zes hoofdstukken:

hoofdstuk 1 betreft algemene bepalingen
hoofdstuk 2 wijzigt het douanegebied van de Europese Unie
de hoofdstukken 3, 4 en 5 hebben respectievelijk betrekking op de regeling over voorraad op afroep, de
kettingverkopen en de grondvoorwaarden voor de vrijstelling van intracommunautaire leveringen van
goederen
hoofdstuk 6 bepaalt de inwerkingtreding van dit ontwerp
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
* Richtlijn (EU) 2019/475 van de Raad van 18 februari 2019 tot wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en
2008/118/EG wat betreft de opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van
het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie en in het territoriale toepassingsgebied van Richtlijn
2008/118/EG
* Richtlijn (EU) 2018/1910 om van de Raad van 4 december 2018 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat
betreft de harmonisatie en vereenvoudiging van bepaalde regels in het btw-stelsel voor de belastingheffing in het
handelsverkeer tussen de lidstaten
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