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Ministerraad van 14 januari 2011
De ministerraad vergaderde op vrijdag 14 januari 2011 in de Lambermont onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme
De ministerraad vergaderde op vrijdag 14 januari 2011 in de Lambermont onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 14 januari 2011

Fedasil
Mandaat van federaal afgevaardigde voor opvangplaatsen verlengd
Mandaat van federaal afgevaardigde voor opvangplaatsen verlengd
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Philippe Courard
beslist om het mandaat van de heer Peter Deroo, federaal afgevaardigde voor opvangplaatsen, met een
jaar te verlengen.
De heer Peter Deroo werd door de ministerraad benoemd als federaal afgevaardigde voor opvangplaatsen
en trad op 1 maart 2010 in dienst. De nieuwe functie werd gecreëerd om de organisatie van nieuwe
opvangplaatsen in goede banen te leiden. Ondertussen is het aantal opvangplaatsen aanzienlijk gestegen.
Een opvolging van het aantal beschikbare plaatsen en de doorstroming binnen het opvangnetwerk
verdienen echter ook in 2011 bijzondere aandacht.
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Hoort bij Ministerraad van 14 januari 2011

Overheidsopdrachten
Overheidsopdrachten voor defensie en de Federale Politie
Overheidsopdrachten voor defensie en de Federale Politie
De ministerraad geeft de toelating aan minister van Landsverdediging Pieter De Crem om twee meerjarige
overheidsopdrachten uit te schrijven voor de uitbating en het onderhoud van de technische installaties van
diverse kwartieren van Defensie. De initiële opdrachten werden verbroken.
De raad geeft ook de toelating aan minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom om een
meerjarige overheidsopdracht uit te schrijven voor de huur van twee mainframes voor het centrale
informaticasysteem geïnstalleerd op de centrale en backupsites, en voor het beheer en het onderhoud van
de nieuwe en oudere uitrusting van de Federale Politie.
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Hoort bij Ministerraad van 14 januari 2011

Begroting 2011
Omzendbrief voorbereiding ﬁnanciewet
Omzendbrief voorbereiding ﬁnanciewet
De ministerraad heeft een ontwerp van omzendbrief goedgekeurd dat de departementen praktische
richtlijnen geeft om de ﬁnanciewet 2011 voor te bereiden, zodat de werking van de diensten verzekerd
blijft. Het voorstel van minister van Begroting Guy Vanhengel en staatssecretaris voor Begroting Melchior
Wathelet organiseert de toekenning van voorlopige kredieten voor april, mei en juni, indien er tegen april
geen begrotingsontwerp is goedgekeurd.
De berekening van de kredieten gebeurt per programma en per kredietsoort die overeenstemmen met
6/12 van de aangepaste kredieten voor 2010 (6 maanden), min de bedragen die al door de eerste
ﬁnanciewet werden toegekend (Financiewet voor het begrotingsjaar 2011 - 22 december 2010).
Afwijkingen hierop zijn enkel toegestaan voor uitgaven die onvermijdbaar en absoluut noodzakelijk zijn.
Indien het bedrag van een programma voor de eerste en tweede schijf van 2011 meer dan 50% bedraagt,
moet de noodzaak van de uitgave worden verantwoord. Nieuwe initiatieven worden niet toegelaten indien
ze niet op voorhand door het parlement werden bekrachtigd. De FOD Budget en Beheerscontrole zal
vervolgens het ontwerp van ﬁnanciewet opstellen.
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Hoort bij Ministerraad van 14 januari 2011

Geneeskundige verzorging en uitkeringen
Remgeld voor verstrekkingen in het kader van globaal plan psychiatrie
Remgeld voor verstrekkingen in het kader van globaal plan psychiatrie
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat aan artikel 37 bis van de wet,
betreﬀende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, het remgeld
toevoegt voor twee nieuwe verstrekkingen in het kader van het globaal plan psychiatrie.
Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx legt het remgeld vast
op 20% en ten hoogste 4,96 euro voor twee nieuwe verstrekkingen:
het toezicht van een patiënt gehospitaliseerd in de dienst psychogeriatrie van een algemeen
ziekenhuis door een geneesheer-specialist in de neuropsychiatrie of psychiatrie: van de dertiende tot
en met de zestigste dag, per dag (598964)
door een geaccrediteerde geneesheer-specialist van de dertiende tot en met de zestigste dag, per dag
(589986)

De rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming betaalt geen remgeld.
De rechthebbende die in een dienst A is opgenomen betaalt evenmin remgeld voor de verstrekking
pluridisciplinair overleg op de verpleegafdeling onder leiding van een geneesheer-specialist in de
psychiatrie, al dan niet geaccrediteerd (met verslag).
De maatregel sluit aan op het globaal plan psychiatrie, dat opgenomen is in het Nationaal akkoord voor
Geneesheren-ziekenfondsen 2009-2010.
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Hoort bij Ministerraad van 14 januari 2011

FAVV
Aanwerving van tijdelijk personeel bij crisissen - tweede lezing
Aanwerving van tijdelijk personeel bij crisissen - tweede lezing
De ministerraad heeft in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een afwijking
toestaat op de onverenigbaarheden van functies (*), zodat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen snel tijdelijk personeel kan aanwerven bij crisissen in België (**).
Het voorstel van minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle
deﬁnieert in het aanvankelijke koninklijk besluit het begrip 'crisis'. Het is de ministerraad die beslist over
de erkenning van een dergelijke crisis.
(*) bedoeld in art. 4 van het koninklijk besluit van 8 maart 2004
(**) kb tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2004 tot bepaling van de bijzondere
aanwervingsvoorwaarden van het statutaire en contractuele personeel van het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en tot regeling van de dienst met het oog op het voorkomen van
belangenconﬂicten
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Hoort bij Ministerraad van 14 januari 2011

Overheidsopdracht voor Justitie
Overheidsopdracht voor het beheer van toepassingen Mammoet en MaCH in 2011
Overheidsopdracht voor het beheer van toepassingen Mammoet en MaCH in 2011
De ministerraad geeft minister van Justitie Stefaan De Clerck de toelating om een overheidsopdracht
volgens een onderhandelingsprocedure met de ﬁrma Axylis aan te vatten voor het beheer van de ICTtoepassingen Mammoet en MaCH in 2011.
Mammoet is een van de belangrijkste toepassingen van de rechterlijke orde. Het behelst de
informatisering van de politieparketten, de politierechtbanken en de vredegerechten. Het project voor de
modernisering van de Mammoet-toepassing heet MaCH (Mamoet at central hosting).
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Hoort bij Ministerraad van 14 januari 2011

Algemene rampen
Erkenning als algemene ramp
Erkenning als algemene ramp

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom
om een aantal uitzonderlijke weersomstandigheden als ramp te erkennen en hun draagwijdte vast te
leggen. Het gaat om twee ontwerpen van koninklijk besluit:
de overvloedige regenval die plaatsvond op 16 augustus 2010
in Blankenberge, Bredene, Brugge, Deerlijk, De Haan, Diksmuide, Gistel, Heuvelland, Hooglede,
Houthulst, Izegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Menen, Meulebeke, Roeselare, Zuienkerke in de provincie
West-Vlaanderen
de overvloedige regenval die plaatsvond op 26 augustus 2010 in Ardooie, Heuvelland, Hooglede, Ieper,
Langemark-Poelkapelle, Lichtervelde, Oostkamp, Pittem, Roeselares, Staden, Tielt, Wingene,
Zonnebeke in de provincie West-Vlaanderen.

Bepaalde natuurrampen worden gedekt door de brandverzekering. Sinds maart 2007 komt elke polis
'brand-eenvoudig risico' tussen bij natuurrampen zoals overstromingen, overlopen en opstuwen van
openbare riolen, aardbevingen, aardverschuivingen of grondverzakkingen.
Het rampenfonds komt enkel tussen als de goederen niet verzekerd zijn wegens de ﬁnanciële toestand
van het slachtoﬀer: personen die recht hebben op een leeﬂoon of een gelijkwaardige ﬁnanciële
hulpverlening, of als de goederen niet gedekt worden door de verzekering: de niet-binnengehaalde
oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten, de bosaanplantingen, of wanneer
de goederen geen eenvoudig risico vormen: onder andere goederen die een bepaald verzekerd bedrag
overschrijden, en als het gaat om schade aan openbare domeingoederen.

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

2/2

Persdienst van minister van Justitie Annemie Turtelboom
Waterloolaan 115
1000 Brussel
België
+32 2 542 80 11
http://www.justice.belgium.be

© 2021 - news.belgium.be

1/1

14 jan 2011 -12:06

Hoort bij Ministerraad van 14 januari 2011

FOD Financiën
Vervroegde overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar de Vlaamse regering
Vervroegde overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar de Vlaamse regering
De ministerraad heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die de vervroegde overdracht
regelen van personeelsleden van de FOD Financiën aan de Vlaamse regering. Het voorstel van minister
van Financiën Didier Reynders volgt op de eerdere beslissing van de ministerraad van 10 november 2010.
Sinds 1 januari 2011 verzekert de Vlaamse regering zelf de dienst voor het eurovignet en de
verkeersbelasting op de autovoertuigen en de inverkeerstelling. Daarvoor werden al een aantal
personeelsleden van de FOD Financiën naar de Vlaamse regering overgedragen.
De huidige ontwerpen die de ministerraad goedkeurt, regelen de vervroegde overdracht van 11
personeelsleden die vanaf 16 november en 1 december een opdracht bij de Vlaamse overheid vervulden.
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Hoort bij Ministerraad van 14 januari 2011

Banken en verzekeringen
Informatie over jaarrekeningen en geconsolideerde rekeningen
Informatie over jaarrekeningen en geconsolideerde rekeningen
Minister van Financiën Didier Reynders heeft een ontwerp van koninklijk besluit aan de ministerraad
voorgelegd dat een aantal Europese voorschriften over de jaarrekening en geconsolideerde rekeningen
van kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, beheersvennootschappen van instellingen voor
collectieve belegging en verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in het Belgische recht opneemt
(*).
Het ontwerp zet de artikelen van richtlijn 2006/46/EG op het vlak van boekhoudrechten van banken en
verzekeringsondernemingen in Belgisch recht om, Het verplicht de banken en verzekeringsondernemingen
om bijkomende informatie bij de jaarrekening op te nemen over buitenbalansverrichtingen en over
verrichtingen met verbonden partijen. Een gelijkaardige omzetting voor vennootschappen werd al
gerealiseerd met het koninklijk besluit van 10 augustus 2009 (zie persbericht).
Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.
(*) van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 tot wijziging van richtlijnen 78/660/EEG
betreﬀende de geconsolideerde jaarrekening, 86/635/EEG betreﬀende de jaarrekening en de
geconsolideerde jaarrekening van banken en andere ﬁnanciële instellingen en 91/674/EEG van de Raad
betreﬀende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen.
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Hoort bij Ministerraad van 14 januari 2011

Budgettaire discipline
Aanvragen voor vastleggingskredieten
Aanvragen voor vastleggingskredieten
De ministerraad gaat akkoord met de voorstellen voor 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
de zaken af te handelen waarvoor geen nieuw initiatief van de regering vereist is
dringende zaken onder andere in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap te behartigen
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