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Ministerraad van 10 november 2010
De ministerraad vergaderde op woensadg 10 november 2010 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme
De ministerraad vergaderde op woensadg 10 november 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 10 november 2010

NMBS Holding
Benoeming van een lid van het strategisch comité van de NMBS Holding
Benoeming van een lid van het strategisch comité van de NMBS Holding
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte, ingestemd met de
benoeming van de heer Marcel Vertongen als lid van het strategisch comité van de NMBS Holding (nv van
publiek recht). Hij vertegenwoordigt de Algemene Centrale van de Openbare Diensten Spoor.
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Hoort bij Ministerraad van 10 november 2010

Legercontingent 2011
Vaststelling van het legercontingent voor 2011
Vaststelling van het legercontingent voor 2011
De ministerraad heeft het legercontingent voor 2011 op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter
De Crem vastgelegd.
Het contingent bedraagt ten hoogste 35.473 militairen. Dat is het maximum aantal militairen die op een
dag in 2011 onder de wapens mogen zijn. Het contingent is onderverdeeld in:
maximum 34.108 militairen in het actief kader en leerlingen berekend in de personeelsenveloppe van
militairen,
maximum 665 militairen van het actief kader berekend buiten de personeelsenveloppe van militairen,
maximum 700 wederopgeroepen militairen

Het is de grondwet die voorschrijft dat het legercontinent jaarlijks wordt vastgelegd. Het gaat om een
dringende aangelegenheid die de continuïteit van de staat verzekert.
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Hoort bij Ministerraad van 10 november 2010

Financiewet
Financiewet 2011
Financiewet 2011
De ministerraad heeft het voorontwerp van ﬁnanciewet goedgekeurd. Het gaat om de bekrachtiging van
de beslissing die het kernkabinet gisteren nam. De ﬁnanciewet geeft de departementde nodige ﬁnanciële
middelen om tijdens de periode van lopende zaken de werking van de openbare diensten te verzekeren.
De rijksmiddelenbegroting en algemene uitgavenbegroting voor 2011 zullen naar alle
waarschijnlijkheid niet voor 31 december worden goedgekeurd.
De wet opent voorlopige kredieten voor de eerste drie maanden van 2011 en bevat een aantal ﬁnanciële
bepalingen die de regering toelaten om belastingen te innen en leningen uit te geven. De berekening van
de voorlopige twaalfden gebeurt op basis van de laatst goedgekeurde begroting van 2010. Nieuwe
uitgaven die niet gemachtigd zijn door het parlement zijn in principe uitgesloten van de voorlopige
kredieten. Afwijkingen erop moesten voor 9 november door de departementen worden ingediend.
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Hoort bij Ministerraad van 10 november 2010

Gerechtelijke stagiairs
Aanwerving van gerechtelijke stagiairs in 2011
Aanwerving van gerechtelijke stagiairs in 2011
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck om in 2011 48
arbeidsplaatsen te bestemmen voor gerechtelijke stagiairs. Het gaat om 26 Nederlandstalige en 22
Franstalige arbeidsplaatsen. De stagiairs worden vanaf 1 oktober 2011 aangeworven.
De vaststelling van het aantal plaatsen gebeurt op basis van minimum 87 basisbenoemingen per jaar
waarvan ongeveer twee derde aan stagiairs moet worden toegewezen. De verdeling per taalrol is
gebaseerd op de verhouding tussen Nederlandstalige en Franstalige magistraten: 55% Nederlandstaligen
en 45% Franstaligen.
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Hoort bij Ministerraad van 10 november 2010

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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Hoort bij Ministerraad van 10 november 2010

FOD Financiën
Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar de Vlaamse regering
Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar de Vlaamse regering
De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat personeelsleden van de FOD
Financiën overdraagt aan de Vlaamse regering. Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders
geeft gevolg aan de beslissing van de Vlaamse regering om vanaf 1 januari 2011 zelf de dienst te
verzekeren voor het eurovignet en de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de inverkeerstelling. De
Vlaamse regering neemt daarvoor het betrokken personeel van de FOD Financiën over. Het gaat om een
tweehonderdtal personeelsleden die op vrijwillige basis vertrekken.
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Hoort bij Ministerraad van 10 november 2010

Gevangeniswezen
Keuze van arts door gedetineerden
Keuze van arts door gedetineerden
Gedetineerden kunnen zich in de gevangenis laten verzorgen door een zelfgekozen arts. Een ontwerp van
koninklijk besluit dat minister van Justitie Stefaan De Clerck aan de ministerraad voorlegde, bepaalt nu de
regels van de tussenkomst door de zelfgekozen arts.
Gevangenissen bieden gedetineerden kosteloze gezondheidszorg aan. Toch heeft een gedetineerde zelf de
mogelijkheid om een geneesheer te raadplegen. Het ontwerp bepaalt nu dat de gedetineerde de kosten
hiervoor zelf moet betalen, tenzij er een redelijke grond van medische aard is.
Daarnaast legt het ontwerp de procedure vast om de tussenkomst van een zelfgekozen arts aan te vragen
en de procedure wanneer er een meningsverschil is tussen de gevangenisarts en de zelfgekozen arts.
(*) uitvoering van art. 91, §3 van de basiswet van 12 januari 2005 betreﬀende het gevangeniswezen en de
rechtspositie van gedetineerden.

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

© 2021 - news.belgium.be

1/1

10 nov 2010 -12:48

Hoort bij Ministerraad van 10 november 2010

FOD Binnenlandse Zaken
Overheidsopdrachten
Overheidsopdrachten
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom
om drie overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken uit te schrijven:
een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de ﬁrma CSC Computer Sciences voor de
wacht van het Belgisch Schengen systeem N.SIS voor de federale politie
een meerjarige overeenkomst via een onderhandelinsprocedure zonder bekendmaking met de ﬁrma
Océ voor de uitbreiding van de capaciteit van een printer voor het rekencentrum van de federale politie
een meerjarige overeenkomst via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de ﬁrma
Telindus voor het onderhoud van een geïnformatiseerd simulatiesysteem van de taken van de
computer assisted dispatch en de communicatie en informatiecentra van de federale politie
(CAD/CIC).
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