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Ministerraad van 30 oktober 2009
De ministerraad vergaderde op vrijdag 30 oktober 2009 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap
van eerste minister Herman Van Rompuy.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 30 oktober 2009 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Herman Van Rompuy.
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Hoort bij Ministerraad van 30 oktober 2009

EMAS
Rapportering over de opvolging van de registratie van het milieubeheer (EMAS) binnen de federale
overheidsdiensten
Rapportering over de opvolging van de registratie van het milieubeheer (EMAS) binnen de federale
overheidsdiensten
De ministerraad heeft kennis genomen van het rapport over de opvolging van de registratie van het
milieubeheer (EMAS) en over de inventaris van het energieverbruik binnen de federale overheidsdiensten,
dat werd voorgelegd door de minister van Klimaat en Energie Paul Magnette.
Tot op heden behaalden acht instellingen reeds de EMAS-registratie:
de POD Duurzame ontwikkeling
de POD Wetenschapsbeleid
de Belgische Technische Coöperatie
het Federaal Planbureau
de Kanselarij van de Eerste Minister
de FOD Mobiliteit en Vervoer
de Rijksdienst voor Pensioenen
de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu behaalde het ISO 14001-label.
De ministerraad vraagt aan de voorzitters van de Directiecomités van de FOD's en POD's die de EMASregistratie van hun centrale zetel nog niet hebben behaald om alles in het werk te stellen opdat dit tegen
eind 2010 in orde zou zijn. Hij verzoekt de Regie der Gebouwen en Fedesco deel te nemen aan het EMASnetwerk om te identiﬁceren hoe er samenwerkingsverbanden kunnen worden ontwikkeld met het oog op
de verbetering van het meten en van de milieuprestaties van de FOD's en POD's.
De ministerraad vraagt anderzijds aan de voorzitters van de Directiecomités ervoor te zorgen dat de
gegevens rond het energieverbruik van hun centrale zetels tegen het einde van het jaar worden
aangevuld.
Het EMAS-reglement (Eco Management and Audit Scheme) is een Europees reglement dat in 1995 door de
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Europese Commissie in het leven werd geroepen om organisaties bij te staan die op vrijwillige basis aan
ecomanagement willen doen aan de hand van een milieubeheersysteem (MBS).
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Hoort bij Ministerraad van 30 oktober 2009

Regie der gebouwen
Overdracht van een perceel grond en huren van gebouwen
Overdracht van een perceel grond en huren van gebouwen
De ministerraad heeft op voorstel van de minister van Financiën Didier Reynders de Regie der gebouwen
gemachtigd om de overdracht van een perceel grond aan de Vlaamse overheid af te sluiten. Dit perceel
ligt in de omgeving van de cipierswoningen, aan de Legeweg in Brugge, en wordt overgedragen met het
oog op de herinrichting van het kruispunt N31 Expressweg - Legeweg.
De ministerraad heeft de Regie der gebouwen ook belast met de ondertekening van een aanhangsel bij
het bestaande contract voor de verlenging van het inhuren van de garage gelegen Boondaelsesteenweg
210A te 1050 Brussel, voor een periode van 9 jaar, voor de huisvestingsbehoeften van de Staatsveiligheid.
Tot slot ging de ministerraad akkoord met de ondertekening van het aanhangsel dat het huurcontract voor
de lokalen rue Plumier 12 in Luik met 9 jaar verlengt. Die lokalen zijn bestemd voor de diensten van de
Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken.
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Verdrag tussen België en Nederland
Onderbrenging van gevangenen in Nederlandse gevangenis - tweede lezing
Onderbrenging van gevangenen in Nederlandse gevangenis - tweede lezing
Om de overbevolking in de Belgische gevangenissen tegen te gaan, heeft de ministerraad met Nederland
een verdrag gesloten om detentieplaatsen in Nederland te gebruiken voor Belgische gedetineerden.
België kampt met een structureel tekort aan detentieplaatsen. Met het Belgische masterplan 2008-2012
komen er extra plaatsen vanaf 2012. Nederland heeft echter een teveel aan detentieplaatsen. Daarom is
de Belgische overheid met de Nederlandse overheid overeengekomen om als noodoplossing tot 2012 de
inrichting in Tilburg te gebruiken en er Belgische gevangenen in onder te brengen. De inrichting zal als
bijhuis fungeren van Wortel. De gedetineerden behouden hun Belgische rechtspositie.
De Nederlandse overheid stelt het personeel en de materiële middelen ter beschikking. De afspraken
hierover worden geregeld in het verdrag.
Het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het verdrag tussen Nederland en België wordt
goedgekeurd in tweede lezing. Het werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

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

© 2021 - news.belgium.be

1/1

30 okt 2009 -14:49
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Nationale Loterij
Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij
Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk
besluit goedgekeurd waarbij de heer Olivier Hubert benoemd wordt tot lid van de raad van bestuur van de
naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij. Hij vervangt de heer Ronny Balcaen, van wie
hij het mandaat zal beëindigen.
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Thuisverzorging
Jaarlijkse ﬁnanciering van de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging
Jaarlijkse ﬁnanciering van de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging
De ministerraad heeft op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*) dat de voorwaarden vastlegt
waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een jaarlijkse
ﬁnanciering toekent aan de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging (GDT).
Elk jaar zal het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) op 1 april aan elke
geïntegreerde dienst voor thuisverzorging een forfaitair bedrag storten van 0,19 euro per inwoner van de
zorgzone, op basis van de gegevens die door het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en
Crisisbeheer van de FOD Volksgezondheid worden overgemaakt.
Voor 2009 wordt het bedrag gestort uiterlijk 3 maanden na de bekendmaking van het ontwerp van
koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad.
(*) genomen in uitvoering van artikel 36terdecies van de wet betreﬀende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
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Landsverdediging
NATO Response Force en European Union Battle Group
NATO Response Force en European Union Battle Group
De ministerraad heeft kennis genomen van de deelname van de Belgische strijdkrachten aan de NATO
Response Force (NRF) voor 2010 en de European Union Battle Group (EUBG) tot eind 2014, die minister
van Landsverdediging Pieter De Crem voorstelde.
Beide interventieteams, die uit multinationale strijdkrachten bestaan, kunnen op korte termijn in
crisissituaties worden ingezet. Ze blijven stand by gedurende opeenvolgende periodes van zes maanden.
De werkelijke inzet wordt beslist door de regering op basis van haar beoordeling van de situatie.
Deelname aan NRF
eerste semester 2010: deelname aan NRF 14 met zes F-16's, een mijnenjager en een fregat met een
totaal van 400 manschappen
tweede semeser 2010: deelname aan NFR 15 met zes F-16's een mijnenjager en een gevechtseenheid
met diverse steuncapaciteiten van de Landcomponent, voor een totaal van 1150 manschappen

Deelname aan EUBG
tweede semester 2011 of eerste semester 2012: een contingent van ongeveer 500 manschappen
onder Frans commando

België zal voor zes maanden tussen juli 2013 en eind 2014 de leiding van een EUBG voeren. Dat houdt de
inzet van 1350 manschappen en een Force headquarter in.
Landsverdediging zal voor de werkelijke inzet van de troepen in de mate van het mogelijke de kosten zelf
voor zijn rekening nemen, dit binnen zijn budget. Gebeurlijk zal de ministerraad deze middelen aanvullen
met uitzonderlijke budgetten na goedkeuring van de inzet.
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Menselijk lichaamsmateriaal
Ter beschikking stellen van navelstrengbloed voor therapeutisch gebruik door derden
Ter beschikking stellen van navelstrengbloed voor therapeutisch gebruik door derden
De ministerraad heeft op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de terbeschikkingstelling
van navelstrengbloed regelt (*).
Het ontwerp voorziet onder meer dat de banken voor menselijk lichaamsmateriaal en de intermediaire
structuren navelstrengbloed ter beschikking moeten stellen voor therapeutisch gebruik door derden. Deze
terbeschikkingstelling gebeurt via het Belgische Register voor beenmergdonoren van het Belgische Rode
Kruis.
Bovendien moet de beheerder van het lichaamsmateriaal elk jaar aan het Federaal Agentschap voor
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) het aantal individuele monsters navelstrengbloed
meedelen dat ter beschikking werd gesteld.
(*) dat wordt bewaard bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het
gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het
wetenschappelijk onderzoek.
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Overheidsopdracht voor de FOD Justitie
Elektronische databank van juridische documentatie voor de magistratuur
Elektronische databank van juridische documentatie voor de magistratuur
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck om een
onderhandelingsprocedure met bekendmaking op te starten voor de gunning van een dienstenopdracht
voor de terbeschikkingstelling van een elektronische databank van juridische documentatie bestemd voor
de magistraten van de Rechterlijke Orde. In die databank zullen de verschillende juridische
aangelegenheden uit de juridische abonnementen worden opgenomen.
Het is de bedoeling de kosten geleidelijk te verminderen, waarbij de ter beschikking gestelde juridische
documentatie een kwalitatief hoogstaand niveau moet behouden. In de praktijk zal het toenemend gebruik
van de elektronische databank door de magistratuur de kosten voor de bestellingen van papieren
abonnementen gevoelig verminderen. De opdracht wordt afgesloten voor een periode van drie jaar.
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Internationale samenwerking
Mandaat van de bijzonder evaluator van de internationale samenwerking verlengd
Mandaat van de bijzonder evaluator van de internationale samenwerking verlengd
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het mandaat verlengt van de
heer Dominique de Crombrugghe de Looringhe, bijzonder evaluator van de internationale samenwerking.
De verlenging dient om de dienst te verzekeren vanaf 2 november 2009. Later zullen de ministers van
Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking een ontwerp van koninklijk besluit aan de
ministerraad voorleggen om de functie, de taken en de werking van de bijzonder evaluator aan te passen.
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Diabetes
Toepassing van de derdebetalersregeling voor de verstrekkingen educatie van diabetespatiënten en
zelfzorgmateriaal
Toepassing van de derdebetalersregeling voor de verstrekkingen educatie van diabetespatiënten en
zelfzorgmateriaal
Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de
ministerraad beslist de derdebetalersregeling toe te passen voor de verstrekkingen educatie van
diabetespatiënten en zelfzorgmateriaal.
De ministerraad heeft hiertoe een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het koninklijk besluit
van 10 oktober 1986 wijzigt tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreﬀende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
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Sociale zekerheid voor zelfstandigen
Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de regelgeving over de
uitkeringsverzekering en de moederschapsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
afstemt op bestaande besluiten.
Bij de evaluatie van de staat van ongeschiktheid voor de berekening van de uitkeringsverzekering houdt
men rekening met beroepscompetenties die de zelfstandige of meewerkende echtgenoot heeft verworven
tijdens een beroepsherscholing. Dat geldt niet meer meteen op het einde van de herscholing, maar vanaf
het einde van een periode van zes maanden die aanvangt na de maand waarin de herscholing werd
gevolgd.
De staat van arbeidsongeschiktheid wordt behouden tijdens de periode waarin de rechthebbende een
programma van functionele revalidatie of een programma voor beroepsherscholing volgt. Dat programma
moet door de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit worden goedgekeurd.
De vermindering van de uitkering met 10% zolang de rechthebbende weigert een programma van
functionele revalidatie of beroepsherscholing te volgen dat de verzekeringinstelling of het College van
geneesheer-directeurs heeft aanbevolen, is niet meer van toepassing.
-------Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling
van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de
meewerkende echtgenoten.
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Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Werking en samenstelling van het wetenschappelijk comité bij het Federaal agentschap voor de
veiligheid van de voedselketen (FAVV) gewijzigd
Werking en samenstelling van het wetenschappelijk comité bij het Federaal agentschap voor de veiligheid
van de voedselketen (FAVV) gewijzigd
De werking en samenstelling van het wetenschappelijk comité bij het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) wordt gewijzigd, om zijn rol als adviesverlener bij wetgeving en
regelgeving over risicoëvaluaties en risicobeheer in de voedselketen te verbeteren. De ministerraad heeft
daartoe op voorstel van minister van Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle een ontwerp van
koninklijk besluit goedgekeurd.
De continuïteit van het comité wordt verbeterd doordat zittende leden die voor vier jaar benoemd zijn hun
mandaat kunnen verderzetten tot een hernieuwd comité eﬀectief in werking treedt. De verlenging is
beperkt tot één jaar.
Wat de vertrouwelijke gegevens betreft, moet het huishoudelijk reglement van het comité bepalen welke
beperkingen kunnen gelden bij het openbaar maken van vertrouwelijke adviezen. Die bepalingen kunnen
van toepassing zijn op bedrijfsgegevens over het produktieproces of op gegevens uit een nog lopende
adviesprocedure bij een andere overheidsinstelling.
De leden en externe experts zullen de keuze krijgen om de studie- en dossiervergoeding te laten
uitbetalen door de instelling waaraan ze verbonden zijn.
Ten slotte wordt de sollicitatieprocedure voor de kandidaat-leden eenvoudiger.
-----Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreﬀende de
samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap
voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).
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Biobanken
Regeling betreﬀende de biobanken die menselijk lichaamsmateriaal bewaren en gebruiken
Regeling betreﬀende de biobanken die menselijk lichaamsmateriaal bewaren en gebruiken
De ministerraad heeft in een ontwerp van koninklijk besluit de regels vastgelegd waaraan biobanken (*)
die menselijk lichaamsmateriaal bevatten moeten voldoen. Daarmee voert de raad de wet van 19
december 2008 uit inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op
de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek. Het voorstel van minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx moet meer transparantie bieden over de
biobanken en het lichaamsmateriaal dat er wordt bewaard.
Voor de gevallen waarin de biobank niet met anoniem lichaamsmateriaal werkt, biedt het besluit garanties
op het vlak van de persoonlijke levenssfeer en de traceerbaarheid van donoren.
De traceerbaarheid impliceert onder meer dat de donor in bepaalde gevallen kan worden ingelicht. Dat
zou het geval zijn wanneer bij wetenschappelijk onderzoek bepaalde belangrijke gezondheidsinformatie
over de donor aan het licht komt.
Er komt een stelsel van erkenningen die tien jaar geldig blijven.
Tot slot komt er een concrete uitwerking van de registratie en de mededeling van gegevens aan het
federaal Agentschap voor Geneesmiddelen.
(*) de biobank is de structuur die menselijk lichaamsmateriaal bewaart en ter beschikking stelt, uitsluitend
voor wetenschappelijk onderzoek en dat niet bestemd is voor enige toepassing op de mens.
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KMO-plan
Vastgoedmakelaar en landmeter-experten toegelaten tot vennootschapsvorm
Vastgoedmakelaar en landmeter-experten toegelaten tot vennootschapsvorm
De ministerraad heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de uitoefening van
gereglementeerde vrije economische beroepen door een rechtspersoon mogelijk maakt. Het voorstel van
minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle voert het KMO-plan uit dat de ministerraad op 10
oktober 2008 heeft goedgekeurd.
Voortaan kunnen gereglementeerde vrije economische beroepen uitgeoefend worden onder de vorm van
een vennootschap. De aansprakelijkheid die met die beroepsactiviteit gepaard gaat, wordt dan gedragen
door een rechtspersoon. Dat geldt voortaan ook voor de activiteiten van vastgoedmakelaars en
landmeters-experten.
Doordat het gereglementeerde intellectuele beroep als rechtspersoon wordt uitgeoefend, staat de klant
tegenover een expert, die meer vat heeft op de complexe aspecten van zijn beroep. Vooral op het vlak van
de duurzaamheid, de middelen en de transparantie biedt de vennootschap meer garanties. Voor de expert
zelf biedt de uitoefening als rechtspersoon de mogelijkheid om op het einde van de loopbaan het
klantenbestand over te dragen. Op die manier blijft de persoonlijke aansprakelijkheid, die anders nog lang
na de stopzetting van de activiteiten blijft duren, beperkt.
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Federaal openbaar ambt
Eindejaarstoelage voor federale personeelsleden verhoogd
Eindejaarstoelage voor federale personeelsleden verhoogd
De eindejaarstoelage voor alle federale personeelsleden wordt met 7% van het brutomaandloon verhoogd.
Dat heeft de ministerraad op initiatief van minister van Amtenarenzaken Steven Vanackere beslist.
De verhoging bedraagt ten minste 150 euro en ten hoogste 300 euro (geïndexeerd).
Het ontwerp wordt voor overleg aan het Comité voor federale, gemeenschaps- en gewestelijke
overheidsdiensten en voor advies aan de Raad van State voorgelegd.
-----Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 2008 tot
vervanging, voor het personeel van sommige overheidsdiensten, van het koninklijk besluit van 23 oktober
1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de
Schatkist bezoldigd ambt.
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Belgische investeringsbank voor ontwikkelingslanden
Toekenning van bijkomende middelen aan de Belgische investeringsbank voor Ontwikkelingslanden
Toekenning van bijkomende middelen aan de Belgische investeringsbank voor Ontwikkelingslanden
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles
Michel om de saldi van drie overeenkomsten tussen de Belgische Investeringsbank voor
Ontwikkelingslanden en de Belgische staat, 'ontwikkelingsfondsen', 'local currency fonds' en 'KMO-fonds',
vervroegd uit te betalen. De bedoeling is om de impact van de crisis in de ontwikkelingslanden te
verzachten.
Daarnaast zal de steun van het KMO-fonds worden uitgebreid naar andere ondernemingen met lokale
verankering en wordt het budget voor interventies verhoogd tot drie miljoen euro.
De ministerraad kent de Belgische investeringsbank voor Ontwikkelingslanden voor 2010 nieuwe middelen
toe, indien ze aan twee voorwaarden voldoet. De raad van bestuur van de Belgische Investeringsbank voor
Ontwikkelingslanden moet de nieuwe middelen aanwenden in duidelijke engagementen voor de
ﬁnanciering van projecten, voor ze nieuwe kan afsluiten. De raad van bestuur van de Belgische
investeringsbank voor Ontwikkelingslanden zal een business plan aannemen.
De Belgische Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden investeert in de ontplooiing van bedrijven in
ontwikkelingslanden om de economische en sociale vooruitgang ter plaatse te ondersteunen. De
interventies leiden rechtstreeks of onrechtstreeks tot duurzame productieve werkgelegenheid op basis van
fundamentele sociale rechten die gedeﬁnieerd zijn in de basisconventies van de Internationale
Arbeidsorganisatie.
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Federale wetenschappelijke instellingen
Nieuwe administratieve en geldelijke regeling voor het contractueel wetenschappelijk personeel
Nieuwe administratieve en geldelijke regeling voor het contractueel wetenschappelijk personeel
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle een ontwerp van
koninklijk besluit goedgekeurd dat de individuele geldelijke rechten vaststelt van de personen die bij
arbeidsovereenkomst als wetenschappelijk personeel in dienst zijn genomen bij de federale
wetenschappelijke instellingen.
Het ontwerp heeft onder meer als doel om het contractuele wetenschappelijk personeel zo spoedig
mogelijk te laten genieten van de opwaardering van de weddeschalen die voor het statutaire
wetenschappelijk personeel al werd doorgevoerd. Het ontwerp bevat de minimale geldelijke bepalingen
om de overheveling van het in functie zijnde personeel in de nieuwe weddeschalen te garanderen en
toekomstige indienstnemingen mogelijk te maken. De bedoeling van het ontwerp is het contractuele
wetenschappelijk personeel een regelgevend kader te geven om de rechten van het betrokken personeel
veilig te stellen en de continuïteit van de dienstverlening ten gunste van de federale wetenschappelijke
instellingen te waarborgen.
Niet minder dan 514 contractuele wetenschappers zijn bij deze administratieve en geldelijke regeling
betrokken. Zij zijn tewerkgesteld in de 15 federale wetenschappelijke instellingen en bij het Studie- en
Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA).
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Dienstenrichtlijn
Omzetting in Belgisch recht van de dienstenrichtlijn
Omzetting in Belgisch recht van de dienstenrichtlijn
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de Europese dienstenrichtlijn in Belgisch
recht omzet.
Het voorontwerp bevat bepalingen die op zichzelf bestaan en de bestaande wetgeving niet wijzigen. Deze
kaderwet omvat de principes die moeten worden gerespecteerd opdat de Belgische wetgeving conform
zou worden aangepast en bepaalt de deﬁnities, het toepassingsgebied en de uitzonderingen erop, de
regels over de vrijheid van vestiging, de regels over een vrije dienstverrichting, de regels over de
verplichtingen van dienstverleners, de rechten van gebruikers van diensten en de regels over de
administratieve samenwerking.
(*) richtlijn 2006/123/EG van het Europees parlement en de raad van 12 december 2006 betreﬀende
diensten op de interne markt.
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Gerechtelijke stagiairs
Bepaling van het aantal gerechtelijke stagiairs voor 2010-2011
Bepaling van het aantal gerechtelijke stagiairs voor 2010-2011
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck een ontwerp van koninklijk
besluit goedgekeurd dat het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar
2010-2011 vaststelt op 48.
Die stagiairs worden aangeworven op 1 oktober 2010. De 48 vacante plaatsen zullen worden verdeeld
onder 26 Nederlandstaligen en 22 Franstaligen.
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Nationale Kas voor Rampenschade
Aanwerving van twee contractuele personeelsleden voor de provincie Luik
Aanwerving van twee contractuele personeelsleden voor de provincie Luik
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle om twee
contractuele personeelsleden van niveau CA1 (administratief assistent) voor een periode van 6 maanden
ter beschikking te stellen van de provincie Luik. Die assistenten zijn ten laste van de Nationale Kas voor
Rampenschade en zijn belast met de behandeling van de schadeloosstellingsdossiers die werden
ingediend als gevolg van de landbouwramp van de zomer 2006, die te wijten was aan de erbarmelijke
weersomstandigheden.
De ministerraad van 21 november 2008 had reeds ingestemd met de aanwerving van 14 contractuele
personeelsleden voor de behandeling van de aanvraagformulieren tot schadeloosstelling in de provincies.
De contracten van die contractuelen zijn verlopen op 3 september 2009. Voor de provincie Luik werden
echter slechts 24% van de verwachte dossiers ingediend.
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