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Ministerraad van 7 mei 2010
De ministerraad vergaderde op vrijdag 7 mei 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme
De ministerraad vergaderde op vrijdag 7 mei 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 7 mei 2010

Begroting
Bugettaire discipline en behoedzaamheid voor nieuwe uitgaven
Bugettaire discipline en behoedzaamheid voor nieuwe uitgaven
De ministerraad heeft ingestemd met een omzendbrief over de budgettaire discipline en behoedzaamheid
voor nieuwe uitgaven tijdens de periode van lopende en voorzichtige zaken.
De omzendbrief schrijft voor dat de budgettaire vastleggingen beperkt moeten worden tot de
strikt noodzakelijke initiatieven die nodig zijn om:
het dagelijkse routinebeheer van de administratieve zaken verder te zetten
de bevoegdheden inzake voogdij verder te zetten
de zaken af te handelen waarvoor geen nieuw initiatief van de regering vereist is
de dringende zaken onder meer in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap te behartigen

Er wordt een monitoringcomité opgericht dat verslag zal uitbrengen bij de werkgroep beleidscoördinatie.
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Hoort bij Ministerraad van 7 mei 2010

Verkiezing van de federale wetgevende Kamers
Bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de federale wetgevende Kamers
Bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de federale wetgevende Kamers
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat minister van Binnenlandse
Zaken Annemie Turtelboom voorstelde en dat de kiescolleges voor de verkiezing van de federale
wetgevende Kamers bijeenroept.
Op zondag 13 juni 2010 worden de kiescolleges van de kieskringen van het Rijk bijeengeroepen tussen 8
en 13 uur in de kieskantons waar de stemming met papieren stembiljetten gebeurt en tussen 8 en 15 u in
de kantons waar de stemming geautomatiseerd is. De nieuwe Kamer van Volksvertegenwoordigers en de
nieuwe Senaat met de rechtstreeks verkozen senatoren worden op dinsdag 6 juli 2010 bijeengeroepen.
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