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Ministerraad van 25 juni 2010
De ministerraad vergaderde op vrijdag 25 juni 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme
De ministerraad vergaderde op vrijdag 25 juni 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme
De ministerraad heeft een delegatie ontvangen van het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité en de
vzw European Sports Academy om te overleggen over initiatieven om de topsport aan te moedigen. De
ministerraad nam verder volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 25 juni 2010

Betaald educatief verlof
Regeling van het betaald educatief verlof
Regeling van het betaald educatief verlof
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat het stelsel van het educatief
verlof regelt. Het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet bepaalt de regeling voor 2010-2011: de
loongrens van de werknemer, de terugbetaling aan de werkgever per uur voor de opleiding en de
bijdragen die dienen om het stelsel te ﬁnancieren.
Het ontwerp voert het advies 1.729 van de Nationale Arbeidsraad van 16 maart 2010 uit:
de loongrens van de werknemer: van 1 september 2010 tot 31 augustus 2011 wordt het
terugbetaalbaar brutoloon vastgelegd op 2.601 euro
de terugbetaling aan de werkgevers bedraagt 20,81 euro per uur educatief verlof voor 2010-2011
de werkgeversbijdrage bedraagt 0,05% vanaf het vierde kwartaal van 2010 tot en met het derde
kwartaal van 2011.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.
(*) tot wijziging van het kb van 23 juli 1985 tot uitvoering van afd. 6 - toekenning van betaald educatief
verlof in het kader van de voortdurende vorming van werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet
van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.

Gepubliceerd door FOD Kanselarij van de Eerste Minister - algemene directie Externe Communicatie
Persdienst van vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke
Kansen Joëlle Milquet
Wetstraat 2
1000 Brussel
België
+32 2 504 85 13
http://www.milquet.belgium.be

© 2021 - news.belgium.be

1/1

25 jun 2010 -17:35

Hoort bij Ministerraad van 25 juni 2010

FAVV
Invoering van een identiﬁcatie- en registratieregeling voor runderen
Invoering van een identiﬁcatie- en registratieregeling voor runderen
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd van minister van Landbouw Sabine
Laruelle dat een aangepaste regeling voor de identiﬁcatie en de registratie van runderen invoert.
Het ontwerp regelt de registratie van runderen in de SANITEL-databank van het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen en het aanbrengen van een identiﬁcatie bij de geboorte of de invoer
van elk rund.
Daarnaast kan de veehouder een rechtspersoon bij de Kruispuntbank voor ondernemingen oprichten. De
veehouder kan administratieve taken aan derden delegeren, op basis van het stelsel van het
ondernemersloket.
Het ontwerp vereenvoudigt de administratieve lasten voor de veehouders.
Het ontwerp vervangt het bestaande kb van 8 augustus 1997 en voert de verordening nr. 1760/2000 van
het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 uit. De regels uit de nationale wetgeving zijn
aangepast aan de Europese normen.
Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.
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Hoort bij Ministerraad van 25 juni 2010

Landsverdediging
European air transport command
European air transport command
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om deel
te nemen aan het European Air Transport Command en om het technisch akkoord hierover te
ondertekenen.
EATC is een permanente commandostructuur van de militaire luchttransportmiddelen van de landen die
eraan deelnemen. Duitsland, Frankrijk, Nederland hebben en België hebben al een intentiebrief hiervoor
ondertekend. De oprichting kadert in de voortzetting van het idee van een Europees Commando voor het
strategische luchttransport. Het is de bedoeling om de tactische en strategische luchttransportmiddelen,
zo'n 200 vliegtuigen, gemeenschappelijk te beheren om ze doeltreﬀender in te zetten. Voor België zou dit
een besparing betekenen op het vlak van luchttransport. EATC zal als zetel Eindhoven hebben.
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Hoort bij Ministerraad van 25 juni 2010

Kirgizië
Hulp voor Kirgizië
Hulp voor Kirgizië
Naar aanleiding van het ethnische geweld dat is uitgebroken in Kirgizië en de dood van 200 personen,
heeft de ministerraad beslist om 600 000 euro vrij te maken voor het Hoog Commissariaat voor de
Vluchtelingen van de VN. Het geld dient om de slachtoﬀers van het conﬂict een veilig onderkomen en hulp
bij huisvesting te bieden. De vastlegging is in overeenstemming met de omzendbrief bugettaire discipline.
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Hoort bij Ministerraad van 25 juni 2010

Regie der gebouwen
Goedkeuring van dossiers van de Regie der gebouwen
Goedkeuring van dossiers van de Regie der gebouwen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders twee dossiers
goedgekeurd van de Regie der gebouwen:
een overheidsopdracht voor de ﬁnanciering van centra voor geïnterneerden in Gent en van de nieuwe
jeugdinstelling te Achêne;
onderhandelingen voor de huur van een gebouw in aanbouw in Neufchâteau om er de gerechtelijke
diensten te centraliseren.

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

Persdienst van vice-eersteminister en Minister van
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
Didier Reynders
Karmelietenstraat15
1000 Brussel
België
+32 2 501 85 91
http://www.diplomatie.be

© 2020 - news.belgium.be

1/1

25 jun 2010 -17:35

Hoort bij Ministerraad van 25 juni 2010

Fedcom-project
Stand en vordering van het Fedcom-project
Stand en vordering van het Fedcom-project
De ministerraad heeft kennis genomen van het derde rapport over de stand en de vordering van het
Fedcom-project.
Het Fedcom-project moderniseert de federale boekhouding. De federale overheidsdiensten (FOD's),
programmatorische overheidsdiensten (POD's), het Ministerie van Landsverdediging en de federale politie
kunnen mettertijd gebruik maken van een informaticatoepassing om de begroting uit te voeren. Naast de
begrotingsboekhouding levert de toepassing ook een algemene boekhouding en een analytische
boekhouding.
Tussen 2009 en 2011 worden stelselmatig alle FOD's, POD's, het ministerie van Landsverdediging en de
federale politie in het systeem opgenomen. Het is de bedoeling dat de federale staat tegen 2013 een
jaarrekening publiceert met rekeningen van alle instellingen die onder de wet van 22 mei 2003 vallen.
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Hoort bij Ministerraad van 25 juni 2010

FOD Binnenlandse Zaken
Overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken
Overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom
om een aantal overheidsopdrachten uit te schrijven:
overheidsopdracht voor de aankoop van geëncrypteerd radiomateriaal, het onderhoud en de
herstellingen van het materiaal voor verschillende veiligheidsdiensten
overheidsopdracht voor het onderhoud en de leasing van Line Connected terminals van het type CAD
viewer, Dispatch/N en Dispatch/S en het onderhoud van licenties I/Mobile voor de Federale politie
een overheidsopdracht voor diensten van onderhoud van eindapparatuur EADS/NOKIA voor de Federale
politie
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Hoort bij Ministerraad van 25 juni 2010

Erkenning van algemene rampen
Uitzonderlijke weersomstandigheden erkend als algemene ramp
Uitzonderlijke weersomstandigheden erkend als algemene ramp
De ministerraad keurde op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom
verschillende ontwerpen van koninklijk besluit goed die uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene
ramp erkennen en die de omvang afbakenen.
Het gaat om de overvloedige regenval en windhozen die plaatsvonden:
op 21 en 22 juli 2009 in Lier, Lint (Antwerpen)
op 7 oktober 2009 in Beersel, Bertem, Halle, Kortenberg, Oud-Heverlee, Sint-Genesius-Rode, Tervuren,
Wezembeek-Oppem (Vlaams-Brabant); Eigenbrakel, Kasteelbrakel, Genepiën, Graven, Nijvel, Rebecq,
Tubeke, Waver (Waals-Brabant); Ardooie, Lichtervelde, Menen, (West-Vlaanderen); Edingen, SaintGhislain (Henegouwen), Sint-Truiden (Limburg); Elsene, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Gillis, Ukkel,
Vorst (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
op 9 oktober 2009 in Brugge, Blankenberge, Middelkerke, Oostende, Wervik (West-Vlaanderen)
op 25 en 26 mei 2009 in Sint-Katelijne-Waver (Antwerpen); Antoing, Binche, Erquelinnes
(Henegouwen); Cerfontaine (Namen)
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Hoort bij Ministerraad van 25 juni 2010

Budgettaire discipline
Aanvragen voor vastleggingskredieten
Aanvragen voor vastleggingskredieten
De ministerraad gaat akkoord met de voorstellen voor de 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
om de zaken af te handelen waarvoor geen nieuw initiatief van de regering vereist is
om dringende zaken, onder andere in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap, te behartigen.
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Hoort bij Ministerraad van 25 juni 2010

FOD Buitenlandse Zaken
Overheidsopdracht voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
Overheidsopdracht voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles
Michel om een overheidsopdracht te gunnen voor de huur van zalen in het SQUARE Brussels Meeting
Centre. Op 6 en 7 september 2010 organiseert de FOD Buitenlandse Zaken er de Europese
Ontwikkelingsdagen.

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

Persdienst van minister van Begroting en Administratieve
Vereenvoudiging Olivier Chastel
Queteletplein 7
1210 Brussel
België
+32 2 211 38 11
http://www.chastel.belgium.be

© 2021 - news.belgium.be

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

