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Ministerraad van 11 april 2020
De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op zaterdag 11 april 2020, onder het
voorzitterschap van eerste minister Sophie Wilmès.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 11 april 2020

Vervoersplan 2020-2023 van de NMBS
De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen François Bellot het vervoersplan december 2020 - december 2023 van de NMBS goed.
Het vervoersplan 12/2020-12/2023 van de NMBS zal gefaseerd 25 nieuwe, bijkomende projecten uitrollen.
Dit komt neer op een stijging van het aantal treinkilometers met 4,7%, een absolute toename met 3,77
miljoen treinkilometer. Het heeft verschillende doelen:
de klantentevredenheid verhogen door een betere frequentie, omvang en betrouwbaarheid van de
aansluitingen
de modal shift bevorderen (potentiële vraag), rekening houdend met de mobiliteitsbehoeften
het aanbod verduidelijken wat betreft de commerciële snelheid, het haltebeleid, de harmonisering van
het materieel, goed gedeﬁnieerde verbindingen met name Intercity (IC), voorstedelijk (S) of Lokaal (L)
de stiptheid verbeteren, de betrouwbaarheid van de dienstverlening garanderen, de
productiviteit verhogen en de nodige coördinatie over de werken van Infrabel verzekeren
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Hoort bij Ministerraad van 11 april 2020

Regie der Gebouwen: huur van een gebouw in Luik om er de diensten van het FAVV te
huisvesten
De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord
met de huur van een deel van een gebouw gelegen aan de Square des Conduites d’Eau 5/6 in Luik om
er de diensten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de
Lokale controle-eenheid (LCE) te huisvesten.
Het voorgestelde huurcontract betreft een bruto-oppervlakte van 1.456,63 m² en 36
buitenparkeerplaatsen voor negen jaar. De eigenaar van het huidige gebouw van het FAVV heeft de Regie
der Gebouwen namelijk op de hoogte gesteld dat deze het contract tussen beide partijen wenst op te
zeggen.
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Hoort bij Ministerraad van 11 april 2020

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de
periode van lopende zaken
De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de
omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van
lopende zaken.
Het gaat om overheidsopdrachten, contracten, subsidies, premies of andere uitgaven onderworpen aan de
begrotingsbehoedzaamheid over de volgende domeinen:
FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Financiën
Ontwikkelingssamenwerking
Ambtenarenzaken
Volksgezondheid
Leefmilieu
Energie
Mobiliteit
Personen met een beperking
Defensie
Justitie
Veiligheid en Binnenlandse Zaken
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Hoort bij Ministerraad van 11 april 2020

Overheidsopdracht voor de levering van papier en briefomslagen aan de federale
overheidsdiensten
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken David Clarinval akkoord met de
lancering van een overheidsopdracht voor de levering van papier en briefomslagen aan de federale
overheidsdiensten.
Deze kaderovereenkomst via de openbare procedure stelt de federale overheidsdiensten (inclusief de
federale politie) een contract ter beschikking om milieuvriendelijk papier, circulair papier en briefomslagen
(in allerlei formaten, grammages, kleuren en samenstellingen) aan te schaﬀen. De opdracht bestaat uit
acht percelen om een uitgebreide concurrentie mogelijk te maken, en wordt afgesloten voor vier jaar. De
aanbestedende overheid kan het contract te allen tijde stopzetten met een opzegtermijn van 90
kalenderdagen, te betekenen via aangetekend schrijven.
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Hoort bij Ministerraad van 11 april 2020

Bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van de federale overheid in het kader
van de gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus COVID-19
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken David Clarinval een ontwerp
van koninklijk besluit goed met bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van de federale
overheid in het kader van de gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus COVID-19.
De gezondheidscrisis heeft gevolgen voor de werking van de federale diensten, die vertraagd of zelfs
stilgelegd worden. Dit heeft een impact op de werkorganisatie van de personeelsleden. Het ontwerp neemt
bijzondere reglementaire maatregelen om deze problemen aan te pakken en dus te voldoen aan de
dringende personeelsbehoeften.
Het ontwerp schort eerst en vooral alle dwingende termijnen op die nadelig kunnen zijn om de procedures
binnen de vereiste termijnen te behandelen en de naleving van de termijnen voor de personeelsleden te
garanderen. Het breidt ook de tegemoetkoming in de kosten voor vervoer tussen woon- en werkplaats
tijdelijk uit naar de personeelsleden die zich moeten verplaatsen om naar de werkplaats te komen tijdens
de crisisperiode. Het zorgt ten slotte voor arbeidsherverdelende maatregelen of speciﬁeke maatregelen
voor terbeschikkingstelling om te voldoen aan de dringende behoeften op het vlak van personeel. Deze
maatregelen treden in werking vanaf 18 maart 2020 en zijn beperkt in tijd.
Het ontwerp wordt voor syndicale onderhandeling voorgelegd aan het Comité B, en gaat nadien ter advies
naar de Raad van State.
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Hoort bij Ministerraad van 11 april 2020

Omzendbrief over de voorlopige kredieten 2020 en de begrotingsvoorstellen 2021-2024
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting David Clarinval een ontwerp van
omzendbrief goed over de derde schijf van voorlopige kredieten 2020, de voorafbeelding van de
initiële begroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024.
Het ontwerp van omzendbrief verduidelijkt, op basis van de laatste parameters van het Federaal
Planbureau, de door de FOD Beleid en Ondersteuning gehanteerde hypotheses, de kalender en de
modaliteiten voorzien voor:
de opmaak van de derde schijf van voorlopige kredieten 2020
de voorbereiding van de nota van het Monitoringcomité van 15 juli 2020 over de voorafbeelding van de
initiële begroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024

De derde schijf van voorlopige kredieten wordt gebaseerd op de geactualiseerde ramingen 2020 en zal de
maanden juli tot en met oktober dekken. De uitwerking van de voorafbeelding van de initiële begroting
2021 en de meerjarenraming 2022-2024 is een technische oefening bij ongewijzigd beleid, met uitsluiting
van elk nieuw voorstel. Het is de bedoeling een zo volledig mogelijke stand van zaken uit te werken. Deze
zal rekening houden met de gedeeltelijke impact van COVID-19.
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Hoort bij Ministerraad van 11 april 2020

Bevestiging van ministeriële besluiten in het kader van de coronaviruspandemie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Nathalie Muylle
een ontwerp van koninklijk besluit goed dat drie ministeriële besluiten bevestigt die werden
aangenomen als gevolg van de maatregelen in het kader van de coronaviruspandemie.
Het ontwerp bevestigt drie ministeriële besluiten met maatregelen over pakketreizen, evenementen en
medische hulpmiddelen. Het gaat om:
het ministerieel besluit van 19 maart 2020 over de terugbetaling van opgezegde pakketreizen,
gewijzigd bij het ministerieel besluit van 3 april 2020
het ministerieel besluit van 19 maart 2020 over de privé- en publieke activiteiten van culturele,
maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, gewijzigd bij het ministerieel
besluit van 7 april 2020
het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de
SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, gewijzigd bij de
ministeriële besluiten van 27 maart en 7 april 2020

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot bevestiging van ministeriële besluiten op grond van boek XVIII van het
Wetboek van economisch recht
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