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Ministerraad van 2 mei 2020
De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op zaterdag 2 mei 2020, onder het
voorzitterschap van eerste minister Sophie Wilmès.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 2 mei 2020

Wijziging van het statuut van de oﬃcieren die behoren tot de vakrichting 'medische
technieken' - Tweede lezing
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Philippe Goﬃn een voorontwerp van wet
goed in tweede lezing dat het statuut wijzigt van de oﬃcieren die behoren tot de vakrichting
'medische technieken'. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.
Het huidige statuut voor het medisch technisch korps beantwoordt niet meer aan de wensen van de
jongere generaties, die veel meer dan vroeger zelf hun loopbaan willen sturen. Het voldoet ook niet meer
aan de realiteit van de arbeidsmarkt, waar een 'war for talent' bestaat. Het voorontwerp biedt dan ook een
oplossing voor de nood aan personeel dat behoort tot de vakrichting 'medische technieken'. Met dit
statuut beoogt Defensie drie doelen:
de herwaardering van de vakrichting 'medische technieken'
de verhoging van de aantrekkelijkheid van de vakrichting 'medische technieken'
de optimalisering van het rendement, zowel vanuit het perspectief van het individu als van de
organisatie

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de
Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 5 maart 2006 tot vaststelling van bijzondere bepalingen
betreﬀende het statuut van de oﬃcieren die behoren tot de vakrichting 'medische technieken'
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Hoort bij Ministerraad van 2 mei 2020

Vernieuwing van de vergunning voor de maritieme veiligheidsonderneming om tegen
piraterij te strijden
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem
een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vergunning vernieuwt voor de maritieme
veiligheidsonderneming OÜ ESC voor activiteiten om tegen piraterij te strijden.
Het ontwerp verleent een nieuwe vergunning aan de onderneming OÜ ESC om te zorgen voor toezicht,
bescherming en veiligheid aan boord van schepen in de strijd tegen piraterij. Deze missies kunnen
plaatsvinden in opdracht van geregistreerde eigenaars of exploitanten van schepen die varen onder de
Belgische vlag.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Financiering van de tewerkstellingscellen voor 2020
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van
Werk Nathalie Muylle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2020 het bedrag vaststelt van
de bijzondere toewijzing aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de ﬁnanciering van de
kostprijs van de tewerkstellingscellen.
Een bedrag van 20 miljoen euro wordt overgedragen van de middelen bij de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid – Globaal Beheer naar de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de ﬁnanciering van de
tewerkstellingscellen in 2020.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Koning.
Het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2020, van het bedrag van de bijzondere
toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de ﬁnanciering van de kostprijs van
de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, t) en z), van de besluitwet van 28
december 1944 betreﬀende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

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

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
Financietoren
Kruidtuinlaan 50 bus 175
1000 Brussel
België
+32 2 528 69 00
https://www.deblock.belgium.be

Jelle Boone
Woordvoerder (NL)
+ 32 499 14 26 99

jelle.boone@minsoc.fed.be
Florent Baudewyns
Woordvoerder (FR)
+32 474 88 30 17

ﬂorent.baudewyns@minsoc.fed.be

2/2

Nathalie Muylle, minister van Werk, Economie en
Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen
en Personen met een beperking
Hertogstraat 61
1000 Brussel
België
+32 2 233 51 11

Miet Deckers
Woordvoerster
+32 475 76 65 26

miet.deckers@muylle.fed.be

© 2020 - news.belgium.be

1/2

03 mei 2020 -15:19

Hoort bij Ministerraad van 2 mei 2020

Vergoedingen voor de advocaten belast met de tweedelijnsbijstand
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens twee ontwerpen van
ministerieel besluit goed over de vergoeding voor advocaten in het kader van de
tweedelijnsbijstand en de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor
juridische bijstand.
De ontwerpen leggen voor dit jaar de waarde van de vergoeding voor advocaten vast op 75,09 euro. De
kosten van de bureaus voor juridische bijstand worden gedekt door een jaarlijkse subsidie van 8,108% van
deze vergoeding.
Deze twee subsidies worden geﬁnancierd door middel van limitatieve en variabele kredieten van het Fonds
voor de juridische tweedelijnsbijstand. De kredieten voorzien in de begroting zijn opgesplitst als volgt:

vergoeding van de advocaten

kosten voor organisatie van de
bureaus voor juridische bijstand

limitatieve kredieten

86.275.000 euro

6.995.000 euro

variabele kredieten

13.810.000 euro

1.120.000 euro

Ontwerp van ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 december
1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het
kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de
organisatie van de bureaus voor juridische bijstand
Ontwerp van ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 december
1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het
kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de
organisatie van de bureaus voor juridische bijstand

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

2/2

Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie,
belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese
Zaken
Waterloolaan 115
1000 Brussel
België
+32 2 542 80 11

Sieghild Lacoere
Woordvoerster
+32 475 50 55 50

sieghild.lacoere@just.fgov.be

© 2020 - news.belgium.be

1/1

03 mei 2020 -15:19
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COVID-19: verlenging van de overgangsmaatregelen omtrent medische blootstellingen en
ioniserende stralingen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem
een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de overgangstermijnen uitstelt die voorzien zijn in de
twee koninklijke besluiten omtrent medische blootstellingen en ioniserende stralingen.
De uitbraak van de COVID-19-pandemie zorgt voor een zware druk binnen de ziekenhuizen. Het ontwerp
verlengt daarom bepaalde overgangsmaatregelen opgelegd door het koninklijk besluit van 13 februari
2020 over de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medischradiologische uitrustingen. Daarnaast blijken de restrictieve maatregelen om de pandemie te bestrijden,
gevolgen te hebben voor de te volgen opleidingen door de agenten voor de stralingsbescherming van de
ondernemingen of organisaties betrokken bij de voor het vervoer van gevaarlijke goederen van klasse 7.
Ook hier worden de huidige overgangsmaatregelen met enkele maanden verlengd.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen
reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar
van ioniserende stralingen en het koninklijk besluit van 13 februari 2020 betreﬀende de medische
blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen
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Bevestiging van de toe te kennen budgetten voor ruimtevaartprogramma's
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Wetenschapsbeleid David Clarinval een nota goed
in het kader van de bijeenkomst van de ministerraad van het Europees Ruimteagentschap in Sevilla.
Hij bevestigt ook de toe te kennen budgetten die in de to be allocated-rubriek van de ARTES-, GSTPen PRODEX-programma's zijn opgenomen.
De ministerraad van het Europees Ruimteagentschap (ESA-MR) heeft plaatsgevonden op 27 en 28
november 2019 in Sevilla. De ministerraad van 22 november 2019 gaf de minister van Wetenschapsbeleid
de opdracht om er de Belgische visie aan de ESA-MR voor te leggen. De nodige stappen werden er ook
genomen voor de voortzetting of de start van ESA-programma's, en voor de deelname van België aan deze
programma's, in overeenstemming met een budgettair programma voor 2020- 2024.
Concreet heeft België in dit kader een bedrag van 250 miljoen euro (2020-2024) aangekondigd voor de
programma's PRODEX, GSTP en ARTES. Dit zijn strategische instrumenten die de nationale prioriteiten
ondersteunen met behulp van de technische ondersteuning van de ESA, hetgeen België niet kan bieden.
De ministerraad bevestigt de toe te kennen budgetten in de TBA-rubriek van deze programma's:

doel van het programma

budgettaire
dekking van het
programma

budgetten to be
allocated (TBA)

PRODEX

wetenschappelijke projecten
ondersteunen

15 miljoen euro

60 miljoen euro

ARTES

gericht op commerciële
mogelijkheden op het gebied van
telecommunicatie

33,98 miljoen euro

95 miljoen euro

GSTP

een breed scala aan
mogelijkheden in de
technologische ontwikkeling van
wetenschappelijke en zelfs
commerciële toepassingen
ondersteunen

10 miljoen euro

95 miljoen euro
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Missies Civiel Crisisbeheer - Indicatieve Planning voor 2020
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goﬃn akkoord met de
indicatieve planning voor 2020 van de Belgische bijdrage aan civiele crisisbeheersmissies geleid door
internationale organisaties (EU, VN, OVSE, NAVO).
Deze planning is een concrete vertaling van de Belgische politieke wil om deel te nemen aan
internationale inspanningen ter preventie, oplossing, stabilisatie en postconﬂictheropbouw in crisiszones
en kadert in de Belgische strategie in verband met civiel crisisbeheer, die op 18 mei 2017 door de
ministerraad werd goedgekeurd.
Op basis van de beoordelingsfactoren voor de uitwerking van de planning, en de politieke en operationele
ontwikkelingen op het terrein, ziet de indicatieve planning van 2020 er als volgt uit:

Hoofdzakelijk een verderzetting van
activiteiten uit 2019:

Een personeelsreserve voor een (eventuele):

• een bijdrage aan de lopende civiele
missies van de EU, VN en OVSE

• heroriëntering en/of verhoging van de bijdrage
aan lopende EU-, VN- en OVSE-missies

• een bijdrage van expertise inzake
terrorismebestrijding aan de Europese
delegatie in relevante regio’s

• vierde bijdrage met expertise in
terrorismebestrijding aan een Europese
delegatie

• een punctuele bijdrage aan het regionaal
kantoor van Democratic Control of Armed
Forces (DCAF) in Tunesië

• deelname aan toekomstige of nieuwe
deelname aan lopende missies van de EU, VN,
NAVO en OVSE

• de inzet van een rechter in het Speciaal
VN-Tribunaal voor de Centraal-Afrikaanse
Republiek

• bijdrage, op vraag en voor korte periodes, aan
de missie UNODC/Aircop

• gerichte bijdrage aan voorbereidings- of
planningsstructuren omtrent civiel crisisbeheer
bij de EU, VN, NAVO en OVSE
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Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem
en minister van Defensie Philippe Goﬃn goed om de inzet van de militairen op het terrein te
behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde
politie voor bewakingsopdrachten.
Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) voerde op 21 april 2020 een nieuwe
dreigingsanalyse uit. Het dreigingsniveau werd behouden op niveau 2. Daarnaast blijft dreigingsniveau 3
van kracht voor een aantal potentiële doelwitten.
De ondersteuning door Defensie blijft op maximum 550 militairen voor een periode van een maand, van 3
mei 2020 tot 2 juni 2020. In dat aantal is ook rekening gehouden met een reservecapaciteit die
onmiddellijk inzetbaar is.
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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
Justitie
Ambtenarenzaken
Wetenschapsbeleid
Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Digitale Agenda
Armoedebestrijding
Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking
Defensie
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