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Ministerraad van 9 mei 2020
De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op zaterdag 9 mei 2020, onder het
voorzitterschap van eerste minister Sophie Wilmès.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 9 mei 2020

Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet
De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Pieter De Crem een
aanvraag voor exportkrediet goed voor Ghana.
Het gaat om de intreststabilisatie voor de levering en installatie van e-learning labs in Ghana.
Finexpo bestudeert de dossiers die ingediend worden door ondernemingen en/of banken die
overheidssteun vragen voor hun exportkrediet. De steun van Finexpo is bestemd voor bedrijven die
uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. De tussenkomst van Finexpo betreft de
ﬁnancieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en diensten: ze
laat toe om de ﬁnancieringskosten die worden aangeboden door de banken te verminderen of te
stabiliseren. De tussenkomst van Finexpo hangt af van het exportland.
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COVID-19: verlenging van de geldigheidsduur van bepaalde cheques
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 de geldigheidsduur van bepaalde
cheques verlengt als gevolg van de COVID-19-pandemie.
Het ontwerp verlengt de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en
sport/cultuurcheques waarvan de vervaldatum aﬂoopt. Zo kunnen of mogen ze niet gebruikt worden
voordat de noodmaatregelen, die zijn genomen om de verspreiding van de coronaviruscrisis tegen te
gaan, zijn opgeheven.
Dit ontwerp is voordelig voor de begunstigden van deze cheques, door hun koopkracht te behouden.
Ook voor handelaars en ondernemingen is het voordelig, aangezien het onder meer de hervatting van hun
activiteiten aanmoedigt.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreﬀende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de
maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19
pandemie
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Financiering van de Algemene unie der verpleegkundigen van België
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp
van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden en de modaliteiten vaststelt volgens dewelke het
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) een ﬁnanciële tegemoetkoming toekent
voor de werking van de Algemene unie der verpleegkundigen van België (AUVB).
Er wordt een bedrag uitgetrokken voor de ﬁnanciering van de werkingskosten van de AUVB en van de
verenigingen van verpleegkundigen die er deel van uitmaken. Het gaat om 384.797,97 euro voor 2020.
Het ontwerp is voorzien voor twee jaar.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Aanwerving van gerechtelijke stagiairs voor 2020-2021
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de aanwerving
van 48 nieuwe gerechtelijke stagiairs voor 2020-2021. Het gaat om 24 plaatsen voor Nederlandstalige
en 24 plaatsen voor Franstalige stagiairs.
Het aantal plaatsen houdt rekening met de huidige begrotingsrestricties, de prognose van het aantal
basisbenoemingen en het gegeven dat een benoeming slechts kan gebeuren na een gemotiveerde
voordracht van de bevoegde benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie.
Het voorstel van 48 gerechtelijke stagiairs komt tegemoet aan de behoefte op het terrein.
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Overheidsopdracht voor Defensie: vervoer van het personeel per autobus en autocar
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Philippe Goﬃn akkoord met de gunning
van een overheidsopdracht voor het punctueel collectief vervoer van personeel per autobus en
autocar.
Deze meerjarige opdracht bestaat uit drie percelen (geograﬁsche zones) en duurt van 2020 tot 2026.
De outsourcing zal progressief gebeuren door de vermindering van het aantal chauﬀeurs en verouderde
bussen uit omloop te nemen.
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Integratie van de aanbevelingen van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem
een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het algemeen reglement over de bescherming van de
bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen wijzigt.
Dit ontwerp zet de richtlijn 2013/59/EURATOM gedeeltelijk om door het algemeen reglement over de
bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende
stralingen (ARBIS) te wijzigen. Het voldoet zo aan de aanbevelingen en suggesties van de Integrated
Regulatory Review Service (IRRS) van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) in 2013,
namelijk:
de bepalingen over de equivalente dosislimiet voor de ooglens, het gebruik van dosisbeperkingen als
onderdeel van het optimalisatieproces en de controle van de werkplaats in lijn brengen met de IAEAbasisnormen
een nationaal dosisregister voor beroepshalve blootgestelde personen uitbouwen en onderhouden

Het ontwerp dekt alle blootstellingssituaties (bestaand, geplande of in noodgevallen) en alle
blootstellingscategorieën (beroepshalve, van de bevolking en voor medische doeleinden). Daarnaast voegt
het enkele bijkomende bepalingen in over de opslag buiten gebouwen van radioactieve stoﬀen.
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 de ioniserende stralingen, en houdende de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2013/59/EURATOM van
5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden
aan de blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrekking van de richtlijnen 89/618/EURATOM,
90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM en 2003/122/EURATOM en de opslag buiten
gebouwen van radioactieve stoﬀen
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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:
Justitie
Financiën
Ontwikkelingssamenwerking
Asiel en Migratie
Leefmilieu
Economie
Personen met een beperking

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

Sophie Wilmès, eerste minister, belast met Beliris en de
Federale Culturele Instellingen
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://premier.be

Elke Pattyn
Woordvoerster (NL)
+32 479 33 51 48

elke.pattyn@premier.fed.be
Steve Detry
Woordvoerder (FR)
+32 473 56 77 04

steve.detry@premier.fed.be

© 2020 - news.belgium.be

1/1

09 mei 2020 -19:38

Hoort bij Ministerraad van 9 mei 2020

Dosimetrisch toezicht: blootstellingsregister en stralingspaspoort
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem
een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vorm, inhoud, beperkingen en modaliteiten bepaalt
voor de toegang tot en het gebruik van het blootstellingsregister en het stralingspaspoort in het kader
van het dosimetrisch toezicht.
Het ontwerp deﬁnieert:
de modaliteiten over de werking en het gebruik van het blootstellingsregister
de voorwaarden en de modaliteiten over de uitbouw, het gebruik en de werking van het
blootstellingsregister
de vorm van het blootstellingsregister
de inhoud van het blootstellingsregister
de regels over de verplichtingen van de partijen die betrokken zijn bij de werking en het gebruik van
het blootstellingsregister
de inhoud en de vorm van het stralingspaspoort

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, alsook van de beperkingen en
modaliteiten voor de toegang tot en het gebruik van het blootstellingsregister en het stralingspaspoort en
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
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Deelname van Belgische oﬃciers aan drugsbestrijdingsoperaties in Centraal-Amerika en
aan operatie 'RESILIENCE' in de strijd tegen COVID-19
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Philippe Goﬃn akkoord met de deelname
van één Belgische oﬃcier aan de drugsbestrijdingsoperaties van de Amerikaanse marine in CentraalAmerika en met de deelname van één Belgische oﬃcier aan de Franse operatie 'RESILIENCE' in het
kader van de strijd tegen COVID-19.
Het gaat om de volgende operationele inzet:
één Belgisch oﬃcier voor een drugsbestrijdingsoperatie in Centraal-Amerika aan boord van het
Amerikaanse fregat USS PINCKNEY vanaf begin april 2020 en voor maximaal een zestal maanden
één Belgisch oﬃcier aan boord van het Franse schip FS MISTRAL voor de operatie 'RESILIENCE' ter
bestrijding van COVID-19 van 25 maart 2020 tot 31 juli 2020
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