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Ministerraad van 30 mei 2020
De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op zaterdag 30 mei 2020, onder het
voorzitterschap van eerste minister Sophie Wilmès.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 30 mei 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:
Ontwikkelingssamenwerking
Financiën
Ambtenarenzaken
Digitale Agenda
Administratieve Vereenvoudiging
Leefmilieu
Economie
Maatschappelijke Integratie
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Correcties aan het organiek reglement van de FOD Financiën
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek
reglement van de FOD Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het
statutair personeel wijzigt.
Het koninklijk besluit van 19 juli 2013 bevat een paar onduidelijkheden die met het oog op de
rechtszekerheid moeten worden weggewerkt.
Enerzijds verduidelijkt het ontwerp dat het organiek reglement ook van toepassing is op het statutair
personeel van Fedorest. Deze dienst wordt daarom uitdrukkelijk opgenomen in de deﬁnitie van 'entiteit',
zoals vermeld in het koninklijk besluit.
Anderzijds vult het ontwerp een lacune op in verband met de deelnemingsvoorwaarden voor de proef over
de beroepsbekwaamheid in de niveaus B, C en D. Naar analogie met wat voor niveau A geldt, voegt het
ontwerp een artikel in dat de voorwaarden bepaalt om aan een proef over de beroepsbekwaamheid te
kunnen deelnemen. Zo moet de rijksambtenaar zich in een administratieve stand bevinden waarin hij zijn
rechten op bevordering kan doen gelden en moet deze persoon bij de laatste evaluatie de vermelding
'uitzonderlijk' of 'voldoet aan de verwachtingen' hebben gekregen en behouden.
Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen. Het wordt vervolgens ter advies
voorgelegd aan de Raad van State.
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Diverse bepalingen over economie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Nathalie Muylle een voorontwerp van
wet goed dat de boeken IV, VII, XV, XVII van het Wetboek van economisch recht (WER) en de wetten
die een impact hebben op de economie wijzigt.
Het voorontwerp brengt de volgende wijzigingen aan in de wetgeving:
Boek IV 'Bescherming van de mededinging' van het WER: de voorgestelde wijzigingen bevatten correcties
en aanvullingen om de consistentie en doeltreﬀendheid van de toepassing van de wet van 2 mei 2019 te
waarborgen. De correcties hebben onder meer betrekking op de sanctie wat betreft het niet-respecteren
van een beslissing van de BMA inzake misbruik van economische afhankelijkheid en de wijziging van de
bevoegdheid van het Marktenhof.
Boek VII 'Betalings- en kredietdiensten' van het WER: gedeeltelijke omzetting van richtlijn
2015/2366/EU betreﬀende betalingsdiensten in de interne markt. De artikelen houden maatregelen in ter
bescherming en informatie van de gebruiker van betalingsdiensten, en er wordt een verplichting ingesteld
om de informatie in een aangepaste toegankelijke vorm aan te bieden aan gehandicapte personen.
Boek XV 'Rechtshandhaving' van het WER: net zoals de andere bepalingen van richtlijn 2015/2366/EU die
reeds werden omgezet in het WER, worden de inbreuken op de artikelen VII.11/1, VII.11/2 en VII.55/10,
tweede lid, die door dit voorontwerp worden ingevoegd, bestraft met een sanctie van niveau 5.
Boek XVII 'Bijzondere rechtsprocedures' van het WER: de wijzigingen hebben betrekking op de publicatie
van verschillende gerechtelijke beslissingen in het Belgisch Staatsblad en hebben tot doel de potentiële
publicatiekosten die aan de partijen verschuldigd zijn, te verminderen door te bepalen dat alleen
informatie met betrekking tot de desbetreﬀende gerechtelijke beslissing op de website van het Belgisch
Staatsblad zal worden gepubliceerd, met echter een hyperlink die verwijst naar de website van de FOD
Economie, waar het besluit volledig zal worden gepubliceerd.
Wet van 21 november 1989 betreﬀende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen:
in de huidige wettekst zijn motorrijtuigen die door hun mechanische kracht de snelheid van 25 km/u niet
overschrijden vrijgesteld van verzekeringsplicht BA. Er wordt echter voorgesteld om voertuigen met
hoofdzakelijk een andere functie dan voortbeweging (zoals werfvoertuigen, bulldozers) wel aan de
verzekeringsplicht BA te onderwerpen wegens de kinetische energie die ze produceren.
Wet van 8 juli 2018 houdende bepalingen inzake de proefbank voor vuurwapens: wijziging om van
rechtswege een einde te stellen aan het mandaat van de huidige bestuurder van de proefbank en als
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overgangsmaatregel te bepalen dat de Koning deze weer tewerkstelt.
Wet van 17 maart 2019 betreﬀende de beroepen van accountant en belastingadviseur: met uitzondering
van een aantal overgangsmaatregelen die nodig zijn voor de voorbereiding van de oprichting en werking
van het nieuwe Instituut, is bovenvermelde wet nog niet in werking getreden. De Koning stelt de datum
van inwerkingtreding van de wet op een later tijdstip vast, rekening houdend met de belangrijkste
uitvoeringsbesluiten. Een aantal technische aanpassingen aan de wet zijn dus nodig om de goede werking
van het Instituut te verzekeren. In sommige gevallen worden er bepalingen getroﬀen met betrekking tot
de vrijstelling van het stage-examen.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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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 19 mei 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
juni 2020 tot 2 juli 2020. In dat aantal is ook rekening gehouden met een reservecapaciteit die onmiddellijk
inzetbaar is.
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Wijziging van het samenwerkingsakkoord over de opname van de luchtvaartactiviteiten in
de EU-ETS-regeling
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem en minister
van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed dat het
samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de drie gewesten over de opname van de
luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de
Gemeenschap wijzigt.
Het samenwerkingsakkoord bevat wijzigingen die voortvloeien uit:
Europese verordening (EU) 2017/2392 van 13 december 2017 tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG om
de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de
tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden
richtlijn (EU) 2018/410 van 14 maart 2018 tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van
kosteneﬀectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van besluit (EU) 2015/1814
compensatieregeling Carbon Oﬀsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA),
volgens dewelke de overschrijding van CO2-emissies door de internationale luchtvaartsector boven het
niveau van 2020 moet worden gecompenseerd, alsook gedelegeerde verordening (EU) 2019/1603 van
de Commissie van 18 juli 2019 tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG betreﬀende maatregelen die
genomen werden door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie inzake de monitoring,
rapportering en veriﬁcatie van luchtvaartemissies voor de toepassing van een wereldwijde
marktgebaseerde maatregel

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord wordt voorgelegd aan het volgende Overlegcomité.
De ministerraad keurt anderzijds een voorontwerp van wet goed tot instemming met dat
samenwerkingsakkoord. Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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