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Ministerraad van 6 juni 2020
De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op zaterdag 6 juni 2020, onder het
voorzitterschap van eerste minister Sophie Wilmès.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 6 juni 2020

Tussenkomst van Finexpo in zes aanvragen voor exportkrediet
De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Pieter De Crem zes
aanvragen voor exportkrediet goed.
Het gaat om:
een bijkomende gift voor de eerste export van innovatieve producten door een KMO in het kader van
de levering van smart cold cabin in Vietnam
de intreststabilisatie voor de levering van bussen en wisselstukken in Ghana
de intreststabilisatie voor een project voor de herinrichting van wegen in Ghana
de intreststabilisatie voor de bouw van een nieuwe vissershaven in Elmina in Ghana
twee giften voor technische assistentie in het kader van de levering van bussen voor het openbaar
vervoer, wisselstukken en gereedschappen 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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Energietransitiefonds: toekenning van steun aan de geselecteerde projecten na de oproep
tot voorstellen van oktober 2019
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem de ontwerpen
van koninklijk besluit goed die steun toekennen aan de geselecteerde projecten na de oproep tot
voorstellen omtrent het gebruik van de ontvangsten uit het Energietransitiefonds.
Volgens het koninklijk besluit van 9 mei 2017 dat de gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds
vaststelt, kunnen de gelden van dit fonds worden toegekend bij koninklijk besluit op voorstel van de
algemene directie Energie na de organisatie van een oproep tot indiening van projectvoorstellen. De
algemene directie Energie verrichtte een oproep tot indiening van projectvoorstellen in oktober 2019. Er
werden 42 projectvoorstellen ontvangen binnen de vooropgestelde deadline, waaronder 16 die voldeden
aan de selectie- of deelnemingscriteria. 15 van de 16 ontvankelijke projecten behaalden minstens 50%
van de quotering op de globale evaluatie van de toekenningscriteria.
De ministerraad gaat bijgevolg akkoord met de toekenning van de subsidie aan 15 projecten en voor de
aanrekening hiervan ter waarde van bijna 23 miljoen euro op de uitgavenkredieten van het
begrotingsfonds ‘Energietransitiefonds’ van de algemene uitgavenbegroting 2020 van de FOD Economie.
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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:
Financiën
Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Asiel en Migratie
Volksgezondheid
Maatschappelijke Integratie
Digitale Agenda
Economie
Personen met een beperking
Buitenlandse Zaken
Defensie

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

07 jun 2020 -10:52

Hoort bij Ministerraad van 6 juni 2020

Modernisering van de wetgeving over de keuring van spuittoestellen voor
gewasbeschermingsmiddelen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een ontwerp van
koninklijk besluit goed waarbij de wetgeving over de keuring van spuittoestellen voor
gewasbeschermingsmiddelen wordt aangepast aan de technische evolutie.
Sinds 1 september 1995 moeten spuittoestellen voor gewasbeschermingsmiddelen om de drie jaar ter
keuring worden aangeboden om de goede werking ervan te controleren. Die technische keuring valt onder
de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), maar is
overgedragen aan twee door de minister erkende keuringsdiensten.
Bij een geslaagde keuring wordt een sticker aangebracht op het spuittoestel. Als het toestel niet voldoet
bij de keuring wordt aan de eigenaar gevraagd om de nodige afstellingen of herstellingen uit te voeren en
zijn spuittoestel op een latere datum opnieuw voor keuring aan te bieden. Het toestel mag niet meer
worden gebruikt als het niet binnen vier maanden is goedgekeurd. Het ontwerp van koninklijk besluit
wijzigt het bestaande koninklijk besluit om rekening te houden met de technische evolutie en met een
aantal praktische moeilijkheden die door de keuringsdiensten werden vastgesteld.
Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
Ontwerp van een koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreﬀende
de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005
betreﬀende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de ﬁnanciering
van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
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COVID-19: verlenging van het vouchersysteem voor organisatoren van evenementen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Nathalie Muylle een
ontwerp van ministerieel besluit goed dat het vouchersysteem voor de organisatoren van
evenementen verlengt met drie maanden in het kader van de COVID-19-maatregelen.
Als gevolg van de coronamaatregelen werd op 19 maart 2020 een ministerieel besluit goedgekeurd
om organisatoren van evenementen onder gestelde voorwaarden toe te laten vouchers toe te kennen bij
annulering in plaats van te moeten overgaan tot terugbetaling. Dit besluit geldt voor een periode van 3
maanden vanaf bekendmaking in het Belgisch Staatsblad op 20 maart 2020.
De moeilijkheden op het vlak van liquiditeiten zullen zich zeker nog langer laten voelen voor organisatoren
van evenementen. Los van de annuleringen van reeds gedane boekingen, worden ze ook geconfronteerd
met de quasi-onmogelijkheid om nieuwe boekingen voor de toekomst te realiseren, zolang hen geen
duidelijker perspectief wordt geboden. Daarom verlengt het ontwerp van ministerieel besluit het
vouchersysteem met 3 maanden.
Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreﬀende
de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en
recreatieve aard
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Tijdelijke herziening van de regels voor de berekening van de integratietegemoetkoming
De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Personen met een beperking Nathalie
Muylle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels voor de berekening van de
integratietegemoetkoming (IT) tijdelijk herziet in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis.
Het ontwerp voorkomt de negatieve eﬀecten van de regeling van de tijdelijke economische werkloosheid
als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis door de regels voor de berekening van de IT te herzien.
Personen met een IT die tijdelijk werkloos zijn, kunnen namelijk geconfronteerd worden met een negatief
eﬀect op hun tegemoetkoming omwille van de verschillende vrijstellingen die gelden tussen het
arbeidsinkomen en het vervangingsinkomen.
De vrijstelling die geldt voor de tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht wordt daarom bij de
berekening van de IT gelijkgesteld met de vrijstelling die geldt voor het arbeidsinkomen. Deze maatregel
zal enkel van toepassing zijn op tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht die de persoon met
een handicap ontvangt als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis. De gelijkstelling geldt van 1 maart
tot en met 30 juni en kan verlengd worden indien noodzakelijk.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreﬀende de
inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming
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Pensioenen: vermindering van de basisbijdragevoet 2022
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat de basisbijdragevoet voor 2022, die van toepassing zal zijn op de besturen
aangesloten bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en lokale besturen die
verbonden waren met de ex-pool 1, vermindert.
De ministerraad van 22 november 2019 legde de basispensioenbijdragevoet vast op 43% voor 2022. Dit
ontwerp zorgt nu voor een tussenkomst van het reservefonds van 3%.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16, eerste lid, 2), van de wet van 24 oktober 2011
tot vrijwaring van een duurzame ﬁnanciering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden
van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, en tot wijziging van de
wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en
houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen, voor
het jaar 2022
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Overheidsopdracht voor het onderhoud van de optische en IP-infrastructuur van Belnet
De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Wetenschapsbeleid David Clarinval akkoord
met de publicatie van een overheidsopdracht voor het onderhoud van de (bestaande en toekomstige)
optische en IP-infrastructuur van Belnet, de levering van aanvullende apparatuur en aanverwante
diensten.
De opdracht is verdeeld in drie percelen die elk een kaderovereenkomst vormen. Deze nieuwe opdracht
moet de administratieve en technische diensten van Belnet in staat stellen eﬃciënter te werk te gaan door
identieke samenwerkingsmethoden en vereisten te deﬁniëren voor toekomstige inschrijvers. De ervaring
heeft namelijk geleerd dat afzonderlijke contracten en SLA's (Service Level Agreements) kunnen leiden tot
storingen en complicaties in de operationele opvolging. De opdracht zal worden gegund volgens de
mededingingsprocedure met onderhandeling.
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Gunning van een promotieopdracht van werken voor de bouw van een nieuw
gerechtsgebouw in Namen
De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Koen Geens
akkoord met de gunning van een promotieopdracht van werken voor de bouw van een nieuw
gerechtsgebouw in Namen.
Het gaat om een promotieopdracht met een huurperiode van 18 jaar voor de bouw van een nieuw
gerechtsgebouw in Namen.
Naar aanleiding van de publicatie van de opdracht via een open procedure op 13 maart 2019, werd na
grondige juridische, administratieve en technische analyse een kandidaat weerhouden om dit project te
realiseren.
Het huurcontract loopt over 18 opeenvolgende jaren met jaarlijkse stilzwijgende verlenging en een niet op
voorhand bepaalde aankoopoptie.
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Planning van het aanbod aan tandartsen: bijkomende kandidaten voor 2020
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp
van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 over de
planning van het aanbod van de tandheelkunde.
Het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 bepaalt voor elk jaar het maximum aantal geattesteerde
kandidaten dat toegang heeft tot één van de beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de
tandheelkunde. Als gevolg van de lissage (afvlakkingssysteem), die in 2020 aﬂoopt, zijn al de mogelijke
nummers al opgebruikt. Bijgevolg kan er in 2020 slechts een beperkt aantal kandidaten beginnen aan een
opleiding leidend tot een bijzondere beroepstitel zoals bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 25
november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de
geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde.
Het ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel om, naast de maximumaantallen die al bepaald werden,
voor het jaar 2020 bijkomende kandidaten toe te laten tot de opleidingen die leiden tot de voornoemde
beroepstitels. De federale regering zal aan alle studenten die in 2020 promoveren toelating verlenen om
de stage die leidt tot een van de bijzondere beroepstitels vermeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van
25 november 1991 aan te vatten. Het aantal bijkomende kandidaten zal gelijk zijn aan het verschil tussen
het aantal gediplomeerden voor het jaar 2020 en het vastgesteld aantal kandidaten voor datzelfde jaar.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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