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Ministerraad van 13 juni 2020
De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op zaterdag 13 juni 2020, onder het
voorzitterschap van eerste minister Sophie Wilmès.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 13 juni 2020

Verlenging van de aanduiding van leden van het College van leidinggevenden van de
Fiscale Bemiddelingsdienst bij de FOD Financiën
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat tijdelijk de aanduiding verlengt van de twee ambtenaren van de
Nederlandse taalrol als leden van het College van leidinggevenden van de Fiscale Bemiddelingsdienst
bij de FOD Financiën.
Met het koninklijk besluit van 16 april 2015 werden Marie Delbaer en Geert Callaert vanaf 1 mei 2015
aangeduid als lid van het College van leidinggevenden van de Fiscale Bemiddelingsdienst voor vijf
jaar. Het ontwerp verlengt tijdelijk de aanduiding van deze twee Nederlandstalige ambtenaren als leden
van het College van die dienst, zodat deze zijn wettelijke opdrachten verder kan uitoefenen.
Deze aanduiding eindigt door de leden van het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst aan te duiden
na het afronden van de geschikte selectieprocedure, en uiterlijk op 31 december 2021.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Hoort bij Ministerraad van 13 juni 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:
Beliris
Ontwikkelingssamenwerking
Wetenschapsbeleid
Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Asiel en Migratie
Volksgezondheid
Digitale Agenda
Noordzee
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Financiering van de sociale akkoorden die betrekking hebben op de gezondheidssector:
peterschap en bijkomend verlof
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De
Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2020 de bedragen vastlegt van de
vergoedingen van de maatregelen voorzien in het sociaal akkoord van 2005 over de
gezondheidssector, meer bepaald wat het peterschap en de maatregel van bijkomend verlof betreft.
In het kader van de begrotingsopmaak voor 2020 werden in het budget van het Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering (RIZIV) middelen voorzien voor de ﬁnanciering van de sociale akkoorden die
betrekking hebben op de federale gezondheidssectoren en gesloten werden in 2005. Concreet gaat het
hier om de ﬁnanciering van het peterschap in de ziekenhuizen (een maatregel voor de overdracht van
kennis en ervaring van oudere werknemers aan jongeren met minder basisopleiding) en om de
ﬁnanciering van bijkomend verlof voor personeelsleden van minstens 50 jaar die niet genieten van de
eindeloopbaanmaatregelen (telkens de openbare en de private diensten of centra).
Om de ﬁnanciering te kunnen verzekeren moet het RIZIV de nodige middelen storten, enerzijds aan het
Fonds voor de Gezondheidsinrichtingen en -diensten en anderzijds aan de RSZ (Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid) wat de openbare instellingen en diensten betreft. Het ontwerp bepaalt de bedragen van
die stortingen.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in
het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale
regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers,
voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof voor het
kalenderjaar 2020
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Financiering van de sociale akkoorden die betrekking hebben op de gezondheidssector:
thuisverpleging, wijkgezondheidscentra en Rode Kruis
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De
Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2020 de bedragen vastlegt van de
vergoedingen van de maatregelen die voorzien zijn in de sociale akkoorden die betrekking hebben op
de gezondheidssector en van de maatregelen die voorzien zijn in het attractiviteitsplan voor het
verpleegkundig beroep.
In het kader van de begrotingsopmaak voor 2020 werden middelen voorzien in het budget van het
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) voor de ﬁnanciering van de sociale akkoorden
die betrekking hebben op de federale gezondheidssectoren. Concreet gaat het in dit ontwerp van
koninklijk besluit om de diensten voor thuisverpleging, de wijkgezondheidscentra (telkens de openbare en
de private diensten of centra) en de diensten van het Rode Kruis.
Om te kunnen instaan voor de ﬁnanciering moet het RIZIV de nodige ﬁnanciële middelen storten, enerzijds
aan het Fonds voor de Gezondheidsinrichtingen en –diensten en anderzijds aan het Fonds Sociale Maribel
van de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) wat de openbare diensten voor thuisverpleging en de
wijkgezondheidscentra betreft. Het ontwerp bepaalt de bedragen van die stortingen.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling voor het kalenderjaar 2020 van de bedragen van de
vergoedingen van de maatregelen die zijn voorzien in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de
gezondheidssector en die op 1 maart 2000, 28 november 2000, 26 april 2005, 18 juli 2005, 4 februari
2011, 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 door de federale regering werden gesloten met de betrokken
representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers en van de maatregelen die zijn voorzien
in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep voorzien in de akkoorden van 4 maart 2010 en 17
maart 2010, voor zover zij betrekking hebben op werknemers tewerkgesteld in de sector van de
thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis
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Instemming met het protocol tussen de Benelux en Armenië ter uitvoering van de
overeenkomst EU-Armenië over de overname van personen zonder verblijfsvergunning
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goﬃn een
voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol tussen de Benelux-staten en Armenië ter
uitvoering van de overeenkomst tussen de EU en Armenië over de overname van personen die zonder
vergunning op het grondgebied verblijven.
Het protocol, gedaan in Brussel op 20 juni 2018, bevat bepalingen over de volgende thema’s:
de aanduiding van de bevoegde autoriteiten
de aanwijzing van de te gebruiken grensovergangen
de indieningsvoorwaarden van en antwoord op terug- of overnameverzoeken
de afgifte van de reisdocumenten
de organisatie van interviews
de overdrachtvoorwaarden
de voorwaarden en procedure bij doorgeleiding
de verplichtingen voor de escorteurs

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk
België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Republiek Armenië ter
uitvoering van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Armenië inzake de overname
van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven, opgesteld te Brussel, op 20 juni 2018
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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 SRI Lanka.
Het gaat om een gift voor een project voor de verkoop van simulatoren voor treinbestuurders in Sri Lanka.
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 voor juli en augustus van de ouderschapsuitkering ten gunste van
ouders die werken als zelfstandige
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van
Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de ouderschapsuitkering
ten gunste van zelfstandigen voor de maanden juli en augustus wil verlengen, in het kader van de
maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19-virus.
De niet altijd zo evidente combinatie van werken en het opvangen van (jonge) kinderen dringt zich
eveneens verder op tijdens de maanden juli en augustus 2020. Veel zelfstandige ouders hebben nog
steeds niet de mogelijkheid om kinderopvang te regelen voor deze schoolvakanties.
In deze gecompliceerde en onzekere context van heropstart, is het dan ook passend om de initiële
maatregel voor steun aan zelfstandige ouders tijdens de zomervakantieperiode te verlengen. Als ze hun
activiteit voortzetten of hervatten, maar in mei en juni deze activiteit door de COVID-19-crisis moeten
combineren met de zorg voor hun kind(eren) jonger dan 12 jaar of met een beperking, zullen ze in
aanmerking kunnen komen voor de ouderschapsuitkering. En dit naar het voorbeeld van het COVID-19ouderschapsverlof dat onlangs werd ingevoerd voor de werknemers.
De maatregel voorziet een uitkering van 532,24 euro of, als de zelfstandige uitsluitend samenwoont met
één of meerdere kinderen die hij ten laste heeft, 875 euro. De uitkering is gericht op de zelfstandigen die
hun activiteiten voortzetten in juli en augustus. Ze kan dus niet gecumuleerd worden met het
vervangingsinkomen 'overbruggingsrecht'.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende toekenning
van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk
onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
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COVID-19: uitstel van de indiening van de bewijsstukken voor de toelage aan de
representatieve vakorganisaties
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken David Clarinval een ontwerp
van koninklijk besluit goed over de toekenning van een toelage aan de representatieve
vakorganisaties voor 2019.
De huidige COVID-19-gezondheidscrisis heeft een impact op het goede verloop van het proces voor de
indiening van de bewijsstukken van de toelage vastgesteld op 31 maart van het jaar N+1 voor de
betrokken vakorganisaties. Om de rechtszekerheid te garanderen, stelt het ontwerp de datum van de
indiening van de bewijsstukken uit tot een latere datum, namelijk 31 juli 2020.
De maatregel treedt in werking vanaf 31 maart 2020.
Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen binnen Comité A.
Ontwerp van koninklijk besluit tot afwijking van artikel 5, tweede lid van het koninklijk besluit van 24 maart
2003 betreﬀende de toekenning van een toelage aan de representatieve vakorganisaties bedoeld in artikel
7 van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel, in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus
COVID-19
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Sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas en elektriciteit
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Nathalie Muylle twee ontwerpen van
ministerieel besluit goed over de berekening van de sociale maximumprijzen voor de levering van
aardgas en elektriciteit.
Naar analogie met de hervorming van de berekening van de sociale tarieven voor aardgas en elektriciteit
die op 1 juli 2020 in werking treedt, worden deze maximumprijzen vanaf dan ook driemaandelijks
berekend (in plaats van zesmaandelijks). De ministeriële besluiten worden daarom aangepast.
De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2004 tot
vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit door de distributieondernemingen
aan de eindafnemers wier leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als
residentieel beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie kunnen beschouwd
worden
Ontwerp van ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 15 februari 2005 tot
vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van aardgas door de distributieondernemingen aan
de eindafnemers wier leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als residentieel
beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie kunnen beschouwd worden
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COVID-19: opheﬃng van bepaalde bijzondere maatregelen voor het personeel van de
federale overheid
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken David Clarinval een ontwerp
van koninklijk besluit goed dat bepaalde artikels van het koninklijk besluit met bijzondere
maatregelen voor de personeelsleden van de federale overheid in het kader van de COVID-19pandemie opheft op 30 juni 2020.
Als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis werden er bijzondere reglementaire maatregelen genomen
om de werkingsproblemen in het federaal openbaar ambt aan te pakken in het koninklijk besluit van 22
april 2020. Rekening houdend met de geleidelijke afbouw van de maatregelen en de beperkte duur ervan,
heft het ontwerp de bepalingen op over de opschorting van termijnen en procedures, de vergoeding van
verplaatsingskosten met de auto en de dienstvrijstelling die werd verleend wanneer telewerken niet
mogelijk was, en dit op 30 juni 2020.
Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen binnen Comité B. Het wordt nadien
voorgelegd aan de Raad van State voor advies binnen de vijf dagen.
Ontwerp van koninklijk besluit tot opheﬃng van artikelen 3, 4 en 7 van het koninklijk besluit van 22 april
2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het
kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19
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Wijziging van koninklijke besluiten in het kader van een aantal besparingsmaatregelen in
de farmaceutische sector
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De
Block twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over een aantal besparingsmaatregelen binnen de
partiële doelstelling farmaceutische specialiteiten.
In het kader van het gezondheidszorgbudget voor 2020 werden verschillende besparingsmaatregelen
genomen. Dit impliceert de wijziging van twee koninklijke besluiten. Het gaat om de volgende
maatregelen:
'Old drugs cliﬀ'
Indien er geen generisch/biosimilair alternatief beschikbaar is op het moment van het patentverval en
daarna, daalt de vergoedingsbasis van een geneesmiddel met de prijsdalingen ‘oude geneesmiddelen’ in
drie stappen:
na 12 jaar op de markt beschikbaar: -17%
na 15 jaar op de markt beschikbaar: in functie van omzet van de molecule
na 18 jaar op de markt beschikbaar: enkel voor biologische geneesmiddelen met een prijsdaling van
15%

Deze maatregel beoogt om, indien er geen generisch/biosimilair alternatief beschikbaar is wanneer het
geneesmiddel 12 jaar op de markt is, deze prijsdalingen te cumuleren in één prijsdaling.
Biologische geneesmiddelen
Indien een biosimilair geneesmiddel op de markt komt, daalt de vergoedingsbasis met 15%. Dezelfde
daling vindt plaats als origineel het biologisch geneesmiddel 18 jaar op de markt is en er geen biosimilair
geneesmiddel beschikbaar is. Deze maatregel beoogt om de daling van de vergoedingsbasis verder uit te
diepen tot 20%.
Uitdieping prijsdalingen na 12 jaar
De prijsdalingen na 12 jaar vergoedbaarheid worden verder uitgediept met 2,75%.
Afschaﬀen veiligheidsmarge
Momenteel kunnen originele geneesmiddelen gebruik maken in het systeem van de plafondprijzen van
een veiligheidsmarge van 5 euro zonder een impact op het statuut van goedkoopste. Dit wil zeggen dat
een origineel geneesmiddel kan beschouwd worden als goedkoopste terwijl het eigenlijk behoort tot de
niet-goedkoopste en toch nog terugbetaald wordt (de veiligheidsmarge van 5 euro valt ten laste van de

2/2

patiënt). Deze maatregel beoogt het afschaﬀen van deze veiligheidsmarge, wat dan ook hoofdzakelijk een
positieve impact zal hebben op het remgeld, maar zal tevens een concurrentiële dynamiek teweeg
brengen en een eﬀect op de maximumfactuur (MAF).
De ontwerpen worden voor dringend advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp tot koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling
van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten
Ontwerp tot koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het
persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen
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