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Ministerraad van 24 juli 2020
De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 24 juli 2020, onder het
voorzitterschap van eerste minister Sophie Wilmès.

De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 24 juli 2020

Quota voor kandidaat-artsen voor 2026
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp
van koninklijk besluit goed dat de quota voor kandidaat-artsen voor 2026 vaststelt.
Overeenkomstig de wet van 22 maart 2018 zullen de quota per Gemeenschap worden vastgesteld, op
basis van de door het Rekenhof vastgestelde verdeelsleutel (Vlaamse Gemeenschap 59,59%, Franse
Gemeenschap 40,41%). Het maximumaantal gecertiﬁceerde kandidaten die toegang hebben tot een
opleiding die leidt tot een van de beroepstitels die zijn voorbehouden aan medische beroepsbeoefenaars,
is voor 2026 vastgesteld op:
514 voor de Franse Gemeenschap
759 voor de Vlaamse Gemeenschap

Het overschot aan kandidaat-artsen, dat voor de Franse Gemeenschap op 1531 ligt, moet jaarlijks
geleidelijk worden afgebouwd tot een ondergrens van 505. Deze negatieve afvlakking wordt toegepast tot
het overschot is weggewerkt. Het maximumaantal gecertiﬁceerde kandidaat-artsen in de Franse
Gemeenschap voor 2026 is de facto 505.
Het tekort aan kandidaat-artsen dat in de Vlaamse Gemeenschap op 1040 is vastgesteld, wordt met 20%
weggewerkt. Het maximumaantal gecertiﬁceerde kandidaat-artsen in de Vlaamse Gemeenschap voor
2026 bedraagt de facto 911.
Uit analyse van de Planningscommissie - Medisch aanbod blijkt dat er voor een aantal specialismen een
tekort dreigt, namelijk:
psychiatrie
geriatrie
pathologische anatomie
medische oncologie
reumatologie
klinische biologie

Om de tekorten zo snel mogelijk weg te werken, werden deze specialismen afgezonderd uit te quota voor
de studenten die afstuderen aan de basisopleiding in 2026 en aan hun specialisatieopleiding beginnen. Er
staat dus geen beperking op het aantal artsen die kiezen voor een van deze zes specialismen in 2026.
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Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreﬀende de
planning van het medisch aanbod (artsenquota 2026)
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RSZ: betalingstermijnen voor de verschuldigde bijdragen voor het 3de en 4de kwartaal
2020
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van
Werk Nathalie Muylle een voorontwerp van wet goed om de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in
staat te stellen betalingstermijnen toe te kennen voor de verschuldigde bijdragen voor het derde en
vierde kwartaal van 2020 zonder toepassing van sancties.
Het voorontwerp breidt de maatregel van de 'bijzondere' minnelijke afbetalingsplannen van toepassing
voor werkgevers die worden getroﬀen door de sociaaleconomische gevolgen van het coronavirus uit tot
het derde en vierde kwartaal 2020
Het voorontwerp bepaalt dat de werkgevers, die als gevolg van de coronacrisis ernstige economische
problemen ondervinden, kunnen verzoeken om minnelijke afbetalingsplannen voor de
socialezekerheidsbijdragen voor het derde en vierde kwartaal van 2020. In voorkomend geval zullen er
geen sancties worden opgelegd als de voorschotten voor die kwartalen te laat worden betaald.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Overheidsopdracht voor de Dienst Vreemdelingenzaken: reservering van vervoersbewijzen
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block akkoord met de
lancering van een overheidsopdracht voor het aanwijzen van een reisbureau dat verantwoordelijk is
voor het boeken en uitreiken van de vervoerbewijzen voor repatriëringen of verwijderingen voor
rekening van de Dienst Vreemdelingenzaken.
De overheidsopdracht, die via een mededingingsprocedure met onderhandelingen moet worden
gelanceerd, gaat over de reservering, de afgifte en de annulering van vervoerbewijzen, zowel voor
personen die illegaal verblijven als voor het personeel dat hen tijdens de verwijderingen begeleidt. Het
contract wordt gesloten voor één jaar en kan drie keer stilzwijgend worden verlengd met één jaar
(maximale totale duur: vier jaar).
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Benoeming van de directeur en de adjunct-directeur van het Centrum voor Cybersecurity
België
De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Sophie Wilmès twee ontwerpen van koninklijk
besluit goed voor de benoeming van de directeur en de adjunct-directeur van het Centrum voor
Cybersecurity België.
De mandaten van Miguel De Bruycker als directeur en Phédra Clouner als adjunct-directeur worden vanaf
17 augustus 2020 met vijf jaar verlengd.
De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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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
Ambtenarenzaken
Wetenschapsbeleid
Volksgezondheid
Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Digitale Agenda
Economie
Buitenlandse Zaken
Défensie
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Subsidies ter ondersteuning van de eindeloopbaanregeling van de lokale politie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem
een ontwerp van koninklijk besluit goed over de de toekenningsvoorwaarden van subsidies ter
ondersteuning van de eindeloopbaanregeling voor personeelsleden van het operationeel kader van de
lokale politie voor 2020.
Het project voorziet voor 2020 in de toekenning van ﬁnanciële overheidssteun, in de vorm van subsidies,
aan de politiezones, zodat ze de meerkosten en budgettaire lasten kunnen dragen die voortvloeien uit de
verlenging van de loopbaan van sommige personeelsleden.
De wet van 17 februari 2020 heeft de ﬁnanciering van de eindeloopbaanmaatregelen voor de leden van de
lokale politie voor het jaar 2020 immers verlengd. Deze wet bepaalt dat eventuele meerkost ten opzichte
van het bedrag van 46.125.000 euro in 2020 ten laste wordt genomen door de federale politie. Daarvoor
werden de kredieten voor de federale politie verhoogd met 51.358.000 euro, volgens de ramingen.
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Toekenning van een toelage aan de hulpverleningszones in het kader van het beheer van
het Seveso-risico
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem
een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van de kredieten voor de
hulpverleningszones op het Seveso-fonds via een toelage.
Via de omzendbrief van 22 december 2017 wordt op het Seveso-fonds een jaarlijks krediet van minimum
1.500.000 euro voorzien voor de hulpverleningszones. Deze kredieten zijn bestemd voor de
hulpverleningszones met minstens één Seveso-hogedrempelinrichting op hun grondgebied. Dit jaarlijks
krediet zorgt ervoor dat de hulpverleningszones steeds over de nodige kredieten beschikken om het
beheer van het Seveso-risico op het grondgebied van die zones te verzekeren.
Het ontwerp wijzigt niets aan de in de omzendbrief gehanteerde verdeelsleutel, noch aan de aard van de
mogelijke bestedingen. Het ontwerp laat de hulpverleningszones enkel toe om in het begrotingsjaar 2020
sneller over de hun toegewezen kredieten van 1.616.058,62 euro te kunnen beschikken. Zo
kunnen gevalideerde projecten of investeringen gerealiseerd worden.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van de toekenning van een eenmalige
toelage aan de hulpverleningszones en de Brusselse Hoofdstedelijke dienst voor brandbestrijding en
dringende medische hulp voor het aankopen van bijzonder materiaal of het realiseren van bijzondere
projecten, in het kader van het beheer van het Seveso-risico
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Harmonisering van de statuten van de Veiligheid van de Staat
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk
besluit goed dat de statuten van de Veiligheid van de Staat harmoniseert door
een basisbeschermingstoelage en een inlichtingentoelage in te voeren.
Het ontwerp zet een eerste stap in de interne hervormingen binnen de Veiligheid van de Staat (VSSE). Een
voorwaarde voor de uitvoering van deze hervormingen is namelijk een harmonisatie van statuten binnen
de dienst.
Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen en gaat nadien voor advies naar de Raad
van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2006 betreﬀende
de harmonisatie van de statuten binnen de VSSE via de invoering van een basisbeschermingstoelage en
een inlichtingentoelage
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Bijkomende middelen voor de implementatie van de Single Digital Gateway-verordening
De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Administratieve Vereenvoudiging Philippe
De Backer akte van het meerjarenoverzicht van vereiste bijkomende middelen voor de implementatie
van de Single Digital Gateway (SDG)-verordening op het federale en interbestuurlijke niveau.
SDG kadert in de implementatie van de Europese strategie voor een digitale eengemaakte markt. De
verordening trad in werking op 11 december 2018 en omvat drie luiken: een informatieluik, een
procedureluik en een assistentieluik. De Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) is belast met
de algemene nationale coördinatie van de implementatie ervan.
Het informatie- en assistentieluik dient gerealiseerd te worden tegen december 2020. Een uitzondering
hierop is voorzien voor gemeentelijke instanties, die slechts tegen eind 2022 aan alle informatievereisten
moeten voldoen. Eind 2023 moet België ook voldoen aan het procedureluik. De betrokken procedures
begeleiden een aantal belangrijke levensmomenten voor zowel burgers als bedrijven en moeten volledig
online doorlopen kunnen worden.
Om te voldoen aan de implementatietermijnen van de SDG-verordening, geeft de ministerraad groen licht
voor:
de toekenning van de nodige bijkomende middelen voor 2020
de structurele ﬁnanciering van het SDG-programma vanaf 2021 via een interdepartementale SDGprovisie, waar alle bijkomende werkingsmiddelen voor het federale niveau kunnen worden voorzien
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Eerste deel van het programma 2020 van de leningen van staat tot staat
De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking
Alexander De Croo en van de minister belast met Buitenlandse Handel Pieter De Crem het eerste deel
van het programma 2020 van de leningen van Staat tot Staat goed.
Het betreft een gebonden staatslening aan Sri Lanka voor een bedrag van 11.814.293 euro in het kader
van een gemengd krediet van 17.122.164 euro voor de levering en de bouw van minstens 60
plattelandsbruggen.
De ministerraad heeft ook beslist dat de aﬂossingstermijn voor de staatsleningen die deel uitmaken van
een gemengd krediet is vastgesteld op 40 jaar met een aﬂossingsvrije periode van 20 jaar. Dit betekent
dat de verdeelsleutel 87,7% is voor de staatslening en 12,3% voor het handelskrediet. Voor zuivere
staatsleningen die geen deel uitmaken van een gemengd krediet, wordt de aﬂossingsperiode verlengd tot
35 jaar met een aﬂossingsvrije periode van 16 jaar.
De ministerraad heeft beslist de geldigheidsduur van de staatslening van 4.584.970 euro die op 21
november 2014 aan Kenia is toegekend voor de ﬁnanciering van een project genaamd Clinical Laboratory
& Radiology Services Improvement Project, met drie jaar te verlengen, tot 24 april 2023.
De ministerraad heeft vervolgens nota genomen van de stand van zaken van het programma met
staatsleningen van de vorige jaren.
België verstrekt leningen van staat tot staat aan ontwikkelingslanden voor de concessionele ﬁnanciering
van de Belgische export van kapitaalgoederen en aanverwante diensten. Ze hebben een tweeledig doel:
enerzijds bijdragen aan de ontwikkeling van de achtergestelde landen en anderzijds de Belgische
economie ondersteunen door onze export te bevorderen.
Vanwege hun subsidiegehalte vormen staatsleningen ook een instrument van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking.
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Aanmerking van het corona-ouderschapsverlof voor het pensioen van overheidspersoneel
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat het corona-ouderschapsverlof in aanmerking neemt voor het pensioen van
de personeelsleden van de federale, gemeenschaps- en gewestelijke overheden.
Naar analogie met het pensioen van de loontrekkenden, bepaalt het ontwerp dat het coronaouderschapsverlof ook in aanmerking wordt genomen voor het pensioen van de personeelsleden van een
federale, gemeenschaps- of gewestelijke overheid. Dit geldt ook voor personeelsleden van de Kamer van
volksvertegenwoordigers, van de Senaat of van een gemeenschaps- of gewestelijk parlement, of voor een
personeelslid toegelaten tot de weddetoelage van een gemeenschap, wiens pensioen ten laste valt van de
federale overheid of van het pensioenstelsel ingevoerd door de wet van 28 april 1958 over het pensioen
van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst toegevoegd als bijlage bij de wet van 6 januari
2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van
de Grondwet, bij afwezigheid als gevolg van het corona-ouderschapsverlof
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Stand van zaken in het kader van het proces na de aanslagen van 22 maart 2016
De ministerraad neemt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens kennis van de stand van
zaken van de voorbereidingen voor de organisatie van het proces na de aanslagen van 22 maart
2016.
De ministerraad heeft kennisgenomen van de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen:
Beveiliging
Infrastructuur
Organisatie en Communicatie

Gezien het bijzondere belang van het dossier en de omvang van het project werd in overleg met alle
sleutelactoren een professionele projectorganisatie uitgewerkt. Deze bestaat uit een stuurgroep en
verschillende werkgroepen die zich buigen over beveiliging, infrastructuur en organisatie & communicatie.
Daarnaast gaat de ministerraad akkoord met de gunning van de overheidsopdracht voor het beheer van
de faciliteiten, de logistieke ondersteuning, de veiligheid en de bewaking, die eind juli 2019 op Europees
niveau werd bekendgemaakt.
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