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Ministerraad van 28 augustus 2020
De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 28 augustus 2020, onder
het voorzitterschap van eerste minister Sophie Wilmès.

De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 28 augustus 2020

Benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Nathalie Muylle een ontwerp van koninklijk
besluit betreﬀende de benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid goed.
De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid wordt onder meer samengesteld uit elf leden benoemd door de
Koning bij een in de Ministerraad overlegd besluit, op voordracht van de Minister van Werk, wegens hun
bijzondere onderlegdheid en ervaring op het gebied van de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt. Het
mandaat van vijf jaar van de leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid is verstreken.
Het ontwerp voorziet in de benoeming van de volgende leden voor vijf jaar:
Yves Birette
Bea Cantillon
Georges Carlens
Marc De Vos
Philippe Donnay
Ides Nicaise
Luc Sels
Sébastien Van Bellegem
Nicolas van Zeebroeck
Steven Vanackere
Caroline Ven

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Hoort bij Ministerraad van 28 augustus 2020

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 augustus 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
september 2020 tot 2 oktober 2020. In dat aantal is ook rekening gehouden met een reservecapaciteit die
onmiddellijk inzetbaar is.
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Hoort bij Ministerraad van 28 augustus 2020

Vastlegging van het maximum aantal inrichters van weddenschappen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk
besluit tot vastlegging van het maximum aantal inrichters van weddenschappen goed.
Het ontwerp legt het maximum aantal inrichters van weddenschappen vast op 34 (F1-licenties) voor de
periode van 1 januari 2020 tot en met 31 juli 2022.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit van 22 december 2020 betreﬀende het maximum aantal inrichters van
weddenschappen en de procedure voor het behandelen van vergunningsaanvragen ingeval een
vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting
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Hoort bij Ministerraad van 28 augustus 2020

Derde wijzigingsclausule aan de nationale overeenkomst tussen de orthopedisten en de
verzekeringsinstellingen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie de
Block de derde wijzigingsclausule goed in de nationale overeenkomst tussen de orthopedisten en de
verzekeringsinstellingen.
Een derde wijzigingsclausule aan de overeenkomst tussen de orthopedisten en de verzekeringsinstellingen
werd afgesloten om een deel van de wijzigingen van artikels 27 en 29 van de nomenclatuur te ﬁnancieren.
De terugbetaling van de verstrekking 697071-697082 (enkelorthese voor achillespeesruptuur of
enkelfractuur) uit artikel 29 wordt verlaagd met 31,61%. Deze verlaging van de terugbetaling wordt
bekomen door de T-waarde van deze verstrekking te verlagen. Het vragen van supplementen op deze
verstrekking wordt verboden, zodat het verschil tussen de huidige terugbetaling en de nieuwe verlaagde
terugbetaling niet ten laste zal vallen van de rechthebbenden.
De wijzigingsclausule mag in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.
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Hoort bij Ministerraad van 28 augustus 2020

Reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en
Fiscalisten
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut
van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF).
De Nationale Raad van het BIBF heeft artikel 21 van het reglement van plichtenleer anders geformuleerd
om de draagwijdte ervan beter te verduidelijken en om gevolg te geven aan het arrest van het Hof van
Justitie van de Europese Unie van 27 februari 2020.
Het ontwerp van koninklijk besluit is bedoeld om het reglement van plichtenleer, zoals gewijzigd door de
Nationale Raad van het BIBF, goed te keuren. Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de
Koning.
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Hoort bij Ministerraad van 28 augustus 2020

Naleving van de fytosanitaire ISPM 15-norm door behandelaars, producenten en
handelaars van verpakkingshout
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat de naleving van de ISPM 15-norm bewijst door behandelaars, producenten
en handelaars van verpakkingshout.
Het ontwerpbesluit is bedoeld om enkele punten te verduidelijken:
de toelatingsmodaliteiten voor de operatoren die de ISPM 15-norm gebruiken
de erkenningsmodaliteiten voor de certiﬁceringsinstellingen waaraan de controle en de certiﬁcering
van deze operatoren worden gedelegeerd
de nationale technische speciﬁcaties met betrekking tot het merkteken en, in voorkomend geval, de
behandelings- en traceerbaarheidsvoorwaarden

Het vervangt het koninklijk besluit van 7 maart 2005, dat achterhaald is door de publicatie van de nieuwe
Europese fytosanitaire Verordening (Verordening EU 2016/2031) en de evolutie van de ISPM 15-norm.
De ISPM 15-norm (internationale norm voor fytosanitaire maatregelen) legt de voorwaarden op waaraan
verpakkingshout moet voldoen bij de uitvoer van alle soorten goederen naar derde landen die partij zijn bij
de International Plant Protection Convention. Door verpakkingshout te gebruiken dat aan deze norm
voldoet en dat voorzien is van een speciﬁek merkteken, garandeert de uitvoerder aan het nationale
plantenbeschermingsorgaan van het land van invoer dat deze verpakkingen vrij zijn van plantenziekten en
-plagen.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Hoort bij Ministerraad van 28 augustus 2020

Budgettaire dekking van civiele-crisisbeheersmissies in 2020
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goﬃn een ontwerp
van koninklijk besluit goed over de verdeling van het provisionele krediet voor de budgettaire dekking
van civiele-crisisbeheersmissies in 2020.
Om de budgettaire dekking van de missies te verzekeren, werd een provisioneel krediet van 3 304 000
euro in vastlegging en 3 304 000 euro in vereﬀening ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting voor
het begrotingsjaar 2020. Heden moet een bedrag van 1 807 600 euro in vastlegging en 1 807 600 euro in
vereﬀening van dit provisionele krediet worden afgenomen voor de vastlegging en de vereﬀening van de
kosten van de FOD’s die betrokken zijn bij de civiele-crisisbeheersmissies.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Ontwerp van koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven
op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2020 en bestemd
om de looncompensatie en de terugbetaling aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en
werkings- en ontplooiingskosten van militairen, leden van de Federale Politie, vertegenwoordigers van de
Magistratuur en personeelsleden van de FOD Justitie, Buitenlandse Zaken en Financiën en andere
overheidsdiensten, belast met zendingen in het buitenland, te dekken
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Hoort bij Ministerraad van 28 augustus 2020

Wijzigingsclausule in de nationale overeenkomst tussen de verzekeringsinstellingen en de
psychiatrische ziekenhuizen en diensten
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De
Block een ontwerp van wijzigingsclausule goed in de nationale overeenkomst tussen de
verzekeringsinstellingen en de psychiatrische ziekenhuizen en diensten.
Ingevolge de covid-19-epidemie keurde de overeenkomstencommissie ziekenhuizenverzekeringsinstellingen twee maatregelen goed die de psychiatrische ziekenhuizen en diensten de
mogelijkheid bieden om zorg op afstand te geven. Deze twee maatregelen werden voor een eerste periode
goedgekeurd van 14 maart 2020 tot en met 30 juni 2020. Op 16 juni 2020 keurde de
overeenkomstencommissie twee nieuwe maatregelen goed om zich aan te passen aan de evolutie van de
epidemie :
Partiële daghospitalisatie: aanpassing minimale aanwezigheidsduur
De overeenkomstencommissie heeft beslist om de minimale aanwezigheidsduur in het dagziekenhuis
te verminderen van 7 uur naar 3 uur. Dit maakt het mogelijk om de groep van patiënten die op één dag
worden behandeld, op te delen. De vergoeding van deze aangepaste vorm van daghospitalisatie dekt
evenzeer de continuïteit van de zorg op afstand door het ziekenhuisteam tijdens de afwezigheidsdagen
en alle bijbehorende interventies, zowel op de aan- als op de afwezigheidsdagen. Deze aanpassing is
vanaf toepassing van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020.
Nabehandeling op afstand: verlenging
De overeenkomstencommissie heeft beslist om de formule van nabehandeling op afstand waarbij
groepszittingen vervangen kunnen worden door individuele zittingen te verlengen tot en met 31
december 2020. Verder wenst de overeenkomstencommissie zich te engageren om fundamenteel na
te denken over de continuïteit van de psychiatrische zorg en het samenspel van de diverse
zorgmodaliteiten hierbij. In een geïntegreerde wijze van zorgverlening moeten de diverse
zorgmodaliteiten ﬂexibel kunnen worden ingezet in functie van de noden van de patiënt en vanuit een
zorgteam dat de verantwoordelijkheid draagt voor de continuïteit van de zorg en waarbij de patiënt
maximaal geïntegreerd blijft in de maatschappij en zijn sociale rollen zoveel mogelijk kan blijven
opnemen.

Goedkeuring van de Nationale overeenkomst tussen de psychiatrische instellingen en diensten en de
verzekeringsinstellingen, in uitvoering van artikel 51, § 1, derde lid, van de wet betreﬀende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (derde
wijzigingsclausule)
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Hoort bij Ministerraad van 28 augustus 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:
FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Financiën
Ontwikkelingssamenwerking
Ambtenarenzaken
Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Energie
Duurzame Ontwikkeling
Mobiliteit en skeyes
Maatschappelijke Integratie
Werk
Economie
Buitenlandse Zaken
Defensie
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Hoort bij Ministerraad van 28 augustus 2020

NMBS: uitstel van de geldigheidsperiode van de gratis 12-trajecten-pass met één maand
De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met de NMBS, François Bellot, een ontwerp
van koninklijk besluit tot uitstel van de geldigheidsperiode van de gratis 12-trajecten-pass met één
maand goed.
Volgend op de beslissing van de Superkern van 6 juni 2020 en de aanbevelingen van de NMBS heeft een
overleg tussen de minister van Mobiliteit en de NMBS toegelaten de concrete modaliteiten te deﬁniëren
van de verdeling van een gratis pass van 12 ritten (de 12-trajecten-pass) net als de voorwaarden voor de
tijdelijke maatregel van het gratis vervoer van de ﬁets op de binnenlandse treinen. Deze beslissing werd
bekrachtigd via een koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013.
Ingevolge de wil van de federale regering en van de NMBS om bijkomende voorzorgsmaatregelen te
nemen gelet op de gezondheidssituatie met betrekking tot de Covid-19-pandemie op de vooravond van
het nieuwe schooljaar, werd beslist om de geldigheid van de pass uit te stellen met één maand, zodat deze
geldig zal zijn in de periode van 5 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Hiervoor moet het koninklijk
besluit van 21 december 2013 opnieuw worden gewijzigd.
Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot
vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden –
12‑trajecten‑pass
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