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Ministerraad van 23 oktober 2020
De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 23 oktober 2020, onder
het voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo.

De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 23 oktober 2020

COVID-19: verlenging van het heropstart - overbruggingsrecht voor zelfstandigen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw,
Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing David Clarinval een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot verlenging van het opstart-overbruggingsrecht om zelfstandigen die door
de COVID-crisis schade ondervinden, te ondersteunen bij het heropstarten van hun activiteiten.

Concreet gaat het om een verlenging van de crisismaatregel heropstart overbruggingsrecht die dankzij de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december
2016 werd geïmplementeerd.
Normaal gezien zou het heropstart - overbruggingsrecht aﬂopen op 31 oktober 2020, maar door de
evolutie van de huidige situatie en de moeilijkheden waarmee de zelfstandigen momenteel worden
geconfronteerd, wordt het tot en met 31 december 2020 verlengd.
Het ontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Daarna zal het ter ondertekening
worden voorgelegd aan de Koning.
Ontwerp van koninklijk besluit van tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22
december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot
invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen
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Hoort bij Ministerraad van 23 oktober 2020

Verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van FEDRIS
De ministerraad keurde op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank
Vandenbroucke een ontwerp van ministerieel besluit goed dat de verlenging van het mandaat van de
adjunct-administrateur-generaal van FEDRIS hernieuwt.
Het mandaat van Pascale Lambin als adjunct-administrateur-generaal van het Federaal Agentschap voor
beroepsrisico's (FEDRIS) wordt hernieuwd vanaf 31 oktober 2020. De verlenging duurt tot de aanstelling
van een nieuwe adjunct-administrateur-generaal. De procedure hiervoor is gestart, maar heeft nog niet
geleid tot een benoeming.
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Hoort bij Ministerraad van 23 oktober 2020

Oprichting College in de strijd tegen ﬁscale en sociale fraude
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën belast met de Coördinatie van de
fraudebestrijding Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot oprichting van
een College in de strijd tegen ﬁscale en sociale fraude.
Om de strijd tegen ﬁscale fraude, sociale fraude en sociale dumping onverminderd verder te zetten en in
navolging van een verslag van het Rekenhof over het "Actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en
sociale dumping", wordt een College in de strijd tegen de ﬁscale en sociale fraude opgericht.
Dit college zal bestaan uit de administraties, directies en instellingen betrokken bij de fraudebestrijding
alsook bepaalde procureurs-generaal en de federale procureur. De beslissingstructuren die op die manier
worden gecreëerd, zorgen ervoor dat zowel op het niveau van de regering als op het niveau van de
betrokken administraties, directies en instellingen een gecoördineerd beleid kan worden uitgewerkt.
Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.
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Hoort bij Ministerraad van 23 oktober 2020

Defensie biedt hulp aan de Natie aan in het kader van de strijd tegen COVID-19
Op initiatief van minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft de ministerraad beslist om Defensie
in te zetten in de strijd tegen COVID-19.
Lees het persbericht van Defensie in bijlage (rechtsboven).
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Hoort bij Ministerraad van 23 oktober 2020

COVID-19: verdubbeling van het crisis-overbruggingsrecht voor de sectoren die moeten
sluiten
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen en KMO's David Clarinval een
voorontwerp van wet goed dat het crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen verdubbelt.
Het voorontwerp bevestigt het crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen en voert de mogelijkheid in
om een dubbele uitkering van 2.583,38 euro (alleenstaande zelfstandige) of 3.228,20 euro (zelfstandige
met gezinslast) toe te kennen.
De maatregel is bedoeld voor alle zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die actief zijn in
sectoren die hun zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk hebben moeten stopzetten wegens de
COVID-maatregelen die via ministerieel besluit werden genomen. Maar ook de zelfstandigen, helpers en
meewerkende echtgenoten die actief zijn in sectoren die afhankelijk zijn van de hierboven genoemde
sectoren en die hun zelfstandige activiteit volledig moeten onderbreken, komen in aanmerking voor
het dubbele crisis-overbruggingsrecht. De zelfstandigen uit de laatste categorie die hun zelfstandige
activiteit slechts gedeeltelijk onderbreken, komen in aanmerking voor het heropstart-overbruggingsrecht,
maar niet voor het crisis-overbruggingsrecht.
De dubbele uitkering is van toepassing in oktober en november 2020, maar kan tot december worden
verlengd via een koninklijk besluit.
voorontwerp van wet tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging de wet van 22 december 2016
houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van
tijdelijke maatregelen in het kader van Covid-19 ten gunste van zelfstandigen
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Hoort bij Ministerraad van 23 oktober 2020

COVID-19: maatregelen voor de horeca
De ministerraad keurt op voorstel van minister Economie en van Werk Pierre-Yves Dermagne een
amendement goed op het voorontwerp van wet tot opening van voorlopige kredieten voor de
maanden november en december 2020. Het amendement heeft als doel de horeca te steunen.

Het voorontwerp kent een subsidie aan het sectoraal fonds Horeca toe, om de uitbetaling van de
eindejaarspremies voor alle werknemers in de sector te waarborgen.
Het voorstel heeft als doel de werknemers in de horecasector die al enkele maanden tijdelijk werkloos zijn
en de werkgevers in de zwaar getroﬀen sector te ondersteunen.
Het amendement wordt ter goedkeuring aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorgelegd.
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Hoort bij Ministerraad van 23 oktober 2020

COVID-19: compensatie van werkgeversbijdragen voor bepaalde werkgevers
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale zaken Frank Vandenbroucke een
voorontwerp van wet goed dat een regeling invoert voor bepaalde werkgevers in de vorm van een
premie die de kwartaalbedragen voor het derde kwartaal van 2020 compenseert.
Het gaat om een vrijstelling in de vorm van een premie, die gelijk is aan de basiswerkgeversbijdragen. Het
bedrag wordt verminderd met de RSZ-verminderingen en vermeerderd met verschuldigde
solidariteitsbijdragen op studentenarbeid.
De maatregel is van toepassing op:
- de inrichtingen in de horecasector, inrichtingen die vallen onder paritair comité 302 voor het
hotelbedrijf en andere eet- en drankgelegenheden*
- de werkgevers in de sector van evenementen en spektakel (wet van 5 december 1968 betreﬀende de
collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités)
- de werkgevers die werkzaam zijn als exploitant van kermisattracties.
De premie zal worden berekend eerst op basis van de cijfers voor het eerste kwartaal, daarna op basis van
de cijfers voor het derde kwartaal 2020.
De bedoeling van deze maatregel is om liquiditeitsproblemen van de werkgevers te beperken en om
ontslagen te voorkomen.
* bedoeld in artikel 6, § 1, eerste lid, van het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, met uitzondering van de eeten drankgelegenheden en grootkeukens bestemd voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen.
voorontwerp van wet houdende toekenning van een premie aan bepaalde categorieën van werkgevers
voor de betaling van de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verschuldigde bedragen voor het derde
kwartaal 2020
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Hoort bij Ministerraad van 23 oktober 2020

Subsidie voor OCMW's voor de aankoop van levensmiddelen en hygiëneproducten en
bepaalde instellingen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast
met Armoedebestrijding Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed tot toekenning van
een subsidie aan de OCMW’s voor de ondersteuning van de aankoop van levensmiddelen en
hygiëneproducten. De ministerraad keurt ook de toekenning goed van een subsidie aan bepaalde
instellingen voor de aankoop van basislevensmiddelen.
De maatregel kent een subsidie aan de OCMW’s toe voor een bedrag van 6 miljoen euro, om hun
initiatieven te ondersteunen in het kader van de toegang tot levensmiddelen en basishygiëneproducten.
Deze aanvullende subsidie ondersteunt de aankoop van levensmiddelen via bijkomende middelen naast
de bestaande initiatieven op het vlak van voedselhulp. Bovendien laat de subsidie de aankoop toe van
hygiënemateriaal (handschoenen, zeep, gel, maskers…) voor de bijzonder kwetsbare groepen die geen
toegang hebben tot beschermingsmateriaal tegen Covid-19.
De ministerraad kent ook een subsidies toe aan ODC Antwerpen, het Rode Kruis, Alimen’T, de federatie
van voedselbanken voor de aankoop van voedsel voor de meest behoeftigen.
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