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Ministerraad van 29 januari 2021
De ministerraad vond plaats via videoconferentie op vrijdag 29 januari 2021, onder het
voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 29 januari 2021

Aanstelling van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Economie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yes Dermagne een ontwerp van
koninklijk besluit goed voor de aanstelling van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD
Economie, KMO, Middenstand en Energie.
Séverine Waterbley wordt aangesteld tot voorzitster van het Directiecomité van de FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie voor zes jaar.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Ontwerp van koninklijk besluit houdende aanduiding van de houder van de managementfunctie voorzitter
van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
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Hoort bij Ministerraad van 29 januari 2021

Aanstelling van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp
van koninklijk besluit goed voor de aanstelling van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD
Sociale Zekerheid.
Peter Samyn wordt aangesteld tot voorzitter van het Directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid voor
zes jaar.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Ontwerp van koninklijk besluit houdende aanstelling van de houder van de managementfunctie voorzitter
van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
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Hoort bij Ministerraad van 29 januari 2021

Aanstelling van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Beleid en Ondersteuning
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter,
staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel en staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker
een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de aanstelling van de voorzitter van het Directiecomité
van de FOD Beleid en Ondersteuning.
Nicolas Waeyaert wordt aangesteld tot voorzitter van het Directiecomité van de FOD Beleid en
Ondersteuning voor zes jaar.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Ontwerp van koninklijk besluit houdende aanstelling van de houder van de managementfunctie van
voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
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Hoort bij Ministerraad van 29 januari 2021

Ambtenarenzaken: federale monitoring van het risico op overschrijding van de
personeelskredieten
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en
staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker een ontwerp van omzendbrief nr. 690 goed over de
federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2021 en 2022, en
de personeelsenveloppes in 2021 en 2022.
Er wordt een regelmatige monitoring van de personeelskredieten georganiseerd voor alle federale
openbare ambten. Een jaarlijks gepubliceerde omzendbrief stelt de diensten in kennis van de richtsnoeren
voor de monitoring van het jaar in kwestie en bepaalt de geldende personeelsenveloppes voor het
personeelsbeleid van de diensten.
De monitoring van het risico wordt twee keer georganiseerd in 2021, een eerste keer op basis van de
gegevens van mei en een tweede keer op basis van de gegevens van december. De monitoring van
december bevat ook een verslag over de verwezenlijkingen in 2021.
De aan de monitoring onderworpen entiteiten zijn ingedeeld in vijf groepen naargelang de instantie die het
monitoringsverslag opstelt.
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Hoort bij Ministerraad van 29 januari 2021

Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Handel Sophie Wilmès een aanvraag
voor exportkrediet goed voor Indonesië.
Het gaat om een gift voor de verkoop van treinbestuurdersimulatoren in Indonesië.
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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Hoort bij Ministerraad van 29 januari 2021

Overheidsopdracht over de aankoop van licenties voor de consultatie van een
bedrijfsdatabase
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne akkoord met de
lancering van een overheidsopdracht voor de aankoop van licenties voor de consultatie van
een bedrijfsdatabase, genaamd ORBIS.
Het gaat om een raamovereenkomst op basis van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking. Bureau Van Dijk is de enige dienstverlener die een database aanbiedt met
bedrijfsgegevens van +/- 375 miljoen bedrijven, 218 miljoen personen in 363 functies en 84 miljoen
eindbegunstigden. De informatie is onderling verbonden, waardoor het mogelijk is om een gedetailleerd
beeld te verkrijgen en te analyseren in de bedrijven en groepen.
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Hoort bij Ministerraad van 29 januari 2021

Missies Civiel Crisisbeheer - Indicatieve Planning voor 2021
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès akkoord met de
indicatieve planning voor 2021 van de Belgische bijdrage aan civiele crisisbeheersmissies geleid door
internationale organisaties (EU, VN, OVSE, NAVO).
Deze planning is een concrete vertaling van de Belgische politieke wil om deel te nemen aan
internationale inspanningen ter preventie, oplossing, stabilisatie en postconﬂictheropbouw in crisiszones
en kadert in de Belgische strategie in verband met civiel crisisbeheer, die op 18 mei 2017 door de
ministerraad werd goedgekeurd.
Op basis van de beoordelingsfactoren voor de uitwerking van de planning, en de politieke en operationele
ontwikkelingen op het terrein, ziet de indicatieve planning van 2021 er als volgt uit:

Hoofdzakelijk een verderzetting van
activiteiten uit 2020:

Een personeelsreserve voor een (eventuele):

• een bijdrage aan de lopende civiele
missies van de EU, VN en OVSE

• heroriëntering en/of verhoging van de bijdrage
aan lopende EU-, VN- en OVSE-missies

• een bijdrage van expertise inzake
terrorismebestrijding aan de Europese
delegatie in relevante regio’s

• vierde bijdrage met expertise in
terrorismebestrijding aan een Europese delegatie

• de inzet van een rechter in het
Speciaal VN-Tribunaal voor de CentraalAfrikaanse Republiek

• deelname aan toekomstige of nieuwe deelname
aan lopende missies van de EU, VN, NAVO en OVSE

• bijdrage, op vraag en voor korte periodes, aan de
missie UNODC/Aircop
• gerichte bijdrage aan voorbereidings- of
planningsstructuren omtrent civiel crisisbeheer bij
de EU, VN, NAVO en OVSE
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Hoort bij Ministerraad van 29 januari 2021

Overheidsopdracht voor de catering van de FOD Volksgezondheid
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank
Vandenbroucke akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de inrichting, uitbating en
organisatie van een bedrijfsrestaurant en aanverwante diensten.
De verschillende diensten van de FOD Volksgezondheid, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen
en Gezondheidsproducten (FAGG) en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
verhuizen in het kader van het Health on the Move-project van 2021 naar het Galileigebouw in Brussel.
Voor de uitbating van het bedrijfsrestaurant zoekt de FOD Volksgezondheid naar een opdrachtnemer die
de bedrijfscatering, waaronder het bedrijfsrestaurant, de vendingmachines, de koﬃe- en waterautomaten,
de vergader- en evenementenservice en de baristaservice op een innovatieve en duurzame manier uitbaat
met oog voor de gezondheid van de medewerkers. Daarvoor moet de opdrachtnemer de tweede
verdieping gedeeltelijk renoveren of aanpassen en een cateringconcept ontwikkelen.
Het huidige bedrijfsrestaurant op de Horta-site (Eurostation) blijft - zij het slechts gedeeltelijk operationeel voor de FOD Volksgezondheid. De huidige gebruikers en de overheidsdiensten die zijn
gehuisvest in de nabijgelegen gebouwen wensen gebruik te maken van de cateringdiensten van het
bedrijfsrestaurant, alsook van de vergaderdiensten. Daarom is het wenselijk om de bestaande
infrastructuur op te frissen en een horeca-aanbod te ontwikkelen vergelijkbaar met dat van het
Galileigebouw. Het personeel dat nu op die site is tewerkgesteld, moet worden overgenomen door de
opdrachtnemer.
De opdracht wordt geplaatst via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking.
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Hoort bij Ministerraad van 29 januari 2021

VN Mensenrechtenraad: derde nationaal rapport voor het Universeel Periodiek Onderzoek
De ministerraad neemt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès akte van
het derde nationaal rapport voor het Universeel Periodiek Onderzoek (UPR) van de VN
Mensenrechtenraad.
Het UPR bestaat uit een peer review mechanisme waarbij staten de mensenrechtensituatie in een land
evalueren door vragen en aanbevelingen te formuleren aan het betrokken land op basis van
verschillende rapporten: een nationaal rapport, een compilatie van informatie opgesteld door het VN Hoog
Commissariaat voor de Mensenrechten en een samenvatting opgesteld door het VN Hoog Commissariaat
voor de Mensenrechten van de informatie ingediend door stakeholders.
In dit geval gaat het om het derde nationaal rapport, voorbereid door België zelf. De focus wordt gelegd op
de uitvoering van de 187 door België aanvaarde aanbevelingen tijdens de tweede cyclus en op eventuele
nieuwe ontwikkelingen inzake mensenrechten, met inbegrip van eventuele uitdagingen en beperkingen.
Het deﬁnitieve rapport dient ten laatste op 1 februari 2021 aan de VN te worden overgemaakt.
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Hoort bij Ministerraad van 29 januari 2021

Belgisch mandaat in de VN Veiligheidsraad (2019-2020)
De ministerraad neemt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès nota van het
verslag over het Belgische mandaat in de VN Veiligheidsraad (2019-2020).
België zetelde als niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad van januari 2019 tot december 2020, voor
de zesde keer. Ons land heeft deze rol zeer actief ingevuld, met tussenkomsten tijdens elk vergadering
van de VN-Veiligheidsraad en actieve deelname aan de onderhandelingen over resoluties en andere
tekstproducten van de Raad.
Hoogtepunt van het Belgische mandaat was het voorzitterschap van de Veiligheidsaad in februari 2020. Bij
deze gelegenheid heeft België de Raad bijeengebracht rond de thema's 'kinderen en gewapend conﬂicten',
één van de gekozen prioriteiten voor ons mandaat, alsook de transitionele justitie. Prioritair werd ook
aandacht gegeven aan andere speciﬁeke taken. Zo trad België op als co-penhouder met Duitsland en
Koeweit in 2019, en enkel met Duitsland in 2020, voor de humanitaire situatie in Syrië, incluis de
regelmatige hernieuwing door de VNVR van de cross-border resolutie Syrië.
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Hoort bij Ministerraad van 29 januari 2021

Justitie: verlenging van de werking van het transitiehuis in Edingen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp
van koninklijk besluit goed voor de ﬁnanciële tussenkomst van de Federale Staat voor het
transitiehuis in Edingen.
Het gediﬀerentieerd detentiebeleid dat deel uitmaakt van het in 2016 goedgekeurde Masterplan
Gevangenissen en Internering voorziet in de mogelijkheid om transitiehuizen op te richten. Het gaat om
kleinschalige projecten van een 15-tal plaatsen, waarbij bepaalde gedetineerden geselecteerd worden op
basis van een aantal criteria. Aan het einde van hun straf krijgen ze de kans om het laatste deel ervan in
een transitiehuis door te brengen. Ze worden er intens begeleid en ondersteund, zodat ze zich daarna
beter kunnen re-integreren in de maatschappij.
Na Mechelen in 2019 opende het tweede transitiehuis in Edingen op 1 januari 2020. De ministerraad
neemt kennis van de evaluatie van dit eerste werkingsjaar in het transitiehuis in Edingen en keurt de
verlenging van de werking voor acht maanden goed, dat wil zeggen tot en met 31 augustus 2021. In de
tussentijd wordt er een gedetailleerd evaluatiedossier opgesteld, dat een eerder conceptuele evaluatie van
deze nieuwe strafuitvoeringsmodaliteit zal bevatten. Dit dossier zal de basis vormen voor een beslissing
over de uitbreiding van het project tot 100 plaatsen, zoals bepaald in Masterplan III.
Daartoe keurt de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed voor de ﬁnanciële tussenkomst van
de Federale Staat voor het transitiehuis in Edingen voor de komende acht maanden.
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Hoort bij Ministerraad van 29 januari 2021

Actieplan sociale fraudebestrijding
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne, minister van Sociale
Zaken Frank Vandenbroucke en minister van Zelfstandigen en KMO’s David Clarinval het actieplan
sociale fraudebestrijding voor 2021 goed.
Dit plan stelt de acties vast die in 2021 zullen worden ondernomen om de fraude inzake sociale dumping,
sociale bijdragen en sociale uitkeringen te bestrijden. In het actieplan wordt ook een nieuw strategisch
objectief naar voor geschoven, namelijk meer aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn van
werknemers.
De prioritaire acties worden weergegeven in de volgende drie hoofdstukken:
Actiepunten rond de coronacrisis
Prioritaire fraudefenomenen zoals sociale dumping, niet-aangegeven arbeid, mensenhandel en
grootstedenproblematiek, uitkerings- en domiciliefraude, bijdragefraudeen fraude rond
gezondheidszorg
Sectorale aanpak programmawerking (voor de meest fraudegevoelige sectoren)

Het actieplan 2021 viseert zowel de arrondissementscellen als de Sociale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst (SIOD) en de inspectiediensten. Voor de arrondissementscellen wil dit actieplan in nauwe
samenwerking met de Raad van Arbeidsauditeurs en het College van Procureurs-generaal de actie beter
harmoniseren en daarbij hun autonomie waarborgen. Bij de opstelling van dit actieplan voor 2021 werd
rekening gehouden met de huidige budgettaire middelen.
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Diverse ﬁnanciële bepalingen inzake fraudebestrijding
De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding,
Vincent Van Peteghem, een voorontwerp van wet goed houdende diverse ﬁnanciële bepalingen
inzake fraudebestrijding.
Het voorontwerp van wet wil onder meer de meldingsplicht van de bijzondere ﬁscale mechanismen door
de bancaire en ﬁnanciële toezichthouders regelen en uitbreiden. Zo voert het voorontwerp een aantal
aanbevelingen uit van de bijzondere commissie International Tax Fraud / Panama Papers en van de
parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van
Optima Bank en de eventuele belangenvermenging tussen de Optima Groep en haar componenten
enerzijds en openbare instanties anderzijds. Daarenboven beantwoordt dit voorontwerp ook aan bepaalde
bekommernissen die tijdens de FinCEN Files-hoorzittingen werden geuit.
Het voorontwerp van wet bestaat uit twee delen:
een voorontwerp van wet over de melding van bijzondere mechanismen door de toezichthouders aan
het gerecht
de wetsaanpassingen in de anti-witwaswet van 18 september 2017, in het bijzonder de opname van
een bepaling die onderworpen entiteiten verplicht om de verschillen die ze vaststellen tussen hun
onderzoek en het UBO-register te melden

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Wijziging van de organieke wet houdende de oprichting van begrotingsfondsen
De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met Armoedebestrijding, Karine Lalieux, een
voorontwerp van wet goed tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende de
oprichting van begrotingsfondsen.
Deze wijziging houdt het volgende in:
de oprichting van een nieuw budgettair fonds in het kader van het beheer van het Europees fonds voor
voedselhulp in België vanaf 2021
de afschaﬃng van twee budgettaire fondsen die afgesloten zijn op Europees niveau en die dus niet
meer gebruikt worden

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Transformatiefonds: gedelegeerde opdrachten aan de Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem twee ontwerpen
van koninklijk besluit goed om opdrachten over te dragen aan de Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij (FPIM).
Aan de FPIM wordt in de eerste plaats een gedelegeerde opdracht van solvabiliteit en relance
toevertrouwd, die erin bestaat een gespecialiseerde dochtervennootschap op te richten met als doel:
deel te kunnen nemen aan elk investeringsfonds dat respectievelijk zou worden opgericht door de
gewestelijke investeringsmaatschappijen van elk van de gewesten en waarvan het investeringsbeleid
gericht zou zijn op investeringen in de door de coronacrisis getroﬀen bedrijven, maar waarvan de
ﬁnanciële structuur gezond was op 31 december 2019. De bedoeling is ook om deel te kunnen nemen
aan een federaal investeringsfonds dat op federaal niveau investeert in gelijkaardige bedrijven die niet
onder het gewestelijk initiatief vallen of - in voorkomend geval - aan directe investeringen met
hetzelfde doel
investeringen te doen in verband met mobiliteit, digitale transformatie, inclusie en skills, waarbij het
"Do No Signiﬁcant Harm"-principe steeds wordt nageleefd

De FPIM krijgt vervolgens een gedelegeerde transitieopdracht toevertrouwd om deel te nemen aan de
oprichting van een investeringsfonds dat wil investeren in de ecologische transitie.
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Vergoeding aan bpost in het kader van de verlenging van het zesde beheerscontract
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter
een vergoeding aan bpost goed in het kader van de verlenging van het zesde beheerscontract tussen
bpost en de Belgische Staat.
Het zesde beheerscontract liep in principe af op 31 december 2020. bpost nam hiervoor in de zomer van
2020 contact op met het kabinet van de toenmalige minister van Overheidsbedrijven en vroeg naar een
verlenging van twee jaar. De discussies werden uitgesteld in afwachting van de nieuwe regering.
Ondertussen werd beslist om het zesde beheerscontract niet met twee, maar met slechts één jaar te
verlengen via een automatische verlenging. Eén jaar is immers de minimumtermijn die nodig is om de
Staat en bpost toe te laten een nieuw (zevende) beheerscontract te onderhandelen.
De vergoeding voor bpost ten gevolge van die verlenging wordt vastgesteld op maximum 110.443.363,26
euro voor 2021.
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Subsidies voor telecomoperatoren voor projecten die de digitale kloof verkleinen
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter akkoord met het
toekennen van subsidies aan telecomoperatoren ten behoeve van projecten met het oog op het
verkleinen van de digitale kloof.
De digitale kloof gaat enerzijds over de toegang hebben tot de infrastructuur en anderzijds over de
verwerving van de skills en competenties om ermee om te gaan. De coronacrisis heeft het gebrek van
deze twee elementen verder aangescherpt bij de meest kwetsbaren in onze samenleving. Daarom is het
noodzakelijk om hier snel en eﬀectief in te schakelen en te investeren.
Heel wat telecomoperatoren hebben initiatieven lopen om op deze noden een antwoord te bieden. Het
betreft hierbij initiatieven rond het uitbreiden van internettoegangen, betaalbaarder maken van internet &
bevorderen van de digitale skills. Om deze initiatieven te boosten zullen telecom-operatoren aanspraak
kunnen maken op subsidies voor een totaalbedrag van zes miljoen euro. Deze subsidies creëren een
hefboomeﬀect daar operatoren minimum de helft van de projecten zelf dienen te ﬁnancieren.
De telecomoperatoren kunnen voorstellen indienen opdat ze extra ﬁnanciering krijgen om hun initiatieven
uit te breiden en/of nieuwe initiatieven te lanceren. De subsidies kunnen betrekking hebben op alle
aspecten/kosten die aan het project gelinkt kunnen worden en zullen aldus niet rechtsreeks aan de
consumenten gegeven worden maar wel aan de operatoren. Alle initiatieven dienen binnen het jaar 2021
afgerond te worden.
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Het in handel brengen van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een
ontwerp van koninklijk besluit goed over het in de handel brengen van nutriënten en van
voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd.
Het ontwerp stelt de bepalingen vast die van toepassing zijn op voedingssupplementen en
voedingsmiddelen waaraan nutriënten worden toegevoegd. Daarbij worden veilige limieten voor
nutriënten zoals de vitaminen en mineralen vastgelegd, evenals de wijze van etikettering en het in de
handel brengen van deze producten.
Het ontwerp vervangt een koninklijk besluit van 3 maart 1992 over hetzelfde thema, volgend op een arrest
van de Kamer van inbeschuldigingstelling van Gent. Volgens dit arrest is het koninklijk besluit van 3 maart
1992 in gebreke wegens een formele onwettigheid, terwijl in het besluit de richtlijn 90/496/CEE inzake de
voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen, gedeeltelijk werd omgezet. De richtlijn 90/496/CEE is
ingetrokken en dit huidige ontwerp zet de richtlijn 2002/46/CE betreﬀende de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen, gedeeltelijk om.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Aanstelling van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een
ontwerp van koninklijk besluit goed voor de aanstelling van de voorzitter van het Directiecomité van
de FOD Binnenlandse Zaken.
Laura Szabó wordt aangesteld tot voorzitster van het Directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken voor
zes jaar.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Ontwerp van koninklijk besluit houdende aanduiding van de houder van de managementfunctie voorzitter
van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
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COVID-19: aanmoedigingspremie voor zelfstandige thuisverplegers en loontrekkenden in
medische huizen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister
van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vaststelling en
uitkering van een eenmalige aanmoedigingspremie aan de zelfstandige zorgverleners en de
loontrekkenden in de medische huizen in het kader van de tweede golf van de coronapandemie.
Ter compensatie voor de extra inspanningen die geleverd zijn tijdens de tweede golf van de coronacrisis,
dat wil zeggen tijdens de maanden september, oktober en november 2020, ontvangen de zelfstandige
zorgverleners, ongeacht of ze hun diensten aan huis of in het ziekenhuismilieu uitvoeren, en de
loontrekkenden in de medische huizen een eenmalige aanmoedigingspremie van maximum 985 euro
bruto.
Voor de zelfstandige thuisverplegers wordt het precieze bedrag van de premie bepaald op basis van het
totaal aantal dagen dat er minstens één contact is geweest met de patiënten (contactdagen). Het
maximumbedrag van 985 euro bruto wordt toegekend aan de zelfstandigen die tussen 1 september en 30
november 2020 739 contacten (aantal patiënten x aantal contactdagen met deze patiënten) hebben
gehad. De betaling van de premie gebeurt door het RIVIZ op het rekeningnummer van de betrokkenen.
Voor de loontrekkenden in medische huizen voorziet het koninklijk besluit de storting van een bedrag aan
de twee Fondsen Sociale Maribel. Deze storting moet het mogelijk maken dat het Fonds aan de betrokken
medische huizen het bedrag kan storten opdat ze de premie van 985 euro kunnen vergoeden aan de
loontrekkenden binnen hun centrum.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van het bedrag van een eenmalige
aanmoedigingspremie ter compensatie voor de extra inspanningen tijdens de 2de golf van de Covid-19
pandemie voor enerzijds de zelfstandige zorgverleners die vallen onder de toepassing van de
nomenclatuur thuisverpleging en revalidatie of anderzijds voor de loontrekkenden in een medisch huis
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Overheidsopdrachten voor de aankoop van Sampling Kits voor de COVID-19-testen
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord
met de lancering van overheidsopdrachten voor de aankoop van sampling kits voor de COVID-19testen, die bestemd zijn voor het federaal testplatform en de klinische labo’s.
Beide opdrachten zullen worden geplaatst via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking. De eerste betreft de universitaire labo’s, waarbij de federale regering de kopende partij is.
De tweede is voor de klinische labo’s, waarbij de federale regering als aankoopcentrale optreedt. De
klinische labo’s blijven echter verantwoordelijk voor de bestellingen en betalingen.
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Bevestiging van de Belgische belangstelling voor de vestiging van een Galileo-TTCFstation
De ministerraad bevestigt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo en staatssecretaris voor
Wetenschapsbeleid Thomas Dermine dat België belangstelling heeft voor de vestiging van een
Galileo-telemetrie-, monitoring- en controlefaciliteit (TTCF).
In het kader van haar GNNS-programma (Global Navigation Satellite System) startte de Europese
Commissie eind 2020 een selectieprocedure op voor een nieuwe locatie waar een aanvullend TTCFsysteem kan worden gevestigd dat geïntegreerd is in het Galileo-systeem. De eerste stap in deze
selectieprocedure bestaat erin de bevestiging van de belangstelling van de autoriteiten van de EUlidstaten te verkrijgen voor de vestiging van een dergelijk station. België, dat al een Galileo-TTCF-antenne
in Redu heeft staan, wenst zijn belangstelling voor deze nieuwe antenne te bevestigen.
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