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Ministerraad van 5 maart 2021
De ministerraad vond plaats via videoconferentie op vrijdag 5 maart 2021 onder het voorzitterschap
van eerste minister Alexander De Croo.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 5 maart 2021

Mandaat van directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de Federale
Politie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent van Quickenborne en minister van
Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed over het mandaat
van directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de Federale Politie wanneer hij
of zij geen deel uitmaakt van de politiediensten.
Het ontwerp van koninklijk besluit geeft gevolg aan de Exoduswet van 26 april 2002, zoals gewijzigd op
van 21 december 2018, die voortaan toelaat dat het ambt van directeur-generaal van het middelenbeheer
en de informatie van de Federale Politie (directeur-generaal DGR) toegekend kan worden aan Belgische
burgers die niet de hoedanigheid van personeelslid van de politiediensten hebben. De voornaamste
doelstelling van het ontwerp van koninklijk besluit bestaat erin om de nadere modaliteiten vast te leggen.
Het ontwerp bevat eveneens technische aanpassingen om het in overeenstemming te brengen met de
gewijzigde structuur van de federale politie door de optimalisatie.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van
de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol) inzake de aanwijzing in het mandaat van
directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie van een kandidaat die
geen personeelslid is van de politiediensten en houdende diverse statutaire bepalingen hieromtrent
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Hoort bij Ministerraad van 5 maart 2021

COVID-19: vrijstelling van sociale bijdragen op de overuren in de essentiële sectoren
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp
van koninklijk besluit goed dat beoogt om de 120 bijkomende vrijwillige overuren in de essentiële
sectoren uit te sluiten van het loonbegrip in de sociale zekerheid en dit gedurende het tweede
kwartaal van 2021.
Om de gezondheidscrisis door het coronavirus in te dijken, heeft de regering maatregelen getroﬀen met
ingrijpende economische en sociale gevolgen voor verschillende sectoren. Om deze gevolgen zo veel
mogelijk te beperken voor de werkgevers en werknemers en de leefbaarheid van de getroﬀen sectoren te
ondersteunen, heeft de regering beslist om een reeks sociaaleconomische steunmaatregelen te verlengen.
Dit ontwerp van koninklijk besluit voert één van die maatregelen uit en bepaalt dat de 120 bijkomende
vrijwillige overuren gepresteerd in het tweede kwartaal van 2021 in de essentiële sectoren worden
uitgesloten van het loonbegrip in de sociale zekerheid. Er zijn dus geen sociale bijdragen op verschuldigd.
Deze steunmaatregel is een verlenging van een maatregel die tijdens de eerste golf werd ingevoerd
(koninklijk besluit van 5 juni 2020) en bij het koninklijk besluit van 28 december 2020 werd verlengd voor
het vierde kwartaal van 2020 en het eerste van 2021.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreﬀende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
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Hoort bij Ministerraad van 5 maart 2021

COVID-19: herziening van de regels voor de berekening van de integratietegemoetkoming
De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met Personen met een handicap, Karine
Lalieux, een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels voor de berekening van de
integratietegemoetkoming wil herzien in het kader van de tijdelijke economische werkloosheid.
Het ontwerp beoogt de herziening van de regels voor de berekening van de integratietegemoetkoming,
zodat de negatieve eﬀecten van de regeling van de tijdelijke economische werkloosheid ingevolge de
coronacrisis kunnen worden voorkomen.
Personen met een integratietegemoetkoming die tijdelijk werkloos zijn, kunnen geconfronteerd worden
met een negatief eﬀect op hun tegemoetkoming omwille van de verschillende vrijstellingen die gelden
tussen het arbeidsinkomen en het vervangingsinkomen. Bij de berekening van de
integratietegemoetkoming voorziet het ontwerp van koninklijk besluit voortaan in een vrijstelling die van
toepassing is op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en die wordt gelijkgesteld met de vrijstelling
die geldt voor het arbeidsinkomen. De gelijkstelling wordt toegekend voor de periode van 1 maart 2020 tot
en met 30 juni 2021.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreﬀende de
inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming
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Hoort bij Ministerraad van 5 maart 2021

Verhoging van de toelagen aan de hulpverleningszones en aan de DBDMH
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord
met de herverdeling van de kredieten uit de interdepartementale provisie met oog op een verhoging
van de toelagen aan de hulpverlengingszones en de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.
Eén van de doelstellingen in het regeerakkoord is om te evolueren naar een meer evenwichtige
ﬁnanciering van de brandweer. In de notiﬁcaties van de meerjarenbegroting 2021-2024 werd deze
doelstelling concreet vertaald in een groeipad voor een structurele verhoging van de dotaties aan de
hulpverleningszones en de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische
Hulp (DBDMH). De algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 voorziet in een provisie voor
nieuwe beleid. Een deel van het bedrag, namelijk 25 miljoen euro, werd voorzien voor de
hulpverleningszones en de DBDMH.
Deze eerste schijf van 25 miljoen euro voor 2021 stemt overeen met een verhoging van 16,44% ten
opzichte van de totale kredieten die op vandaag voorzien zijn voor toelagen aan de hulpverleningszones
en de DBDMH. Daarom wordt voorgesteld om de vastleggings- en vereﬀeningskredieten op deze
basistoelagen met 16,44% te verhogen.
De staatssecretaris voor Begroting wordt gemachtigd om hiertoe een herverdelingsbesluit aan te nemen.
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Zesde Staatshervorming: eindrekening op basis van de uitgaven en de inhoudingen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat de einderekening wil vaststellen op basis van de werkelijk door de federale
overheid gedane uitgaven enerzijds en de uitgevoerde inhoudingen anderzijds, in het kader van de
Zesde Staatshervorming.
Het ontwerp van koninklijk besluit voert de volgende artikelen uit: artikel 75, §1quater, van de bijzondere
wet van 16 januari 1989 betreﬀende de ﬁnanciering van de Gemeenschappen en Gewesten en artikel 86,
§1, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap.
Beide wetsbepalingen liggen in de lijn van de afwikkeling van de Zesde Staatshervorming, en meer
bepaald de ﬁnanciële regeling van de uitgaven die gedurende de overgangsperiode van 1 juli 2014 tot
uiterlijk 31 december 2015 nog door de federale overheid werden gedaan voor rekening van de
deelgebieden in aangelegenheden die verband houden met de nieuw overgehevelde bevoegdheden. Het
betreft dus een tijdelijke preﬁnanciering door de federale overheid voor rekening van de deelgebieden,
zoals dat gebruikelijk is bij elke staatshervorming.
Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de vaststelling van de eindrekening op basis van de werkelijk
door de federale overheid gedane uitgaven enerzijds en de uitgevoerde inhoudingen anderzijds. De
budgettaire neutraliteit vereist dat geen van de betrokken overheden een voordeel of een nadeel mag
ondervinden bij de preﬁnanciering: voor elk deelgebied moeten de werkelijke gedane uitgaven ﬁnaal
overeenstemmen met de eﬀectieve inhoudingen op de overgedragen middelen. De door de federale
overheid betaalde uitgaven worden bij de deelgebieden teruggevorderd via inhouding op de middelen die
door de federale overheid aan de deelgebieden worden overgedragen. Deze inhoudingen werden
vastgelegd bij het voormelde koninklijk besluit van 19 december 2014, zoals gewijzigd door het koninklijk
besluit van 13 mei 2015.
Bij de laatste staatshervorming in 2014 werd beslist om niet te wachten met de terugvordering van de
bedoelde uitgaven op de deelstaten tot na aﬂoop van voormelde overgangsperiode, maar deze al vanaf
januari 2015 maandelijks te laten plaatsvinden. Het bedrag van die maandelijkse inhoudingen stemde
overeen met één twaalfde van de geraamde uitgaven opgenomen in bijlage bij het voormelde koninklijk
besluit. Door die beslissing kan slechts aan de vereiste budgettaire neutraliteit tussen de werkelijk door de
federale departementen gedane uitgaven en de werkelijke inhoudingen op de middelenoverdracht aan de
deelgebieden voldaan worden als er een eindrekening wordt opgesteld.
Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt deze eindrekening. Het doel is om deze terugbetalingen aan de
deelgebieden nog in de loop van het begrotingsjaar 2021 uit te voeren. De uitgavenkredieten die daartoe
nodig zijn, moeten dus worden ingeschreven in de respectievelijke secties van de betrokken federale
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departementen in de Algemene Uitgavenbegroting, aangepast in 2021, die wordt voorbereid in het kader
van de volgende begrotingscontrole. De betrokken federale departementen zijn de Federale
Overheidsdiensten Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Volksgezondheid en Mobiliteit.
Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de eindrekening van de uitgaven en de inhoudingen
voorzien in artikel 75, §1quater, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreﬀende de ﬁnanciering van
de Gemeenschappen en de Gewesten en artikel 86, §1, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming
der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap
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Diverse bepalingen inzake ﬁscaliteit en btw
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem twee
voorontwerpen van wet goed houdende diverse bepalingen inzake ﬁscaliteit en btw.
Het eerste voorontwerp van wet bevat diverse wijzigingsbepalingen betreﬀende de inkomstenbelastingen,
het Wetboek diverse rechten en taksen, de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting
en van de comptabiliteit van de federale Staat en de ﬁscale procedure, alsook een bepaling tot wijziging
van de wet van 18 september 2017 om het witwassen van geld en de ﬁnanciering van terrorisme te
voorkomen en het gebruik van contanten te beperken.
Het tweede voorontwerp van wet wijzigt het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat
betreft het territoriaal toepassingsgebied van de btw, de onttrekkingen van handelsmonsters,
handelsgeschenken van geringe waarde en van voedingsmiddelen en niet-voedingsmiddelen voor
liefdadigheidsdoeleinden, de vrijstellingen inzake zelfstandige groeperingen van personen en inzake
instellingen voor collectieve belegging, de bijzondere regeling van toepassing op de deeleconomie, de
verplichtingen inzake het bijhouden van registers, de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen
en de rechthebbenden op de teruggave van de btw. Het ontwerp brengt eveneens een correctie aan in
een verwijzing naar de Europese regelgeving, wijzigt bepalingen inzake het toe te passen tarief en brengt
ten slotte ook technische aanpassingen aan in de btw-tarieven.
De voorontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet houdende diverse ﬁscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september
2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de ﬁnanciering van terrorisme en tot beperking van
het gebruik van contanten
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde
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Verzekering voor geneeskundige verzorging: verlenging van de termijn om in orde te zijn
met de bijdrageplicht
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp
van koninklijk besluit goed tot verlenging van de termijn om in orde te zijn met de bijdrageplicht voor
alle gerechtigden van de verzekering voor geneeskundige verzorging.
De termijn om in orde te zijn met de bijdrageplicht voor een bepaald jaar is verlengd tot vijf jaar (in de
plaats van twee jaar) voor alle gerechtigden. In tegenstelling tot de huidige regelgeving zal op die manier
rekening gehouden worden met de deﬁnitieve verzekerbaarheidssituatie van gerechtigden. Zo zullen alle
betaalde socialezekerheidsbijdragen (van o.a. de zelfstandigen) gevaloriseerd kunnen worden voor de
verlenging van het recht op geneeskundige verzorging. Het sociaal statuut der zelfstandigen voorziet in
een verjaringstermijn van vijf jaar voor de inning van de sociale bijdragen, terwijl de verlenging van het
recht op geneeskundige verzorging slechts kan plaatshebben als de zelfstandige in orde is met de
bijdragen binnen een termijn van twee jaar.
Het ontwerp beoogt juridisch te voorzien in een sluitende afstemming tussen het sociaal statuut der
zelfstandigen en de regelgeving op geneeskundige verzorging. Het ontwerp is evenwel van toepassing op
alle gerechtigden binnen de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, en niet enkel op de
zelfstandigen. De inwerkingtreding van deze aanpassingen wordt gepland vanaf het referentiejaar 2018
(dus vanaf rechtsjaar 2020). Dit betekent concreet dat het om recht op geneeskundige verzorging te
verkrijgen voor het jaar 2020 mogelijk is om zich in orde te stellen met de bijdrageplicht tot 31 december
2023.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 131 van het koninklijk besluit van 14 juli 1996 tot uitvoering
van de wet betreﬀende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994
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Elektriciteit: prekwaliﬁcatieprocedure in het kader van het capaciteitsmechanisme
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten twee ontwerpen
van koninklijk besluit goed over de prekwaliﬁcatieprocedure in het kader van het
capaciteitsmechanisme.
Met het capaciteitsmechanisme wil België de elektriciteitsbevoorradingszekerheid waarborgen, onder
meer met het oog op de geplande kernuitstap tussen 2022 en 2025. Concreet heeft het mechanisme tot
doel te waarborgen dat er voldoende capaciteit is om te beantwoorden aan de elektriciteitsvraag.
Het eerste ontwerp van koninklijk besluit wil de ontvankelijkheidscriteria bepalen met betrekking tot de
voorwaarden waaronder de capaciteitshouders, die genieten of genoten hebben van steunmaatregelen,
het recht hebben tot deelname aan de prekwaliﬁcatieprocedure en met betrekking tot de
minimumdrempel in MW. De minimumdrempel wordt vastgelegd op 1 MW. Capaciteitshouders, met een
individuele of geaggregeerde capaciteit die minstens gelijk is aan de minimumdrempel, komen in
aanmerking voor deelname aan de prekwaliﬁcatieprocedure. Leveringspunten waarvoor een recht op
exploitatiesteun bestaat tijdens de betrokken periode(s) van capaciteitslevering zijn uitgesloten van
deelname aan de prekwaliﬁcatieprocedure. Zij kunnen echter alsnog deelnemen indien ze in het
prekwaliﬁcatiedossier uitdrukkelijk afzien van het recht op de exploitatiesteun.
Het tweede ontwerp van koninklijk besluit wil de voorwaarden en modaliteiten bepalen waaronder houders
van onrechtstreekse buitenlandse capaciteit kunnen deelnemen aan de prekwaliﬁcatieprocedure in het
kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme. Een van de voorwaarden is dat het gaat om
capaciteiten van een EU-lid dat grenst aan het Belgische grondgebied en waarvan het elektriciteitsnetwerk
onderling verbonden is met het Belgische elektriciteitsnetwerk. Er wordt een pre-veiling georganiseerd
voor elke aangrenzende EU-lidstaat. Elke pre-veiling gaat vóór 1 juni van start. De netbeheerder stelt
jaarlijks de maximale toegangscapaciteit vast die beschikbaar is voor de deelname van onrechtstreekse
buitenlandse capaciteit van elke aangrenzende EU-lidstaat. Elke houder van in aanmerking komende
onrechtstreekse buitenlandse capaciteit die een bod wenst uit te brengen in de pre-veiling, maakt aan de
aangrenzende transportbeheerder en de Belgische netbeheerder bepaalde informatie en documenten
over.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de ontvankelijkheidscriteria bedoeld in artikel
7undecies, § 8, eerste lid, 1° en 2°, van de wet van 29 april 1999 betreﬀende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt, wat betreft de voorwaarden waaronder de capaciteitshouders die genieten of genoten
hebben van steunmaatregelen het recht hebben tot deelname aan de prekwaliﬁcatieprocedure en wat
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betreft de minimumdrempel in MW
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de ontvankelijkheidscriteria bedoeld in artikel
7undecies, § 8, eerste lid, 3°, van de wet van 29 april 1999 betreﬀende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt, wat betreft de voorwaarden en modaliteiten waaronder houders van onrechtstreekse
buitenlandse capaciteit kunnen deelnemen aan de prekwaliﬁcatieprocedure in het kader van het
capaciteitsvergoedingsmechanisme

Gepubliceerd door FOD Kanselarij van de Eerste Minister - algemene directie Externe Communicatie

Tinne Van der Straeten, minister van Energie
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 - 8ste verdieping
1000 Brussel
België
+32 2 277 70 29
info@vanderstraeten.belgium.be

Jonas Dutordoir
Woordvoerder
+32 473 62 65 48

jonas.dutordoir@vanderstraeten.belgium.be

© 2021 - news.belgium.be

1/1

05 mrt 2021 -16:44

Hoort bij Ministerraad van 5 maart 2021

Aankoop en onderhoud van politie- en anonieme voertuigen
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord
met het opstarten van een overheidsopdracht inzake de aankoop en het onderhoud van politie- en
anonieme voertuigen.
Het gaat om een vierjarige raamovereenkomst van leveringen die uit 68 percelen bestaat.
De federale politie zal optreden als aankoopcentrale.
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Bemiddeling tussen de vakbonden van de Veiligheid van de Staat en de overheid
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en minister van
Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met de beslissingen over de bemiddeling tussen de
vakbonden van de Veiligheid van de Staat en de overheid.
Het gaat om volgende beslissingen:
het koninklijk besluit van 24 september 2020 over het statuut van de ambtenaren van de
buitendiensten van de Veiligheid van de Staat blijft van toepassing
er komt een eengemaakt basisstatuut voor het personeel van de Veiligheid van de Staat, het
burgerpersoneel van Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) en het personeel van het Orgaan
voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD)

Bemiddeling tussen vakbonden van de Veiligheid van de Staat en de overheid ingesteld bij de Algemene
Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO op 21 september 2020 n.a.l.v. het koninklijk
besluit van 24 september 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende
het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat

Gepubliceerd door FOD Kanselarij van de Eerste Minister - algemene directie Externe Communicatie

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister
van Justitie en Noordzee
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 - 6de verdieping
1000 Brussel
België
+32 2 792 99 02
contact@teamjustitie.be

Edward Landtsheere
Woordvoerder (NL)
+32 479 44 93 29

edward@teamjustitie.be
Dounia Boumaaza
Woordvoerster (FR)
+32 483 85 98 20

dounia@teamjustitie.be

2/2

Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken,
Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Wetstraat 2
1000 Brussel
België
+32 2 488 0511
https://verlinden.belgium.be
kabinet.verlinden@ibz.fgov.be

Soﬁe Demeyer
Woordvoerster (NL)
+32 474 87 03 77

soﬁe.demeyer@ibz.fgov.be
Marie Verbeke
Woordvoerster (FR)
+32 473 85 16 68

marie.verbeke@ibz.fgov.be

© 2021 - news.belgium.be

1/1

05 mrt 2021 -16:44

Hoort bij Ministerraad van 5 maart 2021

Instemming met de overeenkomst over de voorrechten en immuniteiten van het Europees
Ruimteagentschap in België - tweede lezing
De ministerraad keurt in tweede lezing, op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken
Sophie Wilmès, een voorontwerp van wet goed dat instemt met de aanvullende overeenkomst tussen
België en het Europees Ruimteagentschap bij het verdrag tot oprichting van een Europees
Ruimteagentschap van 30 mei 1975, over de voorrechten en immuniteiten van het Europees
Ruimteagentschap in België.
De plannen van het Europees Ruimteagentschap (ESA) om het centrum van Redu uit te breiden, en de
intentie om, naast het station in Redu, ook een Bureau voor de betrekkingen van het Agentschap met de
Europese Unie in Brussel te vestigen, brachten het Agentschap ertoe aan de Belgische overheid een
herziening te vragen van het akkoord uit 1966 over de juridische en praktische aspecten van de werking
van het Station van Redu, evenals van het Zetelakkoord uit 1993. Tijdens de onderhandelingen werd
overeen gekomen dat de werking van het station in Redu zou behandeld worden in een nieuw akkoord,
terwijl in een aanvullende overeenkomst bij het verdrag uit 1975 de voorrechten en immuniteiten van
zowel het station te Redu als van het Bureau te Brussel zouden worden opgenomen.
De aanvullende overeenkomst tussen België en ESA, die werd ondertekend te Brussel op 24 mei 2017,
verduidelijkt een aantal aspecten over de voorrechten en immuniteiten die door België aan ESA in Brussel
en tin Redu worden toegekend met het oog op zijn goede werking.
Het voorontwerp, aangapst aan het advies van de Raad van State, wordt ter ondertekening voorgelegd
aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.
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Beveiligingsmaatregelen voor de uitrol van 5G
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Petra De Sutter een
voorontwerp van wet goed tot invoering van bijkomende beveiligingsmaatregelen voor de
verstrekking van mobiele 5G-diensten. Daarnaast keurt ze ook een ontwerp van koninklijk besluit
goed met het oog op een beveiligde uitrol van 5G.
De Europese Unie heeft aanbevelingen geformuleerd die de lidstaten uitnodigen om speciﬁeke
maatregelen te nemen met betrekking tot de 5G-beveiliging. Het voorontwerp van wet en het ontwerp van
koninklijk besluit moeten dan ook in deze context gelezen worden.
Het voorontwerp van wet eist dat de mobiele netwerkoperatoren (MNO's) van een 5G-generatie speciﬁeke
niveaus van veiligheidsvereisten voor de mobiele netwerken hanteren. Om die reden worden ze verplicht
om een voorafgaande machtiging te krijgen alvorens 5G-netwerkelementen te laten uitrollen of, indien ze
reeds aan de uitrol van hun 5G-netwerk begonnen zijn, om hiervoor een verzoek tot regularisatie in te
dienen.
Zowel het voorontwerp alsook het ontwerp werden ter openbare raadpleging voorgelegd.
De Europese Commissie zal kennis worden gegeven van de ontwerpen en ze zullen worden voorgelegd
aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie en aan het
Overlegcomité. Daarna worden ze ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Instemming met het akkoord tussen België en het Europees Ruimteagentschap over het
centrum in Redu - tweede lezing
De ministerraad keurt in tweede lezing, op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie
Wilmès, een voorontwerp van wet goed dat instemt met het akkoord tussen België en het Europees
Ruimteagentschap (ESA) over het centrum van het Europees Ruimteagentschap in Redu.
Het ESA-station in Redu heeft zijn activiteiten decennialang zijn activiteiten ontwikkeld en heeft zijn rol
vastgelegd op expertisegebieden. Denk bijvoorbeeld aan de in-orbit-validatie van satellieten, of
geavanceerde technologiemissies van ESA, zoals het bedienen van de PROBA-satellieten (van Belgisch
design) en de ontvangst van hun gegevens. Vandaag de dag is het station van Redu een ESA-centrum
geworden, met de bedoeling om missies van strategisch belang uit te voeren. Deze missies kaderen onder
andere in het beveiligd gebruik van het Europese GNSS-systeem Galileo.
Het ESA-centrum bestaat ook uit een technologische pool op regionaal, nationaal en internationaal niveau.
Een publiek privaat partnerschap werd gesloten tussen ESA, België en het Groothertogdom Luxemburg. Dit
laat de ontwikkeling van het centrum en van de synergiën met de industrie van hoge technologie toe. Het
akkoord en de bijlagen, gedaan te Brussel op 24 mei 2017, vernieuwen het samenwerkingskader tussen
België en ESA. Deze vernieuwing heeft als doel het ESA-centrum in Redu en de industriële partners te
laten genieten van een 'upgrading' van de infrastructuur en van de uitrustingen naar gelang de huidige
behoeften van het centrum. Het akkoord zorgt voor:
de terbeschikkingstelling van het terrein door de Staat, uitgerust naar gelang de behoeften van ESA
de betrekking van de bevoegde overheden: het Belgisch Instituut voor postdiensten en
telecommunicatie (BIPT) voor het gebruik van radiofrequenties en het Waalse Gewest voor de
ruimtelijkeordeningsaspecten
de bepaling van uitsluiting- en beschermingszones om de activiteiten van het centrum te beveiligen, in
het bijzonder de ontvangst en de uitzending van satellietsignaal

Bovendien bestaat er een speciﬁeke regeling tussen de Belgische regering en ESA om het statuut en de
bescherming van kritische infrastructuur aan het centrum te verlenen, conform de reglementering van de
Europese Unie. De site werd uitgebreid in 2010 via een procedure tot onteigening van aangrenzende
grondpercelen. Enkel verdere uitbreiding dient door een speciﬁek akkoord tussen België en ESA te worden
bepaald. De vernieuwing van het siteakkoord tussen België en ESA wordt overigens in parallel en
tegelijkertijd uitgevoerd met de vernieuwing van het zetelakkoord, gesloten in 1993. Het siteakkoord
verzekert dat dit akkoord in overeenstemming blijft met het nieuwe kader van de ESA-activiteiten van het
zetelakkoord.
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Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, wordt ter ondertekening voorgelegd
aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.
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Instemming met het verdrag tussen België en Servië over de politiesamenwerking tweede lezing
De ministerraad keurt in tweede lezing, op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie
Wilmès, een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag tussen België en Servië over de
politiesamenwerking.
De Balkan is voor de Belgische politiediensten een prioritaire regio. Uit analyses van de federale politie en
van Europol blijkt dat de landen van voornamelijk de Westelijke Balkan van grote invloed zijn op de
Belgische en Europese veiligheid. Servië is echter de grootste van de staten die voortkomen uit voormalig
Joegoslavië, en speelt een belangrijke rol op het vlak van migratiestromen naar de Europese Unie,
rekening houdend met de ligging op de Balkanroute.
Om de samenwerking met de politiediensten van de landen van de Balkan te faciliteren, heeft de
Belgische politie tevens verbindingsoﬃcieren in de regio geplaatst. Ook voor Servië werd een Belgische
verbindingsoﬃcier geaccrediteerd, namelijk deze met standplaats te Boekarest. De EU voert momenteel
gesprekken met de Servische Republiek over mogelijke toetreding. Tevens heeft Europol een operationeel
samenwerkingsakkoord gesloten met het land. Echter, de politiesamenwerking met de Servische
autoriteiten, en in het bijzonder de uitwisseling van informatie en het statuut van de verbindingsoﬃcier
geaccrediteerd voor Servië, hebben nood aan een duidelijker juridisch kader. Daarom werd op 7 februari
2017 in Belgrado een bilaterale overeenkomst inzake politiesamenwerking afgesloten met Servië, om deze
samenwerking nog verder te versterken en te oﬃcialiseren.
België en Servië gaan in de overeenkomst de verbintenis aan om zo ruim mogelijk samen te werken en
elkaar bijstand te geven bij de bestrijding van georganiseerde misdaad. De samenwerking slaat in eerste
instantie op de uitwisseling van politiële informatie, die steeds met inachtneming van het nationale en
internationale recht moet gebeuren, in het bijzonder met betrekking tot de bescherming van
persoonsgegevens. De rol van de verbindingsoﬃcier geaccrediteerd voor Servië (en van de Servische
verbindingsoﬃcier in Brussel) wordt verduidelijkt en wettelijk vastgelegd. Daarnaast maakt de
overeenkomst het bijvoorbeeld ook mogelijk om elkaar technische bijstand te geven en praktische
ervaringen uit te wisselen en om samen te werken op vlak van de opleiding van politieambtenaren. De
overeenkomst zal eﬀectief in werking treden na het beëindigen van de parlementaire ratiﬁcatieprocedures
in de twee landen.
Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, wordt ter ondertekening voorgelegd
aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.
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Instemming met Protocol tot wijziging van de Overeenkomst met Russia tot het vermijden
van dubbele belasting en het voorkomen van het ontduiken van belasting
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een
voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst
tussen België en Rusland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het
ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen.
Het Protocol, ondertekend te Moskou op 30 januari 2018, voert een nieuwe paragraaf in het artikel 13
(Meerwaarden) van de Overeenkomst van 2015.
De nieuwe paragraaf stipuleert dat meerwaarden uit de vervreemding van aandelen waarvan de waarde
voor meer dan 50% gedekt is door in een verdragsluitende Staat gelegen onroerende goederen, in die
Staat mogen worden belast.
Dit artikel is opgesteld in overeenstemming met het OESO-modelverdrag. Het past in het streven van ons
land om de overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belastingheﬃng die het met een veertigtal
landen heeft gesloten, aan te passen aan de nieuwe OESO-normen.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Elektronische communicatie: omzetting van het Europees wetboek en wijziging van
diverse bepalingen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Petra De Sutter en
staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel een voorontwerp van wet goed tot omzetting van
het Europees wetboek voor elektronische communicatie en tot wijziging van diverse bepalingen.
Dit voorontwerp van wet beoogt de Richtlijn (EU) 2018/1972 van 11 december 2018 tot vaststelling van
het Europees wetboek voor elektronische communicatie om te zetten. De grote doelstellingen van
het wetboek zijn enerzijds de harmonisering van het beheer van het radiospectrum, met name de uitrol
van de 5G-netwerken om te zorgen voor een volledige dekking van het Europees grondgebied, en
anderzijds de stimulatie van de investeringen die moeten worden gedaan voor de ultrasnelle netwerken.
Het wetboek omvat onder andere de volgende zaken:
een nieuwe deﬁnitie van de aanbieders van elektronische communicatiediensten, waardoor
het toepassingsgebied van de regulering de zogenaamde over-the-top-spelers (OTT) behelst, namelijk
de aanbieders van nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten, zoals WhatsApp
en Messenger
de volledige harmonisatie van de sectorspeciﬁeke consumentenbescherming
de toespitsing van universeledienstverplichtingen op de internettoegang
het verplicht maken van de sociale tarieven voor vaste telefonie en vast internet
het jaarlijks indexeren van de plafonds in het kader van sociale tarieven op basis van de
gezondheidsindex
op vlak van nummering: het mogelijk maken om nummers toe te wijzen aan andere spelers
dan operatoren of aanbieders van elektronische communicatiediensten en het toewijzen van
nietgeograﬁsche nummers, die in de gehele Europese Unie bruikbaar zijn, voor zover ze niet dienen om
interpersoonlijke communicatie tot stand te brengen
op vlak van netwerkveiligheid: de operator verplichten om zijn abonnees te informeren in geval van
een speciﬁeke en signiﬁcante dreiging van een beveiligingsincident voor zijn netwerk of voor de
diensten die hij verstrekt
de harmonisering van het beheer van het radiospectrum, met name door het tijdschema vast te stellen
voor de toewijzing van de frequenties voor 5G
het uitbreiden van de tools voor symmetrische regulering in het kader van de toegang tot de
netwerken
het verplichten van de regulatoren om voortaan geograﬁsche onderzoeken uit te voeren van de
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dekking van de netwerken die breedbandinternettoegang mogelijk maken

Het voorontwerp werd ter openbare raadpleging voorgelegd en aangepast aan die raadpleging.
Daarna werd opnieuw overleg gepleegd met onder andere de sector en het Belgisch Instituut voor
postdiensten en telecommunicatie (BIPT).
Het voorontwerp wordt voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radioomroep en Televisie en aan het Overlegcomité. Daarna wordt het ter advies voorgelegd aan de Raad van
State.
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Interfederaal en intersectoraal plan 'Women in Digital'
De ministerraad keurt het interfederaal en intersectoraal plan 'Women in Digital' goed.
Het doel van dit plan is België een coherente strategie aan te reiken om de coördinatie en synergie te
bevorderen tussen de verschillende initiatieven die worden genomen om vrouwen in STEM/ICT op alle
beleidsniveaus in ons land te bevorderen.
Die strategie is gebaseerd op de volgende vijf strategische doelstellingen:
ervoor zorgen dat meer vrouwen afstuderen in de digitale sector (ICT/STEM)
het bevorderen van de integratie van vrouwen in de digitale arbeidswereld en/of in de digitale sector
het bevorderen van het behoud van vrouwen in de digitale sector
het creëren van nieuwe imago’s
het wegwerken van de genderkloof in de speciﬁeke doelgroepen

Elke minister kan de nodige maatregelen treﬀen om het plan te boosten, in functie van zijn/haar
bevoegdheden.
Het plan kadert in 'Commitment on women in Digital', een verklaring die België in 2019
ondertekende, waarmee ons land zijn belangstelling onderstreepte voor de bevordering van vrouwen in
STEM/ICT-sectoren op Europees niveau.
Het plan wordt voorgelegd aan het Overlegcomité. De FOD Economie zal gedurende vijf jaar elke maand
maart voor de monitoring zorgen.
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Psychosociale opvang tijdens de coronapandemie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een nota
goed over de psychosociale opvang tijdens de coronapandemie.
De Hoge Gezondheidsraad stelt dat de coronacrisis de sociale ongelijkheid in de samenleving heeft
vergroot, wat dan weer een weerslag heeft op de geestelijke gezondheid. De groepen met de zwakste
sociaaleconomische positie lopen een hoger risico en zouden multidisciplinaire ondersteuning moeten
krijgen om de risico’s terug te dringen. Ook andere, reeds kwetsbare groepen (onder meer psychische
kwetsbaren) moeten speciale aandacht krijgen, net als kinderen, jongeren en studenten. In dit kader
voorziet deze nota in maatregelen voor de geestelijke gezondheidszorg voor de sociaaleconomische
kwetsbare doelgroep en de studenten.
Een eerste maatregel strekt ertoe om vanuit de netwerken voor de geestelijke gezondheidszorg aan
volwassenen te voorzien in ambulante proactieve psychologische interventie voor de studenten die
kampen met psychische problemen zoals somberheid, angst en stress en negatieve gevolgen van de
coronapandemie ervaren op hun studievoortgang en hun geestelijke gezondheid. De inzet van extra
psychologische zorg gebeurt in samenwerking met de hogescholen, studentenverenigingen,
psychotherapeutische centra van de universiteiten enz.
Een tweede maatregel voorziet in 50% meer mobiele hulpverlening in 2021, zodat nog meer kan worden
ingezet op de begeleiding en de zorg voor kwetsbare jongeren en jongvolwassenen met psychische
problemen. Het bijkomend aantal VTE’s wordt mobiel en ﬂexibel ingezet en maakt het mogelijk om een
laagdrempelig, proactief outreaching-aanbod te realiseren op basis van een grondige afstemming met de
relevante eerstelijnspartners en met een bijzondere focus op het middelbaar onderwijs, de hogescholen en
de universiteiten. De mobiele teams zijn multidisciplinair samengesteld en kunnen dus niet enkel jongeren
en jongvolwassenen begeleiden thuis, maar eveneens op eender welke plaats die daarvoor geschikt is,
zowel buitens- als binnenshuis.
Een derde maatregel heeft als doel om de werking van het mobiele team in de GGZ-netwerken voor
volwassenen uit te breiden naar de sociaaleconomisch kwetsbare doelgroep, waaronder ook ouderen, om
mobiele, outreachende en proactieve multidisciplinaire zorg te verlenen voor een doelgroep die niet zelf
hulp zoekt en eerder zorg vermijdt. Een interdisciplinaire samenwerking met de lokale actoren zoals de
OCMW’s, sociale huisvestingsmaatschappijen enz. is hier noodzakelijk.
De ministerraad belast de minister van Volksgezondheid met de uitvoering van deze maatregelen
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Samenwerkingsakkoord over de naleving van de quarantaine en testing van reizigers
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en minister van
Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed over de
overdracht van noodzakelijke gegevens naar de lokale overheden of politiediensten met als doel het
handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers komende van buitenlandse
zones, voor wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België.
Het ontwerp van samenwerkingsakkoord wordt gesloten tussen de federale staat, de Vlaamse
Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie. Het geeft gevolg aan de beslissing van het Overlegcomité van 5 februari 2021
tot verdere operationalisering van de politionele handhaving van de quarantaine- en testingplicht tegen 1
april 2021. Het doel is de verplichte quarantaine en testing na aankomst (of terugkomst) in België beter te
doen naleven door meer in te zetten op de handhaving ervan.
Reizigers die uit het buitenland naar België komen moeten verplicht een Passenger Locator Form (PLF)
invullen. Mensen die terugkeren uit een rode zone moeten in quarantaine gaan en zich laten testen. Om
ervoor te zorgen dat deze maatregelen beter worden nageleefd, voorziet het ontwerp van
samenwerkingsakkoord in twee scenario’s:
Voor de opvolging en handhaving van de verplichte quarantaine voor reizigers die terugkeren uit
buitenlandse zones waarbij een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België, wordt een
beperkt aantal PLF-gegevens dagelijks doorgegeven aan de deelgebieden en de lokale overheden. Zij
kunnen dan de betreﬀende personen contacteren om na te gaan of zij de quarantaine naleven en of
alles goed met hen gaat. Conform de regelgeving van de deelgebieden of indien er vermoedens zijn
dat de quarantaine niet wordt nageleefd, zullen de PLF-gegevens van de betreﬀende persoon worden
doorgeven aan de politiediensten. Zij kunnen dan verdere stappen ondernemen en indien nodig een PV
opstellen.
Voor de handhaving van de verplichte testing voor reizigers die terugkeren uit buitenlandse zones
waarbij een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België, wordt voorzien in een dagelijkse
integratie, in de Algemene Nationale Gegevensbank, van de noodzakelijke gegevens uit de PLF’s, die
worden ingevuld door reizigers die terugkeren uit buitenlandse zones waarbij een quarantaine of
testing verplicht is bij aankomst in België. De politiediensten krijgen alleen de gegevens die ze nodig
hebben om de naleving van de testing te kunnen handhaven. Alle overige gegevens uit het PLF zijn
niet van belang voor de politiediensten en worden bijgevolg niet gedeeld.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, het Controleorgaan op de
politionele informatie en de Raad van State.
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COVID-19: tijdelijke ondersteuningsmaatregelen voor werkgevers in de evenementen- en
reissector
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van
Sociale Zaken Frank Vandenbroucke twee ontwerpen van amendement goed aan het voorontwerp
van wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen, voor werkgevers in de evenementen- en
reissector ten gevolge van de coronapandemie.
Het eerste ontwerp kent een doelgroepvermindering toe aan bepaalde categorieën van werkgevers in de
evenementensector. Dit is van toepassing op de werkgevers uit de privésector en waarvan de
hoofdactiviteit van de onderneming inzake tewerkstelling tot de evenementensector behoort. De
doelgroepvermindering wordt voorzien voor vijf werknemers en voor het tweede en derde kwartaal 2021
en leidt ertoe dat de werkgevers een volledige vrijstelling van de werkgeversbijdragen zullen genieten. De
werkgever moet aan enkele voorwaarden voldoen om er aanspraak op te kunnen maken, o.a. wat behoud
van tewerkstelling en opleiding van zijn werknemers betreft.
Het tweede ontwerp kent een vermindering van socialezekerheidsbijdragen toe aan bepaalde categorieën
van werkgevers in de reissector. Deze maatregel is van toepassing op de werkgevers met als
hoofdactiviteit reisbureau of reisorganisator die onderworpen zijn aan de wettelijke verplichtingen
opgelegd bij de wet van 21 november 2017 over de verkoop van pakketreizen, gekoppelde
reisarrangementen en reisdiensten. Zij dienen verzekerd te zijn tegen insolventie in het kader van
voornoemde wet. De vermindering van de verschuldigde werkgeversbijdragen is voorzien voor het tweede
en vierde kwartaal 2020 en voor het eerste kwartaal 2021. Een doelgroepvermindering voor het tweede
kwartaal 2021 is ook voorzien. Deze kan eventueel verlengd worden voor het derde kwartaal. De
maatregel leidt ertoe dat de werkgevers voor hen een volledige vrijstelling van de werkgeversbijdragen
zullen genieten in de betrokken kwartalen. Ook hier moet de werkgever aan bepaalde andere voorwaarden
voldoen om hierop aanspraak te kunnen maken.
De kosten van beide ontwerpen worden opgenomen in de evenwichtsdotatie 2021. De
ontwikkelingskosten zullen worden geregeld via de corona-provisie.
De twee ontwerpen van amendement worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19pandemie - Ontwerp van amendement (Toekenning van een doelgroepvermindering aan bepaalde
categorieën van werkgevers behorende tot de evenementensector)
Voorontwerp van wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19pandemie - Ontwerp van amendement (Toekenning van een vermindering van socialezekerheidsbijdragen
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COVID-19: tijdelijke steunmaatregel in de sector van de dienstencheques en het
leerlingenvervoer
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van
amendement goed aan het voorontwerp van wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen
voor de sector van de dienstencheques en het leerlingenvervoer ten gevolge van de coronapandemie.
Het amendement voert een tijdelijke vrijstelling in in de sector van de dienstencheques en het
leerlingenvervoer van de verplichting tot betaling van een halve dag gewaarborgd dagloon om zo de
tijdelijke werkloosheid voor een halve dag toe te staan. Daarmee wordt tijdelijk afgeweken van artikel 27
van de wet van 3 juli 1978 betreﬀende de arbeidsovereenkomsten.
In de sectoren van de dienstencheques en het leerlingenvervoer komt immers vaak voor dat werknemers
op een werkdag twee duidelijk onderscheiden opdrachten moeten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld een
dienstenchequewerknemer die in de voormiddag bij de ene klant en in de namiddag bij een andere klant
een opdracht moet uitvoeren. Wanneer omwille van een onvoorzienbare reden die het rechtstreeks gevolg
is van de coronapandemie één van deze twee opdrachten wegvalt, dan zal de werkgever worden
vrijgesteld van de betaling van het gewaarborgd dagloon voor die verloren arbeidsuren.
De werknemer zal voor die halve werkdag dan een uitkering ontvangen in het kader van de
werkloosheidsverzekering. De voorwaarde voor de toepassing van deze regeling is dat de verloren
arbeidsduren minstens de helft bedragen van het op die werkdag voorziene uurrooster en dat de werkdag
van de werknemer is opgesplitst in twee duidelijk van elkaar onderscheiden opdrachten.
Deze maatregel geldt tot en met 30 juni 2021. Afgezien van de huidige situatie is ministerraad niet van
plan de regels van het arbeidsrecht te wijzigen die betrekking hebben op de verplichtingen van de
werkgever om werk te verschaﬀen of het gewaarborgd loon te betalen.
Voorontwerp van wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19pandemie - Ontwerp van amendement (Vrijstelling van de verplichting tot betaling van een halve dag
gewaarborgd dagloon teneinde de tijdelijke werkloosheid voor een halve dag toe te staan)
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