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Ministerraad van 12 maart 2021
De ministerraad vond plaats via videoconferentie op vrijdag 12 maart 2021 onder het voorzitterschap
van eerste minister Alexander De Croo.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 12 maart 2021

Bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen
inzake discriminatie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van
wet goed tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek over de bijzondere bevoegdheden van de sociaal
inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake discriminatie.
Het voorontwerp van wet beoogt de wijziging van artikel 42/1 van het Sociaal Strafwetboek over de
bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs om bepaalde obstructies te verhelpen, zodat
discriminatietoetsen een eﬀectiever instrument worden in de strijd tegen discriminatie.
Concreet bepaalt het voorontwerp de volgende maatregelen:
de cumulatieve voorwaarden voor het gebruik van discriminatietoetsen omvormen tot facultatieve
sociaal inspecteurs die in het kader van hun opdracht en met het oog op het welslagen ervan of ter
verzekering van hun eigen veiligheid, strikt noodzakelijke strafbare feiten plegen, zijn vrij van sancties
en begaan geen inbreuk
de discriminatietoetsen worden beschouwd als een bevoegdheid van de inspecteurs van het Toezicht
op de Sociale Wetten en deze praktijk kan op elk moment van het onderzoek worden aangewend
derden kunnen worden ingezet in de toepassing van discriminatietoetsen

Het voorontwerp wordt voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Strafrecht en de Nationale Arbeidsraad.
Daarna wordt het ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Hoort bij Ministerraad van 12 maart 2021

Hernieuwing mandaat van de voorzitter van het Auditcomité van de federale overheid
De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de hernieuwing van
het mandaat van de voorzitter van het Auditcomité van de federale overheid (ACFO).
Het mandaat van Werner Van Minnebruggen als voorzitter van het AFCO wordt hernieuwd voor een
periode van zes jaar, vanaf 3 maart 2021.
Het ACFO en de FOD Kanselarij van de Eerste Minister verbinden zich er tevens toe om binnen het jaar een
actieplan goed te keuren om het aantal vrouwelijke leden van het ACFO te verhogen.
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Hoort bij Ministerraad van 12 maart 2021

Vervollediging omzetting van een Europese richtlijn over de voorschriften voor het
begrotingskader
De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker twee
voorontwerpen van wet goed in het kader van de omzetting van de richtlijn 2011/85/EU van de
Europese Commissie tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten.
Deze richtlijn werd reeds deels omgezet door twee wetten van 10 april 2014 tot wijziging van de wetten
van 22 mei 2003 en van 16 mei 2003. De Europese Comissie had echter nog enkele opmerkingen. De
beide voorontwerpen beogen die opmerkingen op te lossen, om zo een volledige omzetting van de
richtlijn te waarborgen en een ingebrekestelling te vermijden.
Het eerste voorontwerp wijzigt drie artikelen van de wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de
begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
Het tweede voorontwerp wijzigt artikel 16/12 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de
algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies, voor de boekhouding
van de Gemeenschappen en de Gewesten en voor de organisatie van de controle door het Rekenhof.
De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en
van de comptabiliteit van de federale Staat
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene
bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de
Gemeenschappen en de Gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof
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Hoort bij Ministerraad van 12 maart 2021

Integratie van DWTI-activiteiten in Belspo (POD Wetenschapsbeleid)
De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris van Wetenschapsbeleid Thomas Dermine een
ontwerp van koninklijk besluit goed tot ontbinding van de Dienst voor Wetenschappelijke en
Technische Informatie (DWTI) als staatsdienst.
De DWTI werd in 1997 binnen de Programmatorische federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid
opgericht als een staatsdienst met afzonderlijk beheer. De activiteiten zijn geïntegreerd in de dienst Dienst
Monitoring onderzoek & innovatie van de POD Wetenschapsbeleid, een dienst waartoe verschillende
actoren zich kunnen wenden voor informatie over onderzoeksstatistieken in België. De DWTI zal de
lopende Europese projecten die uiterlijk op 31 december 2023 aﬂopen blijven beheren.
Om die reden wordt de dienst op 31 december 2023 ontbonden krachtens de Wet van 15 januari 2019.
Hun rechten en verplichtingen alsook het meubilair en de uitrusting zullen worden overgedragen aan de
POD Wetenschapsbeleid. Verder zullen ook de koninklijke besluiten wat betreft de oprichting en de
vaststelling van de organieke voorschriften voor het ﬁnancieel en materieel beheer van de dienst worden
opgeheven.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Ontwerp van koninklijk besluit betreﬀende de ontbinding van de Dienst voor wetenschappelijke en
technische informatie als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en de overdracht van de goederen, rechten
en verplichtingen aan de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.
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Hoort bij Ministerraad van 12 maart 2021

COVID-19: samenwerkingsakkoord over de gegevensverwerking met betrekking tot de
vaccinaties - tweede lezing
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in tweede
lezing een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat en de deelstaten over
de gegevensverwerking met betrekking tot vaccinaties tegen het coronavirus.
Het ontwerp van samenwerkingsakkoord heeft als doel het Koninklijk besluit van 24 december 2020
betreﬀende de registratie en de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19
te vervangen en aan te vullen met de gegevensverwerking noodzakelijk voor ondersteuning van de
vaccinatiecampagnes.
Dit samenwerkingsakkoord regelt het gemeenschappelijke informatiesysteem dat wordt opgezet voor de
uitnodiging van personen voor vaccinatie, voor de organisatie van de vaccinatie en voor de registratie van
de vaccinatie met als doelstellingen de kwaliteitsvolle zorgverlening, de geneesmiddelenbewaking, de
traceerbaarheid van de vaccins, het beheer van de vaccinatieschema’s, de logistieke organisatie van de
vaccinatie, de bepaling van de vaccinatiegraad, de organisatie van de contactopvolging, de uitvoering van
de opvolging en van het toezicht, de berekening van de verdeling van de vaccinatiekosten, en het
verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek. De federale autoriteiten zijn van mening dat de
instelling van een gemeenschappelijk informatiesysteem hiertoe een cruciale vereiste is.
Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en het voorontwerp van wet tot goedkeuring ervan zijn
aangepast aan het advies van de Raad van State, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Vlaamse
Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.
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Hoort bij Ministerraad van 12 maart 2021

Wijzigingen in de regelgeving inzake de marketing en het gebruik van precursoren voor
explosieven
De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over de marketing en het gebruik van
precursoren voor explosieven.
Het voorontwerp geeft uitvoering aan de Europese verordening 2019/1148 over het op de markt brengen
en het gebruik van precursoren voor explosieven.
Dat gebeurt door de volgende aanvullingen aan verordening (EU) nr. 98/2013:
de uitbreiding van de deﬁnitie van 'particulier' tot elke natuurlijke of rechtspersoon die handelt voor
doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen
de afschaﬃng van de registratieregeling en de handhaving van de mogelijkheid tot het invoeren van
een vergunningsregeling
informatieverstrekking tussen de marktdeelnemers in de toeleveringsketen
een opleiding van het personeel van de marktdeelnemers die gereguleerde precursoren voor
explosieven aan particulieren aanbieden
informatieverstrekking van onlinemarktplaatsen aan hun gebruikers die gereguleerde precursoren voor
explosieven verkopen
een veriﬁcatie, onder bepaalde voorwaarden, bij de verkoop van precursoren voor explosieven
waarvoor een beperking geldt
een verplichting voor marktdeelnemers en onlinemarktplaatsen om verdachte transacties te melden
de verplichting voor de lidstaten om ten minste eenmaal per jaar bewustmakingsacties te plannen
toevoegingen en wijzigingen van precursoren voor explosieven in de bijlagen

Het voorontwerp wijzigt daarnaast ook de bestaande wet van 15 juli 2016 om ze in overeenstemming te
brengen met de nieuwe verordening.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 juli 2016 tot uitvoering van de Verordening (EU) nr.
98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en
het gebruik van precursoren voor explosieven
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Hoort bij Ministerraad van 12 maart 2021

Maatregelen ter beheersing van de coronapandemie en andere dringende maatregelen op
het gebied van gezondheidszorg
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een
voorontwerp van wet goed houdende maatregelen ter beheersing van de coronapandemie en andere
dringende maatregelen op het gebied van gezondheidszorg.
Het voorontwerp is voor de meeste bepalingen een tijdelijke wet tot zolang de coronapandemie duurt. De
meeste bepalingen zijn dringend. Wel dient in de mogelijkheid te worden voorzien om de bepalingen uit dit
ontwerp geheel of gedeeltelijk te kunnen toepassen mochten zich nieuwe pandemieën voordoen.
Het voorontwerp bestaat uit drie belangrijke onderdelen die voortbouwen op eerder getroﬀen
maatregelen:
het eerste luik heeft tot doel om een continuïteit in de bevoorrading aan geneesmiddelen en medische
hulpmiddelen voor ons gezondheidssysteem mogelijk te maken
het tweede luik voorziet in de mogelijkheid om een derde voorschot aan ziekenhuizen uit te betalen,
zodat ze hun kosten als gevolg van de coronapandemie kunnen dekken
het derde luik biedt een juridisch kader om de nieuwe testing-mogelijkheden te kunnen uitvoeren en
een aantal nieuwe technische prestaties te kunnen vergoeden

Ten slotte biedt het voorontwerp de mogelijkheid om een aantal dringende maatregelen te kunnen treﬀen
voor:
de rol van Sciensano
het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën
de assimilatie van bepaalde activiteiten met een deel van de stage voor kandidaatgeneesherenspecialisten en -huisartsen
de ﬁnanciering van de erkende Ethische comités en van het College in het kader van klinische proeven
de databank voor elektronische voorschriften
ﬂankerende maatregelen voor de besparingen op het vlak van geneesmiddelen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Hoort bij Ministerraad van 12 maart 2021

Capaciteitsvergoedingsmechanisme : uitstel beslissingsdatum voor de parameters in het
kader van de eerste veiling
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot uitstel van de uiterlijke datum waarop de minister aan de netbeheerder de
instructie geeft tot organisatie van de veiling betreﬀende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.
De uiterste beslissingsdatum voor de volume- en andere parameters voor de eerste veiling wordt
uitgesteld van 31 maart 2021 naar 30 april 2021.
Het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 over de organisatie van de elektriciteitsmarkt
en tot wijziging van de wet van 22 april 2019, om een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen,
dient immers nog goedgekeurd te worden in het parlement. Vervolgens dienen nog uitvoeringsbesluiten
genomen te worden in uitvoering van de wet.
Een uitstel van de datum is dus vereist.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling voor het jaar 2021 van 30 april 2021 als uiterlijke datum
waarop de minister aan de netbeheerder de instructie geeft tot organisatie van de veiling bedoeld in
artikel 7undecies, § 6, van de wet van 29 april 1999 betreﬀende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
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Hoort bij Ministerraad van 12 maart 2021

Permanente gestructureerde samenwerking van de EU: Nationaal Implementatieplan 2021
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het
Nationaal Implementatieplan 2021 van de Permanent Structured Cooperation van de EU.
De Permanent Structured Cooperation (PESCO) beoogt een intensievere militaire samenwerking tussen
deelnemende EU-lidstaten om projecten over gemeenschappelijke capaciteiten te verwezenlijken met als
doel de militaire middelen in het kader van het Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid te
kunnen operationaliseren.
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Hoort bij Ministerraad van 12 maart 2021

Capaciteitsvergoedingsmechanisme : investeringsdrempels en criteria voor het in
aanmerking komen van investeringskosten
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot vaststelling van de investeringsdrempels en de criteria voor het in
aanmerking komen van investeringskosten.
Met het capaciteitsmechanisme wil België de elektriciteitsvoorziening verzekeren, met name met het oog
op de kernuitstap die gepland is tussen 2022 en 2025. Concreet moet het mechanisme waarborgen dat er
voldoende capaciteit is om te beantwoorden aan de elektriciteitsvraag.
Dit ontwerp legt de criteria vast voor het in aanmerking komen van de investeringskosten – die het
mogelijk maken om elke capaciteit in een capaciteitscategorie in te delen –, de investeringsdrempels die
deze categorieën onderscheiden, alsook de procedure van indeling.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Hoort bij Ministerraad van 12 maart 2021

Capaciteitsvergoedingsmechanisme: parameters voor het capaciteitsvolume
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen
capaciteit wordt bepaald, inclusief de berekeningsmethode ervan, en van de andere parameters die
nodig zijn voor de organisatie van de veilingen in het kader van het
capaciteitsvergoedingsmechanisme.
Met het capaciteitsvergoedingsmechanisme wil België de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening
waarborgen, met name met het oog op de kernuitstap die gepland is tussen 2022 en 2025. Concreet moet
het mechanisme waarborgen dat er voldoende capaciteit is om te beantwoorden aan de
elektriciteitsvraag.
Dit ontwerp van koninklijk besluit stelt de parameters vast waarmee het volume aan te kopen capaciteit
wordt bepaald, inclusief de berekeningsmethode ervan.
Daarnaast bepaalt het ontwerp de andere nodige parameters voor de organisatie van de veilingen,
namelijk de reductiefactoren, de referentieprijs, de intermediaire prijslimiet(en) die van toepassing is/zijn
op bepaalde capaciteiten die beantwoorden aan speciﬁeke criteria, en de uitoefenprijs, inclusief de
berekeningsmethode ervan.
Tot slot legt het de methode en voorwaarden vast om individuele uitzonderingen op de toepassing van de
intermediaire prijslimiet(en) te verkrijgen.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Hoort bij Ministerraad van 12 maart 2021

Wijziging van de procedure tot behandeling van een aansluitingsaanvraag tot het
elektriciteitstransmissienet
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot wijziging van de procedure tot behandeling van een aansluitingsaanvraag
rekening houdend met het capaciteitsvergoedingsmechanisme.
Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat een toegewezen aansluitingscapaciteit verplicht in gebruik
moet worden genomen binnen een redelijke en realistische termijn, zoals bepaald in het
aansluitingscontract. Daartoe stelt het eveneens vast dat het type-aansluitingscontract dat door de
netbeheerder ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit
en het Gas (CREG) een voorstel moet bevatten van hoe voor iedere individuele aansluitingsaanvraag de
termijn wordt bepaald waarbinnen de toegewezen aansluiting in gebruik moet worden genomen.
Het ontwerp stelt dat de commissie wordt belast met de controle op de naleving van de verplichting van
tijdige ingebruikname. Onder voorbehoud van de verzending van een aanmaning tot voldoening aan de
verplichting binnen een bijkomende termijn en na de betrokkene te hebben gehoord, kan de commissie in
voorkomend geval administratieve boetes opleggen op basis van de informatie van de netbeheerder.
Dit ontwerp beoogt de ongewenste negatieve invloed te verhelpen die de huidige procedure voor de
verkrijging van een netaansluiting, in het bijzonder voor de netto injecterende elektriciteitsproductieeenheden, zou kunnen hebben op de beoogde concurrentie tussen capaciteitshouders die deelnemen aan
de veiling in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.
Het ontwerp wordt voorgelegd aan het Overlegcomité.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een
technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe, wat
betreft de minimum inhoud van het type-aansluitingscontract bedoeld in artikel 169 en tot wijziging van de
procedure tot behandeling van een aansluitingsaanvraag rekening houdende met het
capaciteitsvergoedingsmechanisme
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COVID-19: tijdelijke ondersteuningsmaatregelen - tweede lezing
De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo in tweede lezing een
voorontwerp van wet goed houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de
COVID-19-pandemie.
Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, beoogt in de eerste plaats de
verlenging van ﬁscale en sociale ondersteuning ten voordele van bedrijven, zelfstandigen, werknemers en
de meest kwetsbare groepen. Vervolgens bepaalt het aanvullende ondersteuningsmaatregelen.
Werk
Toevoeging vaccinatiecentra aan de bestaande ﬂexibiliteitsmaatregelen (onder de noemer zorgsector)
Verlenging tot 30/06/2021 van maatregel waarbij tijdelijk werklozen opeenvolgende contracten van
bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs
Verlenging tot 30/06/2021 van maatregel waarbij werknemers gemakkelijker tijdelijk gedetacheerd
kunnen worden naar een andere werkgever in de zorgsector of in het onderwijs
Verlenging tot 30/06/2021 van maatregel 220 vrijwillige overuren in de zorgsector, de cruciale sectoren
en de essentiële diensten naar het 2de kwartaal van 2021
Maatregel schorsing tijdskrediet/loopbaanonderbreking voor terugkeer naar werkgever, mits akkoord
tussen werknemer en werkgever, tot 30/06/2021
Verlenging tot 30/06/2021 van maatregel tijdelijke werkloosheid quarantaine kind / sluiting school
Verlenging tot 30/06/2021 van maatregel waarbij studentenarbeid in zorg en onderwijs niet meetelt
voor contingent van 475 uren

Sociale Zaken
Verlenging tot 30/06/2021 van Schadeloosstellingsfonds voor vrijwilligers
Verlenging tot 30/06/2021 van de mogelijkheid voor commerciële rusthuizen om vrijwilligers in te
zetten

Pensioenen
Verlenging tot 30/06/2021 van maatregel behoud van opbouw 2e pijler bij tijdelijke werkloosheid
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Sociale bijstand
Verlenging tot 30/06/2021 van premie van 50 euro voor ontvangers van een IGO, een leeﬂoon of een
tegemoetkoming voor personen met een handicap
Verlenging tot 30/06/2021 van van de verhoging met 15 % van het terugbetalingspercentage van de
leeﬂonen aan de OCMW’s
Nieuwe maatregel omtrent extra toelage van 10 % voor de OCMW’s voor de GPMI-trajecten voor
jongeren 18-25 jr. en voor studenten, van 01/04/2021 tot 30/06/2021

Economische maatregelen
Vrijstelling voor de horeca-sector van de FAVV bijdrage gezien zijn nog steeds gesloten zijn
Vennootschapsbijdrage uitstel tot 31 december 2021 om deze te betalen (anders moet dit voor eind
juni betaald worden)

Fiscale maatregelen
Verlenging tot 31/12/2021 van de vrijstelling van vergoedingen in het kader van steunmaatregelen die
worden genomen door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten
Belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet
ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen
Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van de huurprijs
Afschaﬃng van het btw-voorschot en het voorschot op de bedrijfsvoorheﬃngdat die moeten worden
betaald in december
Harmonisering van de nalatigheidsinteresten voor tweede kwartaal 2021
Harmonisering teruggaaf BTW

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de
Kamer van volksvertegenwoordigers.
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COVID-19: vermindering van de kost van de infrastructuurvergoeding voor het
goederenvervoer per spoor
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot invoering van een mechanisme voor de vermindering van de kost van de
infrastructuurvergoeding voor het goederenvervoer per spoor.
De Europese verordening 2020/1429 tot vaststelling van maatregelen voor een duurzame spoorwegmarkt
naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak geeft de lidstaten de mogelijkheid om infrastructuurbeheerders
toe te staan de heﬃngen voor de minimale dienstverlening en voor de toegang tot spoorweginfrastructuur
te verlagen, kwijt te schelden of uit te stellen, tijdens de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 juni
2021. Deze verordening maakt het lidstaten ook mogelijk om infrastructuurbeheerders toe te staan de
heﬃngen te evalueren en geen annuleringskosten te eisen voor toegekende treinpaden die tijdens de
referentieperiode niet worden gebruikt.
In België zorgt de vastgestelde daling van het verkeer voor ernstige risico’s voor het voortbestaan van de
activiteiten van verschillende spoorwegexploitanten. Het gaat hier echter om strategische sectoren die
nodig zijn voor de bevoorrading van het land en voor de werking van de industrie, en die essentieel zijn om
de door de regering besloten energie- en klimaattransitie te realiseren. Het ontwerp beoogt dus twee
tijdelijke maatregelen in te voeren voor de spoorwegexploitanten in het commercieel goederenvervoer:
een lineaire vermindering van 0,75 euro per treinkilometer van de heﬃng voor commercieel
goederenvervoer voor dat eﬀectief in België plaatsvindt vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021
een annulering van de annulerings- en reservatiekosten van de treinpaden vanaf 1 januari 2021 tot en
met 30 juni 2021

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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 van de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen gelden
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COVID-19: niet-structurele verhoging van de personele middelen van de RVA
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een niet-structurele
verhoging van de personele middelen van de RVA goed in het kader van de coronacrisis.
Ondanks de toename van de werklast en de moeilijke omstandigheden sinds maart 2020, is de RVA er, in
samenwerking met de betaalorganen, zo goed mogelijk in geslaagd de sociaal verzekerden de uitkering
waarop zij recht hebben, tijdig te verstrekken. In 2021 zal de werklast echter even hoog blijven. Het is
dus noodzakelijk het personeelsbestand te blijven versterken.
Om die reden wordt een niet-structurele verhoging van de personele middelen voor de eerste helft van
2021 tot 2.818.200 euro toegekend. Zo kan men het hoofd blijven bieden aan de toename van het
werkvolume als gevolg van de aanhoudende gezondheidscrisis.
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COVID-19: extra personeelskredieten voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een nietstructurele verhoging goed van de personeelskredieten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
(RSZ) in het kader van de coronacrisis.
De coronacrisis bracht het afgelopen jaar veel extra werklast en -druk met zich mee voor verschillende
diensten en sectoren, zo ook voor de RSZ. Om ook in 2021 het hoofd te kunnen blijven bieden aan
de toename van het werkvolume, wordt een niet-structurele verhoging van de personeelskredieten
toegekend.
Aan de RSZ wordt voor de eerste helft van 2021 een verhoging ten belope van 152.461 euro toegekend.

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

Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Wetstraat 23
1000 Brussel
België
https://vandenbroucke.belgium.be
info@vandenbroucke.fed.be

Arne Brinckman
Woordvoerder (NL)
+32 476 28 83 13

arne.brinckman@vandenbroucke.fed.be
Jan Eyckmans
Woordvoerder (NL)
+32 495 25 47 24

jan.eyckmans@vandenbroucke.fed.be
France Dammel
Woordvoerster (FR)
+32 494 50 88 98

france.dammel@vandenbroucke.fed.be

© 2021 - news.belgium.be

1/1

12 mrt 2021 -18:17

Hoort bij Ministerraad van 12 maart 2021

COVID-19: verhoging van de personeelsmiddelen voor de Federale Pensioendienst
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux een niet-structurele
verhoging van de personeelskredieten van de Federale Pensioendienst (FPD) goed in het kader van
de coronacrisis.
De coronacrisis bracht het afgelopen jaar veel extra werklast en -druk met zich mee voor verschillende
diensten en sectoren, zo ook voor de Federale Pensioendienst. Om ook in 2021 het hoofd te kunnen blijven
bieden aan de toename van het werkvolume, wordt aan hen een niet-structurele verhoging van de
personele middelen toegekend.
Het gaat om een verhoging ten belope van 139.215 euro voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni
2021.
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COVID-19: extra personeelskredieten voor de POD Maatschappelijke Integratie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux een
toekenning van extra personeelskredieten aan de POD Maatschappelijke Integratie goed in het kader
van de coronacrisis.
De coronacrisis bracht het afgelopen jaar veel extra werklast en -druk met zich mee voor verschillende
diensten en sectoren, zo ook voor de POD Maatschappelijke Integratie. Om ook in 2021 het hoofd te
kunnen blijven bieden aan de toename van het werkvolume, wordt aan hen een niet-structurele verhoging
van de personele middelen toegekend.
Het gaat om een bedrag van 104.000 euro voor de periode tot 30 juni 2021.
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