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Ministerraad van 25 maart 2021
De ministerraad vond plaats via elektronische procedure op donderdag 25 maart 2021 onder het
voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 25 maart 2021

Aanwijzing leden adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van
Cassatie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp
van koninklijk besluit goed tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de benoemingen
van de advocaten bij het Hof van Cassatie.
Wilfried Rauws en Jean-François van Drooghenbroeck worden aangewezen als leden van de
adviescommissie.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Hoort bij Ministerraad van 25 maart 2021

COVID-19: niet-structurele verhoging van de personeelskredieten van het RSVZ
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een niet-structurele
verhoging van de personeelskredieten van het RSVZ 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 RSVZ. Om ook in 2021 het hoofd te kunnen blijven bieden aan
de toename van het werkvolume, wordt een niet-structurele verhoging van de personeelskredieten voor
2021 ten belope van 109.360 euro toegekend.
De bijkomende kredieten zullen worden ingeschreven in de begroting van het instituut tijdens de
begrotingscontrole 2021.
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Hoort bij Ministerraad van 25 maart 2021

Dotatie 2021 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een
ontwerp van koninklijk besluit goed dat een federale dotatie voor 2021 toekent om bepaalde
initiatieven in politiezones te stimuleren.
In het kader van de federale ﬁnanciering van de lokale politie voorziet de algemene uitgavenbegroting
2021 in een dotatie van 8.188.000 euro om bepaalde initiatieven te stimuleren in de politiezones. Het
ontwerp heeft als doel om deze dotatie te verdelen over de politiezones.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Hoort bij Ministerraad van 25 maart 2021

Federaal actieplan: mentale veerkracht op het werk
De ministerraad gaat akkoord met een pakket van maatregelen in het kader van een federaal
actieplan om de mentale veerkracht op het werk te vergroten.
De huidige gezondheidscrisis heeft een grote impact op de mentale weerbaarheid van de bevolking.
Bovendien waren ook vóór de corona crisis al knipperlichten in onze maatschappij aanwezig die duidden
op de noodzaak om van werkgerelateerde stress- en burn-outpreventie een speerpunt te maken.
In dit kader werd een plan van aanpak opgesteld, die uit de volgende drie fasen bestaat:
fase 1: een sensibiliseringcampagne die focust op de opsporing van stress en burn-out en hierover
informatie te verspreiden
fase 2: het doorvoeren van een eerste pakket maatregelen rond preventie van psychosociale risico’s op
het werk
fase 3: het uitrollen van het federaal plan 'Mentale Veerkracht op het Werk'

Dit plan gaat van start in april 2021 en zal tot uitvoer worden gebracht door de verschillende bestaande en
goede instrumenten beter kenbaar te maken en eﬀectief te gebruiken en alle actoren te inspireren en te
stimuleren om impactvolle acties te ondernemen.
De kredieten voor het jaar 2021 die hiervoor nodig zijn, worden geﬁnancierd vanuit de corona-provisie
2021.
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Hoort bij Ministerraad van 25 maart 2021

COVID-19: verhoging plafond van de forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers in
essentiële sectoren
De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verhoging van het jaarlijkse plafond
van de forfaitaire kostenvergoeding voor activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers in de zorgsector en
ander essentiële sectoren.
Concreet beoogt dit ontwerp om het jaarlijkse plafond van de forfaitaire kostenvergoeding te verhogen tot
2.600,90 euro voor activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers in de zorgsector en ander essentiële sectoren
tijdens het tweede kwartaal 2021, voor activiteiten in het kader van het beheer van de coronacrisis.
Deze verhoging is in overeenstemming met de in februari door de Kern verlengde sociaaleconomische
steunmaatregelen, om de gevolgen van de coronapandemie zo veel mogelijk te beperken voor werkgevers
en werknemers en de leefbaarheid van de getroﬀen sectoren te ondersteunen.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging
van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005
betreﬀende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers
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Hoort bij Ministerraad van 25 maart 2021

Tijdelijke derdebetalersregeling voor het voorschrijven of toedienen van griepvaccins
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een tijdelijk
ontwerp van koninklijk besluit goed betreﬀende de toepassing van de derdebetalersregeling dat
toelaat om het voorschrijven of inenten van griepvaccins af te rekenen in derde betaler.
Het ontwerp is van kracht van 1 oktober 2020 tot 3 april 2021.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Wijziging in de regels van boetes voor overtredingen betreﬀende de doorvoer van
afvalstoﬀen
De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en de
minister van Leefmilieu Zakia Khattabi een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het
koninklijk besluit van 6 december 2012 betreﬀende de administratieve boetes bedoeld in artikel 18
van de wet betreﬀende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en
consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers
en in artikel 19 van de wet betreﬀende de doorvoer van afvalstoﬀen.
Het gaat om de volgende twee wijzigingen :
het intrekken van de bepaling volgens welke een afschrift van de beslissing (dat wil zeggen of de
leidende ambtenaar de overtreder al dan niet een boete oplegt) wordt toegezonden aan de
verbaliserende ambtenaar en aan de procureur des Konings
het intrekken van de bepaling dat bij het voorstel voor een administratieve boete een
betalingsformulier moet worden gevoegd

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2012 betreﬀende de
administratieve boetes bedoeld in artikel 18 van de wet van 21 december 1998 betreﬀende de
productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van
het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en in artikel 19 van de wet van 9 juli 1984
betreﬀende de doorvoer van afvalstoﬀen
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Hoort bij Ministerraad van 25 maart 2021

Financiën: omzetting en tenuitvoerlegging van diverse Europese verordeningen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp
van wet goed tot omzetting of tenuitvoerlegging van diverse Europese verordeningen over ﬁnanciële
aangelegenheden.
Concreet gaat het om:
de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2019/1160 tot wijziging van richtlijnen 2009/65/EG en
2011/61/EU met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve
belegging
de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2019/2177 tot wijziging van richtlijn 2009/138/EG
betreﬀende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf
(Solvabiliteit II), richtlijn 2014/65/EU betreﬀende markten voor ﬁnanciële instrumenten, en van richtlijn
(EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het ﬁnanciële stelsel voor het witwassen van
geld of terrorismeﬁnanciering
de tenuitvoerlegging van verordening (EU) 2019/2088 betreﬀende informatieverschaﬃng over
duurzaamheid in de ﬁnanciëledienstensector
de tenuitvoerlegging van verordening (EU) 2020/852 over de totstandbrenging van een kader ter
bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van verordening (EU) 2019/2088

Daarnaast bevat het voorontwerp ook enkele diverse bepalingen.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Hoort bij Ministerraad van 25 maart 2021

COVID-19: verlenging aanvullende crisisuitkering voor arbeidsongeschikte zelfstandigen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat de toekenning van een aanvullende crisisuitkering aan sommige
arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten verlengt in het kader van de
coronapandemie.
Het koninklijk besluit van 15 september 2020 verleent, ingevolge van de coronapandemie, een
aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende
echtgenoten. Dit betreft:
de samenwonende zelfstandigen zonder gezinslast die ten vroegste vanaf 1 maart 2020 voor minstens
acht dagen arbeidsongeschikt zijn erkend
de samenwonende zelfstandigen zonder gezinslast die de toegelaten activiteit tijdens hun
arbeidsongeschiktheid ten vroegste vanaf 1 maart 2020 gedurende minstens zeven opeenvolgende
kalenderdagen moesten stopzetten

Deze aanvullende crisisuitkering wordt echter niet langer toegekend voor de periode van
arbeidsongeschiktheid die na 31 maart 2021 plaatsvindt. Door de voortgang van de coronacrisis wordt de
maatregel in dit ontwerp met drie maanden verlengd, dat wil zeggen 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 15 september 2020 houdende
toekenning, ingevolge de COVID-19-pandemie, van een aanvullende crisisuitkering aan sommige
arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
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Brexit: wijziging wat betreft de verplichting houder te zijn van een beroepskaart
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand David Clarinval een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot wijziging van een koninklijk besluit van 3 februari 2003 dat bepaalde
categorieën van vreemdelingen vrijstelt van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor
de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit.
De door het akkoord inzake de Brexit voorziene overgangsperiode is geëindigd op 31 december 2020. Nu
zijn er twee categorieën van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk: de 'begunstigden van het akkoord',
namelijk zij die hun verblijfsrecht hebben uitgeoefend voor het einde van de overgangsperiode, en de
andere. Aangezien in het akkoord is bepaald dat de 'begunstigden van het akkoord' van de rechten en
vrijheden blijven genieten die zij krachtens het recht van de Europese Unie genoten, voorziet dit
ontwerp in een vrijstelling van de verplichting om in het bezit te zijn van een beroepskaart voor de
uitoefening van een zelfstandige activiteit in België.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vrijstelling van
bepaalde categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de
uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit, wat de Brexit betreft
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Hoort bij Ministerraad van 25 maart 2021

Werking van de Nationale Loterij en verdelingsplan van de subsidies voor 2020
De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met de Nationale Loterij,
Sammy Mahdi, een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreﬀende
de werking van de Nationale Loterij en het verdelingsplan van de subsidies voor 2020.
Het voorontwerp van wet heeft tot doel om twee wetten aan te passen in verband met de Nationale
Loterij.
de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij
de wet van 3 juli 1967 betreﬀende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen,
voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

De Kansspelwet werd gewijzigd in 2010 en sindsdien is de wet van 19 april 2002 niet meer in
overeenstemming. De Raad van State heeft de vergunning voor de uitbating van weddenschappen door de
Nationale Loterij vernietigd, wat tot gevolg had dat de juridische basis om weddenschappen uit te baten
onduidelijk is. Aangezien binnenkort de vernieuwing van de vergunning dient te worden aangevraagd,
beoogt dit voorontwerp deze onduidelijkheid op voorhand uit te klaren. De wet van 19 april 2002 moet ook
worden aangepast om de wet van 21 maart 1991 betreﬀende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven op dezelfde wijze toe te passen op de dochterondernemingen op het gebied van het
arbeidsrecht.
Om dezelfde reden moet de wet van 3 juli 1967 worden geactualiseerd. In die wet worden immers
verschillende naamloze vennootschappen van publiek recht opgenomen die kunnen genieten van
structurele verminderingen van de sociale bijdragen (‘tax shift’), terwijl de Nationale Loterij, eveneens een
nv van publiek recht, om onverklaarbare redenen niet in die lijst is opgenomen. Ten slotte is het
aangewezen dat, naar analogie met de kansspelwetgeving, ook voor e-lotto in een procedure wordt
voorzien waarbij een derde kan vragen om een e-lotto-speler uit te sluiten.
Het eerste ontwerp van koninklijk besluit bepaalt het deﬁnitieve verdelingsplan van de subsidies van de
Nationale Loterij voor het dienstjaar 2020.
Het tweede ontwerp van koninklijk besluit beoogt het beheerscontract van 26 juli 2016 tussen de
Belgische Staat en de Nationale Loterij in die zin aan te passen.
Voorontwerp van wet betreﬀende de wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de
werking en het beheer van de nationale loterij en tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreﬀende de
preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het

2/2

werk en voor beroepsziekten in de overheidssector
Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het deﬁnitief verdelingsplan van de subsidies van de
Nationale Loterij voor het dienstjaar 2020
Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijziging van het beheerscontract dat op 26
juli 2016 werd gesloten tussen de Belgische staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van
publiek recht, en dat werd goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 30 augustus 2016
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Dossiers over de Regie der Gebouwen
De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen,
Mathieu Michel, twee huurdossiers van de Regie der Gebouwen in Brussel goed.
De Regie der Gebouwen is contractueel verbonden aan Deka Immobilien Beteiligungsgesellschaft MBH
voor het gebouw aan de Paleizenstraat 48 in 1030 Brussel, en dit contract loopt ten einde op 31 december
2026. Aangezien het gebouw momenteel en in de toekomst niet gebruikt wordt door federale diensten, wil
de Regie der Gebouwen dit huurcontract vroegtijdig opzeggen. De ministerraad gaat derhalve akkoord met
het minnelijke voorstel tot vervroegde beëindiging op 31 maart 2021, tegen een opzeggingsvergoeding.
De Regie der Gebouwen is ook contractueel verbonden aan Deka GmBH voor het Blérot-gebouw, gelegen
aan het Victor Hortaplein 2 in 1060 Sint-Gillis, waarvan het contract ten einde loopt op 31 maart 2023. Dit
vastgoed stemt overeen met blok 2 van het zogenaamde Eurostationgebouw. Het is de bedoeling van de
Regie der Gebouwen om het huurcontract te verlengen, rekening houdend met de reorganisatie, in functie
van de nieuwe bezettingsnormen, van de huisvesting van bepaalde federale diensten in Brussel rond
strategische plaatsen zoals het Zuidstation. De ministerraad gaat derhalve akkoord met het minnelijke
voorstel om de huurovereenkomst te verlengen met 15 jaar en 9 maanden, vanaf 1 april 2023 tot en met
31 december 2038. Aan het einde van de huurovereenkomst is een jaarlijkse stilzwijgende verlenging
voorzien.
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Harmonisering van de elektriciteits- en gaswetten met het Europese energiebeleid
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp
van wet goed ter harmonisering van de elektriciteits- en gaswetten met het Europese energiebeleid.
Het voorontwerp geeft ten eerste gevolg aan het arrest van het Europese Hof van Justitie van 3 december
2020, dat van oordeel is dat België bepaalde tekortkomingen bij de omzetting van de Richtlijnen 2009/72
en 2009/73 moet rechtzetten. Overeenkomstig deze richtlijnen krijgt de federale energieregulator meer
bevoegdheden, niet alleen met betrekking tot het technisch reglement, maar ook met betrekking tot de
bevoegdheden waarover de regulator beschikt wanneer hij problemen vaststelt inzake mededinging en
inzake oneerlijke handelspraktijken of anti-competitief gedrag.
Ten tweede beoogt het voorontwerp de omzetting van artikel 18 van Richtlijn 2019/944 betreﬀende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn
2012/27/EU betreﬀende de energiefactuur. Hoewel de vereisten uit dit artikel van de Richtlijn enkel
betrekking hebben op de elektriciteitsfactuur, worden deze ook ingevoerd voor de gasfactuur.
Ten derde moet het voorontwerp zorgen voor een gedeeltelijke uitvoering van de verordeningen van de
Europese Commissie tot uitvoering van verordening (EG) nr. 714/2009.
Tot slot beoogt het voorontwerp ook gedeeltelijk uitvoering te geven zowel aan verordening (EU)
2017/2196 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet
en aan verordening (EU) 2019/941 betreﬀende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking
van richtlijn 2005/89/EG.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreﬀende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt en tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreﬀende het vervoer van gasachtige
producten en andere door middel van leidingen
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Dringende wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek en telewerkvergoeding ten gevolge
van het coronavirus
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een
voorontwerp van wet goed houdende dringende bepalingen tot wijziging van het Gerechtelijk
Wetboek en tot regeling van de telewerkvergoeding van het gerechtspersoneel tijdens de huidige
gezondheidscrisis.
Het voorontwerp beoogt in de eerste plaats drie dringende wijzigingen in het Gerechtelijk Wetboek:
voorzien in de mogelijkheid dat op rust gestelde magistraten, die als plaatsvervangend magistraat
optreden, zich tot 75 jaar (in de plaats van 73 jaar) kunnen blijven engageren wanneer ze dat wensen
een speciﬁeke rechtsgrond invoeren, zodat de Koning de modaliteiten van het telewerk van het
gerechtspersoneel kan vaststellen
bepalen dat het beginpunt voor de berekening van de termijn om rechtsmiddelen aan te wenden
wanneer er kennisgevingen, mededelingen en neerleggingen gebeuren via het centraal register van
bescherming van personen, wordt vastgelegd op basis van een bericht van opening

Het voorontwerp voorziet overigens in een rechtsgrond voor de toekenning van een telewerkvergoeding
en een kantoorvergoeding aan het gerechtspersoneel ingevolge het gedwongen telewerk wegens de
coronacrisis.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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