1/1

02 apr 2021 -17:41

Ministerraad van 2 april 2021
De ministerraad vond plaats via videoconferentie op vrijdag 2 april 2021 onder het voorzitterschap
van eerste minister Alexander De Croo.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 2 april 2021

Dossiers over de Regie der Gebouwen
De ministerraad gaat op voorstel van de staatsecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu
Michel, akkoord met een reeks dossiers over de Regie der Gebouwen.
Het betreft:
de sluiting van een abonnementenovereenkomst voor het huren van 65 parkeerplaatsen in de APCOAparking, gelegen in de Vlaamse Kaai 92 in Antwerpen, voor de gerechtelijke diensten
de sluiting van een aanhangsel voor de verlenging van het huurcontract met een jaar voor de garage
van douane en accijnzen, gelegen in de Boondaalsesteenweg 210 in Elsene
de volledige renovatie van het elektromechanisch atelier van het Instituut voor Ruimte-Aeronomie van
België (BIRA) in Brussel. Het atelier zal voldoen aan de operationele behoeften van het BIRA en
energie-eﬃciënter zijn
de herhuisvesting van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg van Roeselare door de huur
van een kantoorgebouw in het WestWing Park-gebouw, gelegen in de Kwadestraat 153
de stand van zaken van de vereﬀening van de NV Berlaymont 2000
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Aanduiding van de adjunct-administrateur-generaal van de HVW
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van
koninklijk besluit goed betreﬀende de aanduiding van de adjunct-administrateur-generaal van de
Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW).
Vanaf 1 mei 2021 wordt Karen De Sutter voor zes jaar benoemd in de managementfunctie van adjunctadministrateur-generaal van de HVW.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Instemming met vier overeenkomsten over wederzijdse bescherming van geclassiﬁceerde
informatie - tweede lezing
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, in tweede
lezing, vier voorontwerpen van wet goed die instemmen met de overeenkomsten tussen België en
respectievelijk Cyprus, Hongarije, Spanje en Finland over de wederzijdse bescherming van
geclassiﬁceerde informatie.
De overeenkomsten regelen het algemeen kader voor de bescherming en beveiliging van geclassiﬁceerde
informatie die tussen de twee ondertekenende landen wordt uitgewisseld. Ze hebben als doel een
gelijkwaardige behandeling van geclassiﬁceerde informatie te garanderen en daardoor toegang tot elkaars
geclassiﬁceerde informatie mogelijk te maken.
Beide landen mogen de geclassiﬁceerde informatie niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor
ze werd verstrekt. Geclassiﬁceerde informatie kan tevens niet worden vrijgegeven aan een derde staat,
aan een natuurlijke of rechtspersoon met de nationaliteit van een derde staat of aan een internationale
organisatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de overheid van oorsprong.
Door deze overeenkomsten erkennen beide partijen elkaars veiligheidsmachtigingen. Daarnaast regelen
ze de procedures voor samenwerking en wederzijdse bijstand in het kader van de bescherming van
geclassiﬁceerde informatie.
De overeenkomsten zijn niet van toepassing op geclassiﬁceerde informatie uitgewisseld in het belang van
de Europese Unie of de NAVO, aangezien hiervoor aparte overeenkomsten werden afgesloten tussen deze
organisaties en hun lidstaten.
De voorontwerpen, aangepast aan het advies van de Raad van State, worden ter ondertekening
voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
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Rechten die verbonden zijn aan de werken die het federale openbare ambt creëert
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van
Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van diverse
bepalingen betreﬀende het Rijkspersoneel.
De belangrijkste maatregel van dit ontwerp van koninklijk besluit omvat de concretisering van nieuwe
plichten voor het Rijkspersoneel op het gebied van auteursrecht, computerprogramma’s, het recht dat
ontstaat bij de ontwikkeling van computerprogramma’s en de naburige rechten betreﬀende uitvoerende
kunstenaars en octrooien. Deze bepalingen vinden hun grondslag in het Wetboek van economisch recht,
meer bepaald in boek XI betreﬀende de intellectuele eigendom en de bedrijfsgeheimen, en gelden zowel
voor statutaire als contractuele personeelsleden.
Een andere belangrijke maatregel van dit ontwerp beoogt de automatische toekenning van het karakter
van algemeen belang aan de personeelsleden (statutair of contractueel) van het federale openbare ambt
die ter beschikking gesteld worden van Frontex (korps van de Europese grens- en kustwacht).
De andere bepalingen van het ontwerp van koninklijk besluit brengen een aantal redactionele
verbeteringen en verduidelijkingen aan in de reglementaire bepalingen van diverse koninklijke besluiten.
Na de syndicale onderhandelingen zal het ontwerp voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.
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Tussenkomst van Finexpo in vier aanvragen voor exportkrediet
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Handel Sophie Wilmès
vier aanvragen voor exportkrediet goed.
Het gaat om:
een intreststabilisatie voor een project voor de herinrichting van wegen in Ghana
een gift voor technische assistentie in het kader van de uitbreiding van het County Connectivity-project
naar sub-counties in Kenia
een gift voor innovatieve producten in het kader van de verkoop van een systeem voor de behandeling
van fecaal slib in Rwanda
een gift voor innovatieve producten in het kader van de verkoop van een systeem voor de verwerking
van satellietbeelden in Vietnam

Finexpo bestudeert de dossiers die ingediend worden door ondernemingen en/of banken die
overheidssteun vragen voor hun exportkrediet. De steun van Finexpo is bestemd voor bedrijven die
uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. De tussenkomst van Finexpo betreft de
ﬁnancieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en diensten: ze
laat toe om de ﬁnancieringskosten die worden aangeboden door de banken te verminderen of te
stabiliseren. De tussenkomst van Finexpo hangt af van het exportland.
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Vergroting van de transparantie en toegankelijkheid wat betreft de gegevens van de
burgers
De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Alexander De Croo, minister van
Ambtenarenzaken Petra De Sutter en staatssecretaris belast met Privacy, Mathieu Michel, akkoord
met het voorstel om het vertrouwen van de burgers in de verwerking van gegevens door
overheidsinstanties te versterken door hun gegevens transparanter en toegankelijker te maken.
De regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens en inzake de datastromen georganiseerd
door overheidsinstanties is versnipperd en een globale en coherente visie hieromtrent ontbreekt.
In dit kader draagt de ministerraad het volgende op:
elk lid van de regering dient de registers van de verwerkingsactiviteiten verricht door de instellingen
die vallen onder de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit
van de federale staat en door de openbare instellingen van sociale zekerheid tegen 15 april
aanstaande aan de FOD BOSA te bezorgen
de FOD BOSA dient een register en een kasaster van persoonsgegevens op te stellen waarin voor elke
verwerking de essentiële elementen worden opgenomen
de FOD BOSA dient een centraal register van authentieke bronnen op te stellen van de authentieke
bronnen die ontsloten worden via de federale dienstenintegrator alsook een beschrijving van de uit
deze bronnen verzamelde gegevenselementen
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Auteursrechten voor bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp
van wet goed tot omzetting van een Europese richtlijn betreﬀende auteursrechten die van toepassing
zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgiften.
Dit voorontwerp van wet beoogt de omzetting in Belgisch recht van Richtlijn (EU) 2019/789 tot vaststelling
van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op
bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en de doorgifte van televisie- en radioprogramma’s.
Deze richtlijn bepaalt:
de invoering van een oorsprongslandbeginsel voor ondersteunende onlinediensten van
omroeporganisaties: als een omroep radio- of tv-programma’s online aanbiedt aan het publiek,
gelijktijdig met de uitzending of voor een bepaalde periode na de uitzending, wordt de relevante
handeling van het auteursrecht geacht te zijn gesteld in het land waar de omroeporganisatie haar
hoofdzetel heeft. Voor tv-programma’s is er een beperking, namelijk dat deze regeling enkel van
toepassing is op nieuws- en actualiteitsprogramma’s of programma’s die volledig door de omroep
werden geﬁnancierd. Gaat het om andere programma’s dan de twee voorgaande categorieën, dan
geldt het oorsprongslandbeginsel niet.
een nieuw regime van ‘doorgifte’: gezien de technologische ontwikkelingen, kan een ‘doorgifte’ van
programmadragende signalen anders dan via de kabel verlopen. Ook voor deze handelingen van
‘doorgifte’ moeten rechthebbenden hun toestemming verlenen. De richtlijn bepaalt dat deze
toestemming onderworpen is aan verplicht collectief beheer, zoals ook al het geval is voor de ‘doorgifte
via de kabel’. Het exclusieve recht, namelijk het recht om de toestemming al dan niet te verlenen, kan
met andere woorden enkel en alleen worden uitgeoefend door een beheersvennootschap. Het verplicht
collectief beheer is echter niet van toepassing op de eigen uitzendingen van omroeporganisaties.
nieuwe regels voor de techniek van de directe injectie: directe injectie is een techniek die gebruikt
wordt in de audiovisuele sector om televisieprogramma’s tot bij de kijker te brengen. De Belgische
wetgever heeft in 2018 al een eigen nationale regelgeving rond de directe injectie ingevoerd. Deze
Belgische regeling vormde een inspiratiebron voor de richtlijn. Het voorontwerp past de bestaande
Belgische regeling aan om conform te zijn met de richtlijn. Daarbij wordt, net zoals in de Belgische
wetgeving momenteel, voorzien in een verplicht collectief beheer van de mededeling aan het publiek
via directe injectie.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees Parlement en de Raad
van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige
rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van
televisie- en radioprogramma's en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad
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COVID-19: sensibiliseringscampagne ter bestrijding van gendergerelateerd en
intrafamiliaal geweld
De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz akkoord
met het opstarten van een overheidsopdracht voor een sensibiliseringscampagne ter bestrijding van
gendergerelateerd en intrafamiliaal geweld naar aanleiding van de tweede coronagolf.
Het doel van deze campagne is het opzetten van gerichte communicatie en brede publiekscommunicatie
op nationaal niveau, teneinde:
het voorkomen van gendergerelateerd of intrafamiliaal geweld, in het bijzonder door het creëren van
bewustwording over fenomenen van geweld
het sensibiliseren van de bevolking zodat alle burgers hun naasten, die zijn blootgesteld of blootgesteld
kunnen worden aan gendergerelateerd of intrafamiliaal geweld, informatie kunnen verstrekken over
bestaande telefoonnummers (buren, collega’s, werkgevers)
het mogelijk maken voor slachtoﬀers van gendergerelateerd of intrafamiliaal geweld om te worden
doorverwezen naar gespecialiseerde diensten die hen kunnen begeleiden

De opdracht zal verlopen via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en
maakt deel uit van het federale actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd en intrafamiliaal geweld.
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Pensioen van mandaathouders bij de Belgische Mededingingsautoriteit
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van
Pensioenen Karine Lalieux een voorontwerp van wet goed tot wijziging van boek IV van het Wetboek
van Economisch Recht met betrekking tot het pensioen van de mandaathouders bij de Belgische
Mededingingsautoriteit.
Het voorontwerp van wet wil mogelijk maken dat mandaathouders bij de Belgische Mededingingsautoriteit
een pensioen kunnen genieten ten laste van de openbare Schatkist voor de diensten die ze tijdens hun
mandaat hebben verleend. Er wordt voorgesteld om boek IV “Bescherming van de mededinging” van het
Wetboek van Economisch Recht te wijzigen om de situatie te verhelpen. Er werd immers vastgesteld dat
de huidige wetgeving niet volstaat om een dergelijk pensioen toe te kennen. Een wettelijke bepaling die
uitdrukkelijk voorziet in de betaling van een pensioen uit de openbare Schatkist is dus noodzakelijk.
Het voorontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen in comité A. Daarna wordt het ter
advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Nucleaire veiligheid en beveiliging bij het toepassen van de veiligheidsvoorschriften
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een
ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van twee koninklijke besluiten betreﬀende de
veiligheid van nucleaire installaties.
Het ontwerp beoogt te verzekeren dat op afdoende wijze rekening gehouden wordt met het raakvlak
tussen nucleaire veiligheid en nucleaire beveiliging bij het toepassen van de veiligheidsvoorschriften. Het
leidend principe is dat conﬂicten tussen nucleaire veiligheid en fysieke beveiliging opgelost moeten
worden op een manier die het algemene risico voor de werknemers en het publiek minimaliseert.
De wijzigingen zullen bij de exploitanten geïmplementeerd moeten worden door een aantal aanpassingen
van de processen binnen hun management systeem om de interface 'veiligheid'-'beveiliging' beter te
beheren. Dit zal niet direct tot technische aanpassingen aan de installaties leiden.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreﬀende de
fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties, en het koninklijk besluit van 30
november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties
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Nieuwe bevoegdheden en informatieplicht voor het FANC
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een
voorontwerp van wet goed dat twee nieuwe bevoegdheden toekent aan het Federaal Agentschap
voor Nucleaire Controle (FANC) en hen ook verplicht kennis te geven aan de Nationale Instelling voor
Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoﬀen (NIRAS).
Het FANC wordt bevoegd om:
een bindend advies te verstrekken aan de NIRAS met betrekking tot haar voorstel van algemene regels
de door de NIRAS opgemaakte nieuwe acceptatiecriteria of wijzigingen aan bestaande
acceptatiecriteria te onderzoeken.

Daarnaast wordt ook een informatieplicht ingevoerd voor het FANC met betrekking tot de conformiteit van
radioactieve afvalstoﬀen met de voor deze stoﬀen geldende acceptatiecriteria.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreﬀende de bescherming van
de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en
betreﬀende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, met betrekking tot de bevoegdheden van
dat Agentschap inzake de algemene regels en acceptatiecriteria bedoeld in artikel 179, § 2, 4°, van de wet
van 8 augustus 1980 betreﬀende de budgettaire voorstellen 1979-1980
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COVID-19: uitstel van de bijdragen van jaarlijkse vakantie in de horeca en andere gesloten
sectoren
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van
Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitstel van de
bijdragen van jaarlijkse vakantie, in het kader van de strijd tegen de sociaaleconomische gevolgen
van de coronapandemie.
Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de uitvoering van de beslissing van de ministerraad van 19
maart 2021 die voorziet in een uitstel met zes maanden voor de werknemers die in de horecasector actief
zijn van de tijdstippen waarop:
de debetnota voor 2021 naar de werkgevers wordt gestuurd
het bedrag van deze debetnota door de werkgevers verschuldigd is
het bedrag van deze debetnota door de werkgever aan de RSZ moet worden betaald

De werkgevers in de andere gesloten sectoren zullen, op eenvoudige wijze, een afbetalingsplan kunnen
aanvragen dat gelijk staat aan een uitstel met zes maanden. Deze mogelijkheid zal duidelijk worden
vermeld op de verstuurde debetnota. De RSZ is belast met de uitvoering van deze beslissing.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2015 tot uitvoering van Titel IV,
Hoofdstuk 2 van de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, in het kader van de
strijd tegen de sociaaleconomische gevolgen van de coronavirus-pandemie
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Verduidelijkingen in de regelgeving betreﬀende radioactief afval
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van
Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed tot verduidelijking van de regelgeving
betreﬀende radioactief afval.
Concreet beoogt het voorontwerp het volgende:
een duidelijke afbakening en verdeling van de bevoegdheden tussen de Nationale Instelling voor
Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoﬀen (NIRAS) en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
(FANC)
een verduidelijking van de acceptatiecriteria door NIRAS voor alle of sommige stappen van het beheer
van radioactief afval en, desgevallend, van de overtollige hoeveelheden, tot en met de opslag voor de
overtollige hoeveelheden en de berging voor het afval, rekening houdend met de vereisten van elk van
deze stappen en de onderlinge afhankelijkheden tussen deze stappen
het invoeren van een acceptatiesysteem voor radioactief afval
het verduidelijken van de verplichtingen van de begunstigden van de prestaties van NIRAS

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet houdende wijziging van artikel 179 van de wet van 8 augustus 1980 betreﬀende de
budgettaire voorstellen 1979-1980
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Geïntegreerde praktijkpremie 2020 voor de artsen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp
van koninklijk besluit goed betreﬀende de geïntegreerde praktijkpremie voor artsen in 2020.
Het ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 30 juni 2017 tot bepaling van de voorwaarden en de
modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor gezondheidszorg en uitkeringen een
ﬁnanciële tegemoetkoming verleent aan artsen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer
van de medische dossiers.
Het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2020 voorzag dat de criteria van de geïntegreerde
praktijkpremie voor 2020 herzien moesten worden ten opzichte van 2019, maar dat de bedragen
onveranderd zouden blijven. De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen moest een voorstel tot
herziening van de criteria en drempelwaarden uitwerken, maar ten gevolge van andere prioriteiten (onder
meer de coronacrisis), werd dit niet verwezenlijkt. Er werd daarom aangeraden deze onveranderd te
houden en dit werd op de website van het RIZIV gepubliceerd op 14 juli 2020, zodat de betrokken
doelgroep hiervan tijdig kennis kon nemen.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 2017 tot bepaling van de
voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen een ﬁnanciële tegemoetkoming verleent aan de huisartsen voor gebruik van
telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers
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Voorwaarden waaronder het RIZIV overeenkomsten kan sluiten voor pilootprojecten voor
geïntegreerde zorg
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een
ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot
vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekercomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering (RIVIZ) overeenkomsten kan sluiten voor de ﬁnanciering van pilootprojecten
voor geïntegreerde zorg.
De voornaamste wijzigingen zijn:
de mogelijkheid dat een team van medewerkers kan instaan voor het integratiemanagement
de invoering van het begrip pseudo-code
de verduidelijking van de Quadruple Aim-doelstelling
de toevoeging van een wettelijke basis voor de bijlagen van de overeenkomst met elk proefproject
de mogelijkheid tot verlenging van de overeenkomsten met de proefprojecten met een jaar
de opheﬃng van alle bepalingen met betrekking tot de berekening van de budgetgarantie en de
eﬃciëntiewinsten
de aanpassing van de ﬁnanciering van de proefprojecten doordat wordt voorzien in een forfaitaire
tegemoetkoming voor eﬀectief verwezenlijkte acties van een project
de schrapping van de verwijzing naar het wetenschappelijk team (FAITH.be)

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Energie: wijziging in de prekwaliﬁcatieprocedure in het kader van het
capaciteitsmechanisme
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot wijziging van een in eerste lezing goedgekeurd ontwerp van koninklijk
besluit 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 ontwerp wijzigt licht het ontwerp van koninklijk besluit die de ontvankelijkheidscriteria 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 naar aanleiding van het overleg met de gewesten. Meer bepaald zal de
notiﬁcatie dat een capaciteitshouder werd geselecteerd in de veiling met desgevallend, de verklaring van
verzaking aan productiesteun niet langer gebeuren door de capaciteitshouder, maar door de AD Energie
aan de betrokken gewesten. Op deze manier wordt een eventueel risico op cumul van steun vermeden,
indien de capaciteitshouder zelf de notiﬁcatie aan de regionale autoriteiten niet zou doen.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Wijziging - 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
betreft de minimumdrempel in MW
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Elektriciteit: wijzigingen in het technisch reglement voor het beheer en toegang van het
transmissienet
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor
het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe.
De wijzigingen komen voort uit de vraag van de netbeheerder om zijn Systeembeschermingsplan en
Herstelplan zoals gedeﬁnieerd in verordening (EU) 2017/2196 tot vaststelling van een netcode voor de
noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet beter uit te voeren. Verder worden ook nog enkele
correcties voorgesteld.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Het wordt ook voorgelegd aan het
Overlegcomité.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, 236, 259, 261, 262 en 375 van het
koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het
transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe
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Indexering van de stortingen in het Belirisfonds
De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met Beliris, Karine Lalieux, een voorontwerp
van wet goed tot indexering van de stortingen in het Belirisfonds, dat werd opgericht om de
internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te ﬁnancieren.
Het doel van dit voorontwerp is om het regeerakkoord uit te voeren in die zin dat het voorziet in een
indexering van de jaarlijkse dotatie van Beliris, met name het Samenwerkingsakkoord dat belast is met de
uitvoering van de initiatieven die worden genomen krachtens de bijzondere wet betreﬀende de
institutionele hervormingen van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. Om de
jaarlijkse dotatie van 125 miljoen euro te indexeren, moet deze wet worden gewijzigd.
Het voorontwerp wil vanaf 2021 het bedrag de jaarlijkse dotatie koppelen aan de evolutie van de index
van de consumptieprijzen, zoals bepaald door de FOD Economie. Aangezien het gemiddelde indexcijfer
van 2020 nog niet beschikbaar is, wordt voorgesteld het gemiddelde indexcijfer van 2018 als referentieindex te gebruiken.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet betreﬀende houdende wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van
een Fonds ter ﬁnanciering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel, tot
oprichting van een begrotingsfonds Taalpremies en tot wijziging van de organieke wet van 27 december
1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen
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COVID-19: toekenning van extra middelen voor de daklozenopvang
De ministerraad gaat op voorstel van de minister belast met Armoedebestrijding, Karine Lalieux,
akkoord met het uitbreiden van de opvang voor daklozen en het toekennen van extra middelen in het
kader van de coronacrisis.
De huidige gezondheidscrisis vereist bijzondere aandacht voor kwetsbare en fragiele bevolkingsgroepen.
In dat kader moet de opvang en de psycho-medisch-sociale begeleiding van het federale centrum in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de centra in de grote steden Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik tot
eind juni 2021 worden verlengd. Dit moet gebeuren met inbegrip van isolatiemaatregelen in geval van een
door een test bevestigde besmetting en met het oog op de organisatie van de nationale
vaccinatiestrategie.
Om deze doelstellingen te verwezenlijken, wordt 951.993 euro toegekend aan het Consortium van het
Rode Kruis en vzw Dokters van de Wereld enerzijds en een totaal van 300.000 euro evenredig te verdelen
aan de steden Luik, Gent, Antwerpen en Charleroi anderzijds.
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COVID-19: verlenging van de maatregelen rond de periodes van arbeidsongeschiktheid
van zelfstandigen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister
van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed tot tijdelijke
schorsing, ingevolge de coronapandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat de periode van
arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de
meewerkende echtgenoten ten vroegste kan aanvangen op de datum van ondertekening van het
getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.
Aangezien het land getroﬀen wordt door de coronapandemie, kan het voor zieke zelfstandigen moeilijk zijn
om snel contact op te nemen met hun behandelende arts. Dit contact kan niet altijd plaatsvinden op de
eerste dag van arbeidsongeschiktheid, wat gevolgen heeft voor de datum op hun
arbeidsongeschiktheidsverklaring, en dus voor de datum van de aanvang van hun vergoeding door hun
ziekenfonds. Tijdelijke maatregelen werden genomen om deze situatie aan te pakken, maatregelen die
moeten worden verlengd tot en met 30 juni 2021 aangezien de pandemie blijft aanhouden.
De wet van 22 mei 2019 heeft immers het algemeen principe ingevoerd volgens hetwelk de adviserende
arts de arbeidsongeschiktheid ten vroegste kan erkennen vanaf de datum van ondertekening van het
getuigschrift van arbeidsongeschiktheid door de behandelende arts. Een koninklijk besluit van 18 maart
2020 voorzag dat dit principe tijdelijk niet van toepassing is. De niet-toepassing werd vervolgens
meermaals verlengd bij koninklijk besluit, tot en met 31 maart 2021.
Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de verlenging van deze maatregel vanaf 1 april 2021 tot en met
30 juni 2021.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Instemming met het Protocol van Londen inzake de voorkoming van verontreiniging van
de zee - tweede lezing
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, in tweede
lezing, een voorontwerp van wet goed tot instemming met de wijziging van het Protocol van Londen
van 1996 bij het Verdrag van 1972, inzake het voorkomen van verontreiniging van de zee ten gevolge
van het storten van afvalstoﬀen.
Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, stemt in met de wijziging van artikel 6
van het Protocol van Londen, die op 30 oktober 2009 in Londen is aangenomen. Deze wijziging beoogt de
oﬀshore-export van CO2 voor geologische opslag mogelijk te maken, op voorwaarde dat de betrokken
landen een overeenkomst of regeling hebben gesloten die voorziet in:
de bevestiging en toewijzing van verantwoordelijkheden voor het verstrekken van vergunningen tussen
de uitvoerende en ontvangende landen
in het geval van uitvoer naar nietverdragsluitende partijen, bepalingen die minimaal gelijk zijn aan die
in het Protocol

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de
Kamer van volksvertegenwoordigers.
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Invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van het DG
Wegvervoer en Verkeersveiligheid
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een voorontwerp van
wet goed tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de DG
Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer en tot wijziging van het Sociaal
Strafwetboek.
Traditioneel worden processen-verbaal op papier opgesteld, bewaard en verstuurd, ook al worden ze
tegelijkertijd in administratieve databanken geregistreerd. Dit weinig eﬃciënte en arbeidsintensieve
proces is achterhaald door de technologische evolutie.
Het voorontwerp beoogt dus de mogelijkheid in te voeren om gebruik te maken van een elektronisch
proces-verbaal door aan te sluiten bij het systeem dat al operationeel is binnen de FOD WASO en de FOD
Economie. Hiertoe wijzigt het voorontwerp het Sociaal Strafwetboek.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van
State.
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Overheidsopdracht voor de levering van gasdichte chemische beschermingskledij
Op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden gaat de ministerraad akkoord
met de gunning van de overheidsopdracht voor de levering en het onderhoud van gasdichte
chemische beschermingskledij voor diverse overheidsdiensten.
De FOD Binnenlandse Zaken wordt aldus gemachtigd om de raamovereenkomst te gunnen aan de ﬁrma
Vanassche Services NV uit Hulste-Harelbeke.
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Opvolging van de invoering van federale klimaat-beleidslijnen en -maatregelen 2021-2030
Op voorstel van de minister van Klimaat Zakia Khattabi verbindt de ministerraad zich ertoe een
monitoringinstrument voor federale beleidslijnen en maatregelen (PAM's) ter vermindering van
broeikasgassen in te stellen, teneinde de uitvoering ervan te versnellen, en een samenhangend
geheel van federale maatregelen inzake aanpassing aan en veerkracht ten aanzien van
klimaatverandering te ontwikkelen.
Dit zal gebeuren op basis van de PAM’s die werden geïdentiﬁceerd in de federale bijdrage aan het
Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 en de aangekondigde acties in het regeerakkoord, de
algemene beleidsnota’s en de beleidsverklaringen.
Hiertoe zullen de bevoegde ministers met hun administraties een roadmap opstellen die het
implementatieproces van de PAM's voor elk van de prioritaire thema’s beschrijft. Die roadmaps bevatten
minimaal een beschrijving en een gedetailleerde planning van de vereiste acties, de verantwoordelijke
overheidsdiensten, -instellingen of -bedrijven, een tijdschema voor de implementatie met de
tussenstappen, een voorstel van opvolgingsindicatoren en, indien van toepassing, de budgettaire impact.
De bevoegde ministers zullen de roadmaps uiterlijk op 30 september 2021 aan de ministerraad meedelen.
De stand van zaken van de uitvoering van deze PAM’s zal om de zes maanden in de
interkabinettenwerkgroep worden besproken. De voortgangsverslagen zullen worden opgenomen in een
samenvattend verslag dat openbaar wordt gemaakt.
Het einddoel is om de bepalingen van het regeerakkoord, het Nationaal Energie- en Klimaatplan en het
Plan voor Herstel en Veerkracht volledig uit te voeren, met het oog op de vermindering van de
broeikasgasuitstoot en de aanpassing aan de klimaatverandering.
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Weging van de functies van bepaalde voorzitters van programmatorische federale
overheidsdiensten
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter twee
ontwerpen van koninklijk besluit goed betreﬀende de weging van de functies van bepaalde voorzitters
van programmatorische federale overheidsdiensten.
Het gaat om:
de weging in de klasse 5 voor de functie van voorzitter van de Programmatorische Federale
Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie
de weging in de klasse 6 voor de functie van voorzitter van de Programmatorische Federale
Overheidsdienst Wetenschapsbeleid
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COVID-19: overheidsopdrachten voor Volksgezondheid
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord
met drie dossiers van overheidsopdrachten in het kader van de coronapandemie.
Het gaat om de volgende overheidsopdrachten:
de lancering van de opdracht voor de terbeschikkingstelling van speekselbemonsteringskits voor de
COVID-19-detectie, inclusief de opslag-, logistieke en bevoorradingsdiensten die voornamelijk bestemd
zijn voor de drie gemeenschappen van de Belgische staat en de Belgische klinische en
universiteitslaboratoria
het lichten van de optie tot aankoop van 5 miljoen extra ‘0-doodvolume’- spuiten en ‑naalden
de gunning van een overheidsopdracht voor diensten voor het beheer van een strategische voorraad
geneesmiddelen en gezondheidsproducten voor de periode 2021-2025
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COVID-19: toekenning van het aantal mogelijke werkdagen voor monitoren
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp
van koninklijk besluit goed tot verhoging van het aantal mogelijke werkdagen voor monitoren in 2021.
Om de gevolgen van de gezondheidsmaatregelen voor werkgevers en werknemers zoveel mogelijk te
beperken en de leefbaarheid van de getroﬀen sectoren te ondersteunen, heeft de regering een
reeks sociaaleconomische-steunmaatregelen genomen. Verschillende van deze maatregelen hebben tot
doel meer mensen te mobiliseren of ervoor te zorgen dat ze langer actief kunnen zijn in sectoren die zwaar
getroﬀen zijn door de pandemie.
Het ontwerp voorziet daarom in een tijdelijke verhoging van het aantal werkdagen voor monitoren die
jeugdstages, sportkampen, speelpleinactiviteiten en naschoolse-opvanginitiatieven begeleiden. Deze
activiteiten zijn momenteel reglementair vastgelegd op 25 dagen per jaar voor de monitoren. Aangezien
met kleinere groepen moet gewerkt worden, moeten meer monitoren kunnen worden ingezet. Het aantal
mensen dat bereid is als monitor te werken, is echter niet onbeperkt.
Rekening houdend met de uitzonderlijke omstandigheden, beoogt het ontwerp om dit aantal dagen tijdelijk
op te trekken van 25 naar 50 per jaar in 2021.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State en aan de Nationale Arbeidsraad.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 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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