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Ministerraad van 30 april 2021
De ministerraad vond plaats via elektronische procedure op vrijdag 30 april 2021 onder het
voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 30 april 2021

Aanstelling van de directeur-generaal van het War Heritage Institute
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot aanstelling van de directeur-generaal van het War Heritage Institute (WHI).
Na een onafhankelijke selectieprocedure via SELOR, kwam Michel Jaupart als meest geschikte van de
twintig kandidaten naar voren. Vandaag werd Michel Jaupart aangesteld als directeur-generaal van het
WHI voor zes jaar, vanaf 1 mei 2021.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Hoort bij Ministerraad van 30 april 2021

COVID-19: opschorting van de indiening van de projecten gericht op de primaire preventie
van burn-out op het werk
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorstel van
koninklijk besluit goed met als doel de indiening van nieuwe projecten (3de golf) gericht op primaire
preventie van burn-out op het werk op te schorten, ten gevolge van de coronacrisis.
Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt, op verzoek van de sociale partners van de Nationale
Arbeidsraad, de indiening van projecten gericht op de primaire preventie van burn-out op het werk op te
schorten in het jaar 2021.
De wet van 27 december 2006 voert een systeem in waarbij de bijkomende werkgeversbijdrage van 0,1%
wordt aangewend om projecten gericht op risicogroepen en gericht op de primaire preventie van burn-out
te ﬁnancieren. Naar aanleiding van de coronacrisis werd bij koninklijk besluit van 15 juli 2020 een extra
termijn toegekend aan enerzijds de experten voor de evaluatie van de in 2018 ingediende projecten en
anderzijds de werkgevers en de sectoren voor de uitvoering van de in 2019 ingediende projecten.
Daarnaast werd een schorsing bepaald voor het indienen van nieuwe dossiers in 2020. De huidige periode
is nog niet bevorderlijk om dergelijke projecten uit te voeren in de ondernemingen, gezien de
veranderingen in hun arbeidsorganisatie, de onzekerheid over de duur van de verplichte thuiswerkperiode
en de opschorting van de activiteiten in bepaalde sectoren. Daarom wordt in het ontwerp, op basis van het
advies van de Nationale Arbeidsraad, de indiening van nieuwe projecten voor 2021 ook opgeschort.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Koninklijk besluit dat het indienen opschort van de projecten gericht op de primaire preventie van burn-out
op het werk op basis van het koninklijk besluit van 26 november 2013 ter uitvoering van artikel 191, §3,
van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, naar aanleiding van de situatie met
betrekking tot COVID-19
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Stomamateriaal: wijzigingsclausule bij de overeenkomst
bandagisten/verzekeringsinstellingen en de toepassing van de derdebetalersregeling
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank
Vandenbroucke een wijzigingsclausule bij de overeenkomst tussen bandagisten en
verzekeringsinstellingen en een ontwerp van koninklijk besluit tot terugbetaling voor de
verstrekkingen van stomamateriaal goed.
Het vierde wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst tussen bandagisten en
verzekeringsinstellingen ligt in het verlengde van de volledige herziening van de nomenclatuur voor
stomamateriaal. Het wijzigingsclausule is op 1 april 2021 in werking getreden en komt tegemoet aan de
volgende doelstellingen:
het bepalen van de nieuwe sleutelletter voor de verstrekkingen van artikel 27 van de nomenclatuur
voor stomamateriaal
het schrappen van de verwijzingen naar categorieën B en C op de limitatieve lijst voor stomamateriaal

Het wijzigingsclausule kan in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.
In hetzelfde kader keurt de ministerraad ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat gevolg geeft aan
het koninklijk besluit van 16 juli 2020 tot invoering van een nieuw terugbetalingssysteem van het
stomamateriaal vanaf 1 april 2021. Het ontwerp voorziet in de verplichte toepassing van de
derdebetalersregeling voor de verstrekkingen van stomamateriaal. Het ontwerp wordt ter advies
voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot
uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreﬀende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreﬀende de derdebetalersregeling
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Bepalingen rond planten in voedingsmiddelen en andere producten in
voedingssupplementen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en
minister van Landbouw David Clarinval twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreﬀende de
fabricage van en handel in voedingsmiddelen met planten en voedingssupplementen die andere
stoﬀen bevatten dan nutriënten en planten.
Het eerste ontwerp legt de bepalingen vast die van toepassing zijn op voedingsmiddelen, waaronder de
voedingssupplementen die planten bevatten. Het legt de modaliteiten vast voor het in de handel brengen
van deze producten om hun veilig gebruik te garanderen, op basis van adviezen van de Commissie van
advies voor plantenbereidingen.
Het tweede ontwerp legt de bepalingen vast die van toepassing zijn op voedingssupplementen die andere
stoﬀen bevatten dan nutriënten en planten. Het legt de modaliteiten vast om ze in de handel te brengen
en laat de minister toe om, na advies van de Hoge Gezondheidsraad, veilige limieten voor deze andere
stoﬀen vast te leggen en speciﬁeke waarschuwingen op te leggen.
Deze ontwerpen beogen de intrekking en vervanging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 en
van 12 februari 2009, die in gebreke werden gesteld wegens een formele onwettigheid, met name omdat
ze niet beraadslaagd werden in de ministerraad, terwijl dit besluit de Richtlijn 2002/46/CE betreﬀende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen gedeeltelijk omzet.
De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Koninklijk besluit betreﬀende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit
plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten
Koninklijk besluit betreﬀende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoﬀen
bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen
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Financiering van welzijnsprojecten voor gedetineerden via de Regie van de
gevangenisarbeid
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp
van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit tot vaststelling van de activiteiten
van de Regie van de gevangenisarbeid inzake de ﬁnanciering van welzijnsprojecten voor
gedetineerden.
Het ontwerp beoogt een wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2004 tot vastlegging van de
activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid (Cellmade) om er een regelgevende basis in op te
nemen die de Regie van de gevangenisarbeid in staat stelt welzijnsprojecten voor de gedetineerden te
ﬁnancieren.
Sinds 2008 ﬁnanciert de Regie van de gevangenisarbeid immers projecten om de detentieomstandigheden
van de gedetineerden te verbeteren, zoals de inrichting van sportfaciliteiten in de binnenplaatsen, de
organisatie van culturele activiteiten maar ook de oprichting van groepen voor monitoring van
verslavingen. Deze activiteiten worden bepaald in het koninklijk besluit van 13 september 2004, maar de
ﬁnanciering van projecten ter verbetering van het welzijn van de gedetineerden wordt in die tekst niet
duidelijk vermeld.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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COVID-19: verlenging van de versoepelingen voor de instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot verlenging van de termijn waarin de instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening kunnen genieten van versoepelingen, in het kader van de
coronapandemie.
In het kader van de coronapandemie heeft de wet van 14 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen
de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in staat gesteld om van een aantal versoepelingen te
kunnen genieten. Deze versoepelingen hadden betrekking op de organisatie van algemene vergaderingen
en vergaderingen van de operationele organen van deze instellingen. Ze liepen af op 30 september 2020.
Door de aanhoudende gezondheidscrisis en de dwingende regels die in dit kader zijn opgelegd om het
coronavirus te bestrijden, is het doel van dit ontwerp van koninklijk besluit om de periode te verlengen tot
en met 31 december 2021. In die periode kunnen instellingen voor bedrijfspensioensvoorziening genieten
van de versoepelingen die door de wet van 14 mei 2020 zijn ingevoerd.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot verlenging van de termijn bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de wet
van 14 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen voor de instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening in het kader van de Covid-19- pandemie
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Omzetting van de Europese richtlijn betreﬀende gemeenschappelijke regels voor de
elektriciteitsmarkt
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp
van wet goed tot omzetting van de Europese richtlijn betreﬀende gemeenschappelijke regels voor de
elektriciteitsmarkt.
Het voorontwerp beoogt de wet van 29 april 1999 betreﬀende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
(elektriciteitswet) te wijzigen, met het oog op de omzetting van Richtlijn 2019/944 9 betreﬀende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit. Het gaat voornamelijk om de volgende
wijzigingen:
het versterken van de positie van de consumenten door hen beter te informeren over hun verbruik en
hun rechten: de consument speelt een actievere rol en wordt zo een centrale speler op de
elektriciteitsmarkt
nieuwe verplichtingen voor de transmissienetbeheerder met betrekking tot het beheer van de
gegevens van de eindgebruiker en een verduidelijking van de opslag van elektriciteit
een hervorming van de elektriciteitsmarkt door de introductie van nieuwe actoren en een verhoogd
toezicht door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
internationale en regionale samenwerking die wordt versterkt door de oprichting van regionale
coördinatiecentra

Het voorontwerp wordt voorgelegd aan het Overlegcomité en de Gegevensbeschermingsautoriteit. Daarna
wordt het 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 omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de
Raad van 5 juni 2019 betreﬀende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en
tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU
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Energie: veiling voor de capaciteitslevering
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van
ministerieel besluit goed voor de organisatie van de veiling voor de capaciteitslevering.
Met het capaciteitsvergoedingsmechanisme wil België de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening
waarborgen, met name met het oog op de kernuitstap die voorzien is tussen 2022 en 2025. Concreet wil
de regering garanderen dat er voldoende capaciteit is om te beantwoorden aan de elektriciteitsvraag.
In dat kader beoogt het ontwerp van ministerieel besluit instructie te geven aan de netbeheerder om de
veiling te organiseren voor de periode van capaciteitslevering die van start gaat op 1 november 2025. Het
legt ook de parameters vast die nodig zijn voor de organisatie en het maximale volume aan capaciteit dat
kan gecontracteerd worden met alle houders van niet bewezen capaciteit in het kader van de betrokken
veiling. Tot slot bepaalt het besluit het minimaal te reserveren volume voor de veiling die één jaar vóór de
periode van capaciteitslevering georganiseerd wordt.
Ontwerp van ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder om de veiling voor de
capaciteitslevering te organiseren, de parameters die nodig zijn voor de organisatie, het maximale volume
aan capaciteit dat kan gecontracteerd worden met alle houders van niet bewezen capaciteit, en houdende
het minimaal te reserveren volume voor de veiling die één jaar voor de periode van capaciteitslevering
georganiseerd wordt, overeenkomstig artikel 7undecies, § 6, eerste lid van de wet van 29 april 1999
betreﬀende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
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Goedkeuring van de Overeenkomst die het Verdrag tot instelling van het Europees
Stabiliteitsmechanisme wijzigt
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp
van wet goed houdende de goedkeuring van de Overeenkomst die het Verdrag tot instelling van het
Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) wijzigt.
Het ESM is sinds oktober 2012 operationeel. Het is opgericht als een internationale ﬁnanciële instelling en
doet dienst als het permanent noodfonds. De bedoeling is middelen vrij te maken en stabiliteitssteun te
verstrekken aan ESM-leden die te kampen hebben met of bedreigd worden door ernstige
ﬁnancieringsproblemen en zo, indien nodig, de ﬁnanciële stabiliteit van de eurozone in haar geheel te
vrijwaren. In ruil daarvoor moeten deze landen stringente macro-economische aanpassingsprogramma’s
uitvoeren.
Op 30 november 2020 bereikte de Eurogroep het ﬁnale akkoord over de ESM-hervorming. Het ESMverdrag dient te worden aangepast om te voorzien in een wettelijke basis voor deze nieuwe taken. De
aanpassing bestaat uit vier grote pijlers:
de oprichting van de gemeenschappelijke achtervang voor het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds
het doeltreﬀender maken van de preventieve ﬁnanciële ESM-instrumenten
de uitbreiding van de rol van het ESM (zowel bij het opstellen en monitoren van programma’s als
daarbuiten)
het bevorderen van schuldhoudbaarheid met o.a. de invoering van collectieve actieclausules met
ééntrapsaggregatie op alle overheidsobligaties van de lidstaten in de eurozone met een looptijd van
minimaal 1 jaar

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Goedkeuring van de wijzigingsovereenkomst betreﬀende de overdracht en mutualisatie
van de bijdragen aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp
van wet goed houdende de goedkeuring van de overeenkomst tot wijziging van de overeenkomst
betreﬀende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het Gemeenschappelijk
Afwikkelingsfonds.
Het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds is het fonds dat de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
beheert en bestaat uit bijdragen van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen uit de lidstaten die
toegetreden zijn tot de Bankenunie. De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad staat in voor de ordelijke
afwikkeling van banken in de Bankenunie.
Op 30 november 2020 bereikte de Eurogroep het ﬁnale akkoord over de vervroegde invoering van de
gemeenschappelijke achtervang vanaf 1 januari 2022. De Eurotop van 11 december 2020 bevestigde dit
akkoord. De gemeenschappelijke achtervang is het ultieme achtervangmechanisme in de vorm van een
kredietlijn van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) aan de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad,
indien het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds voor een afwikkeling van een bank of kredietinstelling
over onvoldoende middelen beschikt en alle overige mogelijkheden zijn uitgeput.
De wijziging van de overeenkomst betreﬀende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het
Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds moet een vervroegde invoering van de gemeenschappelijke
achtervang mogelijk maken, en voorziet in een duidelijk omschreven en toenemend mutualisatiepad voor
‘buitengewone achteraf te betalen bijdragen’ aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds en eventuele
leningen door de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad in het kader van het ‘watervalsysteem’ bij een
afwikkelingsregeling van een bank.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersmissies in 2021
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een ontwerp
van koninklijk besluit goed betreﬀende de budgettaire dekking van civiele crisisbeheersmissies in
2021.
Om de budgettaire dekking van de missies te verzekeren, werd een provisioneel vastleggings- en
vereﬀeningskrediet van 6.304.000 euro ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting voor het
begrotingsjaar 2021. Er moet nu een bedrag van 1.879.560 euro uit dit provisioneel krediet worden
opgenomen voor de vastlegging en de vereﬀening van de uitgaven voor de FOD’s die betrokken zijn bij het
civiele crisisbeheer.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het
programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 bestemd voor de
terugbetalingen aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en
ontplooiingskosten aan militairen, aan leden van de Federale Politie, aan vertegenwoordigers van de
magistratuur en aan personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën en andere
overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland of de planning en voorbereiding van zendingen
in het kader van civiel crisisbeheer, te dekken
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Dossiers over de Regie der Gebouwen
De ministerraad gaat op voorstel van de staatsecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu
Michel, akkoord met drie dossiers over de Regie der Gebouwen.
Het betreft:
de herhuisvesting van Unia, Myria, het steunpunt Armoedebestrijding en het Instituut voor de
Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, naar het 'Eurostation'- complex
het afsluiten van een nieuw huurcontract (verlenging) betreﬀende het Palais Mondial, gelegen in het
Jubelpark 11 te Brussel, ten gunste van de vzw 'AutoWorld'
de eerste inrichtingswerken in het kader van de herhuisvesting van het vredegerecht te Wetteren
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Benoeming van de voorzitster van de raad van bestuur van HR Rail
De ministerraad keurt op voorstel van Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot benoeming van een lid van de raad van bestuur van de naamloze
vennootschap van publiek recht HR Rail.
Sophie du Bled wordt voor een periode van zes jaar benoemd als lid van de raad van bestuur van HR Rail.
Van rechtswege zal ze ook optreden als voorzitster.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Samenwerkingsakkoord voor de naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van
COVID-19 op arbeidsplaatsen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een
ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreﬀende
bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op het opsporen en onderzoeken van
clusters en collectiviteiten.
Het ontwerp van samenwerkingsakkoord beoogt de handhaving van de verplichte quarantaine en testing
alsook het toezicht door de sociaal inspecteurs op de naleving van de maatregelen tegen de verspreiding
van het coronavirus op arbeidsplaatsen. Het heeft als doel een rechtsgeldig en rechtszeker juridisch kader
uit te werken voor deze drie types van verwerkingen van persoonsgegevens:
de verrijking van bepaalde persoonsgegevens van besmette personen door de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid (RSZ) verwerker ten behoeve van de bevoegde deelgebieden
(verwerkingsverantwoordelijken) met het oog op het ondersteunen en opsporen van clusters en
collectiviteiten

de verrijking van bepaalde PLF-gegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers
en zelfstandigen die werkzaamheden uitoefenen in België door de RSZ (verwerker) ten behoeve van de
bevoegde deelgebieden (verwerkingsverantwoordelijken) met het oog op zowel het ondersteunen en
opsporen van clusters en collectiviteiten als het handhaven van de verplichte quarantaine en testing
de verrijking van bepaalde PLF-gegevens door de RSZ (verwerkingsverantwoordelijke) met het oog op
de ondersteuning van het toezicht door de bevoegde sociaal inspecteurs op de naleving van de
coronamaatregelen op de arbeidsplaatsen

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord bepaalt de essentiële elementen voor elk van de drie types van
bijzondere verwerkingen: de doeleinden van de verwerkingen van persoonsgegevens, de aanduiding van
de verwerkingsverantwoordelijke(n), de (categorieën van) verwerkte persoonsgegevens, de categorieën
van betrokkenen wier persoonsgegevens worden verwerkt, de maximale bewaringstermijn en, in
voorkomend geval, de categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens evenals de omstandigheden
waarin en de redenen waarvoor ze de gegevens ontvangen.
De ministerraad keurt ook het voorontwerp van instemmingswet met dit samenwerkingsakkoord goed. De
ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State en aan de
Gegevensbeschermingsautoriteit.
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Voorontwerp van instemmingswet met dit samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie
betreﬀende bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op het opsporen en onderzoeken
van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en
met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen
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Benoeming leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van
vrouwen en mannen
De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz een
ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van het
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
Als eﬀectieve stemgerechtigde leden van de raad van bestuur worden benoemd:
Caroline Deiteren (voorzitster)
Maïté Warland (vice-voorzitster)
Geoﬀrey Roucourt
Sandrine Debunne
Martin Joachim
Noémie Van Erps
Vera Claes
Vincent Boulanger
Meral Özcan
Veerle Draulans
Isabelle Heyndrickx
Wouter Indemans
Nastasja Wartel
Corentin de Salle

Als plaatsvervangende stemgerechtigde leden worden benoemd:
Mathilde Steenbergen
Stéphanie Ngalula
Charly Derave
Joël Le Deroﬀ
Yamina Meziani
Florence Vierendeel
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Anke Gittenaer
Julie Van Garsse
Paola Travella
Charlotte Steel
Emilie Noë
Emmanuel Boodts
Saba Parsa
Samuel Racanelli

Als eﬀectieve leden met raadgevende stem worden benoemd:
Els Keytsman
Jean Jacqmain
Geert De Poorter

Als plaatsvervangende leden met raadgevende stem worden benoemd:
Fatima Hanine
Annemie Pernot
Aurore Massart

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Nationaal plan voor vast en mobiel breedband 2022-2024
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter akkoord met het
uitwerken van een nationaal plan voor vast en mobiel breedband, dat ondersteuning zal bieden aan
het behalen van de Europese connectiviteitsdoelstellingen tegen 2025.
Het plan zal uitgewerkt wordt via de volgende vijf assen:
het in kaart brengen van de netwerkdekking en het identiﬁceren van witte zones
het faciliteren van de uitrol
het stimuleren van investering in de witte zones
het creëren van een draagvlak voor Fiber en 5G
het oprichten van een cel Breedband

De minister van Telecommunicatie wordt belast met de coördinatierol voor de uitwerking van de
verschillende projecten.
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Geldelijk statuut van het personeel van de FOD Financiën
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de
bijzondere bepalingen met betrekking tot het geldelijk statuut van de FOD Financiën.
Het koninklijk besluit van 9 maart 2017 heeft een loopbaanmechanisme van ‘lichter werk’ ingevoerd in de
federale regelgeving. Dat zorgt ervoor dat een personeelslid tijdelijk kan worden toegewezen in een lagere
klasse of een lager niveau. De geldelijke gevolgen van dit mechanisme werden omgezet in het koninklijk
besluit van 25 oktober 2013 betreﬀende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal
openbaar ambt.
Het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende het geldelijk statuut van het personeel van de FOD
Financiën stelt echter enkele afwijkingen vast in het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 voor bepaalde
personeelsleden van de FOD Financiën. Zo kunnen ze eveneens genieten van de mogelijkheid om lichter
werk uit te voeren zonder dat de geldelijke gevolgen geregeld zijn in het koninklijk besluit van 3 maart
2005.
Het ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel bepalingen naar analogie met die van het koninklijk
besluit van 25 oktober 2013 in te voeren in het koninklijk besluit van 3 maart 2005. Zo worden de
geldelijke gevolgen van het lichter werk integraal omgezet voor die bepaalde categorieën van
personeelsleden van de FOD Financiën waarvoor dit nog niet het geval was.
Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen en zal daarna ter advies worden
voorgelegd aan de Raad van State.
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Stabiliteitsprogramma 2021-2024
De ministerraad keurt het stabiliteitsprogramma 2021-2024 goed.
Overeenkomstig artikel 3 van de Europese Verordening nr. 1466/97 moet België uiterlijk eind april een
stabiliteitsprogramma overmaken aan de Europese Commissie. Dit stabiliteitsprogramma moet de
begrotingsdoelstellingen bevatten voor de jaren 2021 tot 2024.
Het traject van het stabiliteitsprogramma 2021-2024 werd als volgt bepaald:
Voor Entiteit I zal in 2021-2024 elk jaar een jaar een vaste budgettaire inspanning van 0,2 % van het
bbp worden geleverd. Daarnaast zal er een extra variabele inspanning worden geleverd in functie van
de economische groei en het economisch herstel. Aangezien de Belgische economie in 2021 nog
onvoldoende hersteld zal zijn van de coronacrisis, zal er dus pas vanaf 2022 rekening worden
gehouden met de variabele inspanning. De deﬁnitieve variabele component zal elk jaar bij de
begrotingsopmaak vastgelegd worden op basis van de meest recente cijfers van het Federaal
Planbureau. In de initiële begroting was deze inspanning vastgelegd op jaarlijks 0,2 % van het bbp.
Voor Entiteit II wordt de vooropgestelde verdeelsleutel (75,4 %-24,6 %) toegepast op de jaarlijkse
variabele federale inspanning van 0,2 %, wat resulteert in een jaarlijkse inspanning van 0,07 % voor
Entiteit II. Deze inspanning wordt toegepast op de cijfers bij ongewijzigd beleid, geraamd door het
Federaal Planbureau.
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COVID-19: ﬁnanciering van skeyes
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van
koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde wijziging aan het derde beheerscontract tussen de
staat en skeyes goed.
Het ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel maatregelen vast te stellen ter compensatie van de
gevolgen van de coronapandemie voor de ﬁnanciële situatie van het overheidsbedrijf in 2021. Deze
maatregelen zijn aanvullend op de degene die goedgekeurd zijn door de ministerraden van 10 en 24 juli
2020.
Het inkomstenverlies van het bedrijf voor het laatste kwartaal van 2020 en de eerste twee kwartalen van
2021 – de periode die als de tweede golf van de pandemie wordt beschouwd - zal ongeveer 132,1 miljoen
euro bedragen. Rekening houdend met het kasniveau van het bedrijf wordt de behoefte geraamd op
ongeveer 110 miljoen euro. De ministerraad keurt daarom een lening van 110 miljoen euro aan skeyes
goed. De Belgische staat zal deze lening in twee schijven overschrijven aan het bedrijf:
een eerste schijf van 60 miljoen euro uiterlijk op 15 juni 2021
een tweede schijf van 50 miljoen euro uiterlijk op 15 september 2021

Deze bepalingen maken het voorwerp uit van een wijziging aan het derde beheerscontract dat tussen de
staat en skeyes is gesloten en dat de toekenningsvoorwaarden aan skeyes verduidelijkt ter compensatie
van COVID-19 in 2021.
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Eerste ontwerp van verklaring tot herziening van de grondwet
De ministerraad keurt op voorstel van de ministers van Institutionele Hervorming en Democratische
Vernieuwing Annelies Verlinden en David Clarinval een eerste ontwerp van verklaring tot herziening
van de grondwet goed.
In het regeerakkoord werd de doelstelling opgenomen van een nieuwe staatsstructuur vanaf 2024, met
een meer homogene en eﬃciënte bevoegdheidsverdeling en inachtneming van de principes van
subsidiariteit en interpersoonlijke solidariteit.
In dat kader is een voorlopig ontwerp van verklaring tot herziening van de grondwet opgesteld dat in de
loop van de legislatuur zal worden aangevuld, na de werkzaamheden van het Dialoogplatform. Op het
einde van de legislatuur zal het in de Kamer en Senaat ter stemming worden voorgelegd en worden
gepubliceerd. Een verslag met richtinggevende aanbevelingen van het Dialoogplatform zal uiterlijk eind
2021 aan de federale regering worden overgemaakt.
Het voorlopig ontwerp wordt aan de Kamer en Senaat voorgelegd, met de vraag dit mee te delen aan de
parlementsleden en te publiceren op hun website.
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Lancering van het dialoogplatform over de toekomst van het Belgisch federalisme
De ministerraad gaat akkoord met de lancering van het online dialoogplatform over de toekomst van
het Belgisch federalisme.
Zoals aangegeven in het regeerakkoord wil de regering een belangrijke bijdrage leveren op het vlak van
de modernisering, de verhoging van de eﬃciëntie en de verdieping van de democratische beginselen van
de staatsstructuren. Daarom is de regering van plan een breed democratisch debat te openen, alsook een
dialoog onder de politieke vertegenwoordigers om de bestaande structuur te evalueren. Daartoe werd
bepaald dat een dialoogplatform over de toekomst van het Belgisch federalisme zal worden opgericht
onder het voorzitterschap van de ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische
Vernieuwing. De opening van dit democratisch debat ligt in de lijn van de wil om het vertrouwen van de
burgers in de politiek als positieve kracht te versterken. De regering wil immers van democratische
vernieuwing een prioriteit maken.
Het online platform heeft tot doel de burger, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld, de
experten en de lokale overheden inspraak te geven over de modernisering, de verhoging van de eﬃciëntie
en de verdieping van de democratische beginselen van de staatsstructuren, zodat België op die manier
beschikt over een vernieuwd en gemoderniseerd democratisch systeem. De ideeën en voorstellen die uit
het onlineplatform voortvloeien, zullen worden gebundeld in een verslag dat tegen eind 2021 aan de
regering zal worden overgemaakt. Het onlineplatform heeft ook als doel zich te uiten over hoe de
Grondwet en de wetgeving kunnen worden gemoderniseerd om de democratie, de rechtsstaat en de
grondrechten te versterken.
In dat kader gaat de ministerraad akkoord met:
het gebruik van het platform MijnOpinie, dat door de FOD Beleid en Ondersteuning werd uitgewerkt,
alsook van de methodologie en de verschillende praktische modaliteiten voor de uitvoering ervan
de lancering van overheidsopdrachten met betrekking tot de analyse en verwerking van gegevens met
behulp van artiﬁciële intelligentie (AI) en de ondersteuning van de inhoud en het proces, de
formulering van vragen, de methodologie en de rapportering
de oprichting van een secretariaat en een Wetenschappelijk Comité

De Ministerraad vraagt eveneens aan de ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische
Vernieuwing om de nodige initiatieven te nemen om de Kamer uit te nodigen een deliberatief proces op te
zetten.
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Federale bijdrage aan het Plan voor Herstel en Veerkracht van België
De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen
Thomas Dermine akkoord met het ontwerp van de federale bijdrage aan het Plan voor Herstel en
Veerkracht van België.
Het regeerakkoord voorziet dat een herstel- en investeringsplan voor ons land wordt opgesteld, in overleg
met de regio's, de gemeenschappen en de plaatselijke overheden. De federale regering heeft de ambitie
om het niveau van de overheidsinvesteringen in België tegen 2030 op te trekken tot 4% van het BBP. Het
FHV-subsidiebudget van 5,926 miljard dekt een deel van deze behoeften.
Dit ontwerp, dat de federale component van het plan vormt, is een aanvulling op de bredere
herstelstrategie van de federale regering en zal uiterlijk op 30 april 2021 naar de Europese Commissie
worden toegezonden.
Voor toezichts- en controledoeleinden, draagt de ministerraad de staatssecretaris voor Begroting op
richtsnoeren voor eerstelijnscontrole (interne) en voor tweedelijnscontrole (centrale monitoringscel) vast
te stellen en de werkings- en investeringskredieten te kwantiﬁceren die nodig zijn voor de
tweedelijnscontrole. Daarnaast wordt de federale auditcel van de Inspectie Financiën voor de Europese
Fondsen opgedragen om een auditstrategie te bepalen zodra het controlesysteem voldoende is
uitgewerkt, en haar behoeften te kwantiﬁceren in termen van personele, werkings- en
investeringskredieten in verband met deze strategie.
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