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Ministerraad van 7 mei 2021
De ministerraad vond plaats via de elektronische procedure op vrijdag 7 mei 2021 onder het
voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 7 mei 2021

COVID-19: niet-structurele verhoging van de personele middelen van de HVW voor het
derde kwartaal van 2021
De ministerraad keurt op voorstel van Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een niet-structurele
verhoging van de personele middelen van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) voor het
derde kwartaal van 2021 goed, in het kader van de coronacrisis.
Hoewel de versterking van de HVW-diensten voor de eerste helft van 2021 werd verlengd en met de steun
van 20 extra contractuelen werd opgevoerd, zullen de gevolgen van de crisis in de derde kwartaal van
2021 nog sterk voelbaar zijn.
In dit verband zal in het kader van de volgende begrotingscontrole voor het derde kwartaal van 2021 een
extra niet-structureel bedrag van 358.500 euro worden toegekend aan de HVW, om de noodzakelijke extra
contractuele medewerkers, die zijn aangeworven en opgeleid in werkloosheidsregelingen om de sociale
coronacrisis aan te pakken, te kunnen behouden.
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COVID-19: verlenging van de toekenningstermijn van kredieten voor kmo’s die in
aanmerking komen voor een staatswaarborg
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot verlenging van de toekenningstermijn van de in aanmerking komende
kredieten voor een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan kmo's in het kader van de
coronacrisis.
Het ontwerp van koninklijk besluit maakt deel uit van de ondersteuning voor bedrijven tijdens de
coronacrisis. Het geeft uitvoering aan de wet van 20 juli 2020 tot verstrekking van een staatswaarborg
voor bepaalde kredieten aan kmo's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus. Het betrof
initieel de kredieten die door een kredietgever aan een kredietnemer werden toegekend tussen 24 juli
2020 en 31 december 2020.
Bij het koninklijk besluit van 24 december 2020 werd de periode waarin een kredietgever een
gewaarborgd krediet mag verlenen reeds verlengd tot 30 juni 2021. Zowel de lange duur als de ernst van
de negatieve eﬀecten van het coronavirus vereisen dat de periode waarbinnen de gewaarborgde kredieten
worden toegekend tot 31 december 2021 wordt verlengd. Het ontwerp wijzigt derhalve het koninklijk
besluit van 24 december 2020 in die zin.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot verlenging
van de toekenningstermijn en de maximumduur van de in aanmerking komende kredieten voor een
staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan kmo's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, en
daarmee verbonden maatregelen
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Benoeming van een lid van de Commissie voor boekhoudkundige normen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van
koninklijk besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor boekhoudkundige normen goed.
In overeenstemming met het koninklijk besluit van 21 oktober 1975, heeft de Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven een voorstel via een dubbele lijst van kandidaten aan de Minister van Economie overgemaakt
ter vervanging van een ontslagnemend lid van de Commissie voor boekhoudkundige normen.
Uiteindelijk is voor kandidaat Dominique Darte gekozen, die zal worden benoemd tot lid van de Commissie.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Vaststelling van het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp
van konklijk besluit goed houdende de vaststelling van het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk
stagiair voor het gerechtelijk jaar 2021-2022.
Rekening houdend met de huidige begrotingscontext, de prognose van het aantal basisbenoemingen, het
gegeven dat een benoeming slechts kan gebeuren na een gemotiveerde voordracht van de bevoegde
benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie en de reële behoefte op het
terrein worden 70 plaatsen vastgelegd voor gerechtelijke stagiairs.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Volksgezondheid: overheidsopdracht betreﬀende plasmaderivaten
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord
met het opstarten van een overheidsopdracht voor de verwerking van plasma dat wordt geleverd
door de bloedinstellingen in België en voor de verzekering van een voldoende aanbod van stabiele
plasmaderivaten aan de ziekenhuizen, vervaardigd op basis van het geleverde plasma onder toezicht
van de FOD Volksgezondheid.
Het gaat om een openbare procedure voor vier jaar betreﬀende de verwerking van plasma dat
aangeleverd wordt door de bloedinstellingen in België en de verzekering van een voldoende aanbod
stabiele plasmaderivaten (albumine oplossingen en immuunglobulinen voor intraveneuze toediening) aan
de ziekenhuizen, vervaardigd op basis van het geleverde plasma.
De FOD Volksgezondheid moet toezien op de leveringen van plasma door de bloedinstellingen, de
verplichtingen van de opdrachtnemer en de afname van de betrokken plasmaderivaten door de
ziekenhuizen.
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Meerjarige terbeschikkingstelling van IT consultants ten voordele van de federale politie
De ministerraad gaat op voorstel van Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord
met de ondertekening van het dossier betreﬀende de meerjarige terbeschikkingstelling van IT
consultants via de vzw Smals, Egov en de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister
ten voordele van de federale politie.
Dit dossier betreft de vraag tot terbeschikkingstelling van 2021 tot en met 2025 van een globale lijst van
proﬁelen van IT-consultants voor de federale politie via de vzw Smals, Egov en de FOD Kanselarij van de
Eerste Minister en beoogt het verkrijgen van het akkoord voor concrete aanwervingen van consultants.
Voor de realisatie van de terbeschikkingstellingen via de vzw Smals wordt een beroep gedaan op een
aantal raamovereenkomsten, waarbij de vzw Smals optreedt als aankoopcentrale voor haar leden.
Wat betreft de gevraagde proﬁelen via Egov, worden door Egov zelf gecontracteerde proﬁelen ter
beschikking gesteld van haar leden, waaronder de federale politie.
Voor de realisatie van de terbeschikkingstellingen via de FOD Kanselarij van de Eerste Minister wordt
voorgesteld om af te nemen van één van haar overheidsopdrachten, waarbij ze optreedt als
aankoopcentrale voor begunstigden zoals de federale politie.
Dit dossier beoogt eveneens om het akkoord van de Minister van Binnenlands Zaken wat betreft de
gezamelijke uitgaven voor de IT-consultancy, te laten gelden als een principiepsakkoord voor nieuwe
initiatieven die mogelijks zouden worden opgestart in de loop van de periode 2021-2025, en die gedragen
worden op de EU-fondsen.
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Verlenging van de overheidsopdracht betreﬀende de software van de loonmotor van de
geïntegreerde politie
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord
met een tweede verlenging van de overheidsopdracht betreﬀende de software en het bijhorend
exploitatieplatform van de loonmotor van de geïntegreerde politie.
Concreet gaat het om een gemengde overeenkomst van diensten voor het leveren, het implementeren en
het onderhoud van een software en van het bijhorend exploitatieplatform voor het bijhouden van
weddedossiers en de loonverwerking van de personeelsleden van de geïntegreerde politie. Deze
is gestructureerd op twee niveaus: de front-end en de back-end.
Het oorspronkelijke contract liep tot 25 mei 2017 en werd voor de eerste keer verlengd tot 31 december
2020. Aangezien het systeem van de loonmotor op beide niveaus nog niet klaar is en het absoluut
noodzakelijk is voor de berekening van de lonen en een onderbreking in de diensten ondenkbaar is, dient
de bestaande overeenkomst dan ook een tweede maal verlengd te worden.
De back-end van de loonmotor wordt verlengd tot en met 31 december 2021, terwijl de front-end verlengd
wordt tot en met 31 december 2023.
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Overheidsopdracht voor Defensie
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het
opstarten van een meerjarige overheidsopdracht betreﬀende de verwerving van munitie voor
Armored Infantry Vehicule (AIV).
Concreet gaat het om de verwerving van munitie 30 mm Link Target Practice Tracer (TP-T) voor de jaren
2021 tot en met 2026 om de vorming en training van bemanningen op de AIV C30 mm te garanderen.
De overheidsopdracht zal verlopen via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
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Verdubbeling van het maandbedrag voor inkomsten uit bepaalde categorieën van het
verenigingswerk
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke akkoord met
een ontwerp van koninklijk besluit in uitvoering van de wet betreﬀende het verenigingswerk.
De wet bepaalt dat de Koning bij een in de ministerraad overlegd koninklijk besluit het maandbedrag kan
verhogen voor inkomsten uit speciﬁeke categorieën van het verenigingswerk. Het ontwerp van koninklijk
besluit maakt van deze mogelijkheid gebruik om een verhoging door te voeren voor volgende categorieën:
animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt
sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward,
terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden

Het bedrag van de verhoging wordt verdubbeld, dat wil zeggen van 532,50 euro naar 1.065 euro per
maand, maar is beperkt in de tijd en slechts van toepassing voor het derde kwartaal van 2021. Bovendien
blijft het toegestane jaarlijkse bedrag ongewijzigd.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 27, § 3, tweede lid, van de wet van 24 december
2020 betreﬀende het verenigingswerk
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Functieclassiﬁcatie in de federale gezondheidssector
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp
van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering
van de functieclassiﬁcatie waarin het sociaal akkoord voorziet.
Op 25 oktober 2017 sloot de federale regering een sociaal akkoord met de betrokken representatieve
werkgevers- en werknemersorganisaties van de private en publieke sector. In dit akkoord werd voorzien in
de invoering en ﬁnanciering van de functieclassiﬁcatie (IF-IC) voor al het personeel in de federale
gezondheidszorgsectoren.
Gelet op de huidige verschillen tussen de personeelsleden van de publieke sector enerzijds en de private
sector anderzijds, werd daarbij ook overeengekomen dat de IF-IC ook in de publieke sector wordt
ingevoerd. Wat de ziekenhuizen betreft, werd met de sociale partners afgesproken dat de middelen voor
de invoering van de IF-IC, zowel voor de private als voor de publieke ziekenhuizen, zal gebeuren via het
budget van ﬁnanciële middelen.
Aangezien er nog geen sectoraal akkoord is voor de openbare sector en deze middelen in het kader van
het budget van ﬁnanciële middelen niet kunnen worden toegekend, heeft de Algemene Raad op 19
oktober 2020 beslist om het bedrag van 32.632.000 euro op te nemen in de administratiekosten van het
RIZIV (sociaal akkoord buiten budget) opdat deze middelen, net als de tegemoetkoming van 2018, deels
kunnen worden overgemaakt aan het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector en deels aan het
Sectoraal Pensioenfonds ten gunste van de contractuelen in de openbare instellingen.
Het ontwerp van koninklijk besluit verwezenlijkt deze overdracht naar het Fonds Sociale Maribel voor een
bedrag van 28.250.000 euro. Het verschil van 4.382.000 euro zal worden gestort in de tweede
pensioenpijler. Dit vergt een aanpassing van de programmawet van 20 juli 2006.
Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector zal deze middelen als volgt toekennen
16 miljoen euro voor de toekenning van een eenmalige premie van 236 euro bruto voor elke
werknemer die op 1 januari 2020 was tewerkgesteld
6.900.000 euro die toegevoegd wordt aan de buﬀer van IF-IC
5 miljoen euro die over de werkgevers wordt verdeeld ter ondersteuning van de HR-diensten
350.000 euro wordt voorzien, met akkoord van de sociale partners, voor de vergoeding van een expert
bij de syndicale organisaties en de organisaties van werkgevers onder de vorm van een
tegemoetkoming van 70.000 euro per organisatie en dit voor de ondersteuning van hun leden
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Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

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

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

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

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

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

france.dammel@vandenbroucke.fed.be

© 2021 - news.belgium.be

1/2

07 mei 2021 -17:03

Hoort bij Ministerraad van 7 mei 2021

Uitbreiding van de tijdelijke regeling voor verenigingswerk
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een
voorontwerp van wet goed tot uitbreiding van het statuut van het verenigingswerk, van de sportieve
tot de socioculturele sector.
Het voorontwerp heeft als doel volgende socioculturele activiteiten toe te voegen aan het
toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreﬀende het verenigingswerk:
artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuureducatieve sector
verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en
maatschappelijke thema's in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunst-educatieve en kunstsector

Het Overlegcomité heeft recent beslist dat socioculturele activiteiten onder bepaalde voorwaarden
opnieuw kunnen plaatsvinden vanaf 8 mei. In het licht van deze beslissing moet zo snel mogelijk
rechtszekerheid worden geboden aan de sector over het al dan niet van toepassing zijn van de tijdelijke
regeling voor verenigingswerk met deze socioculturele activiteiten. Daarom wordt voorzien in de
mogelijkheid om vanaf de datum van openstelling van de sector gebruik te maken van de tijdelijke
regeling voor verenigingswerk. Deze uitbreiding beoogt deze verenigingen te ondersteunen in de
organisatie van hun activiteiten en op die manier draagt dit ook bij aan een verdere normalisering van het
dagelijkse leven.
Het voorontwerp is bedoeld ter ondersteuning van verenigingen die socioculturele activiteiten organiseren
en de personen die deze activiteiten begeleiden. In de sector van de amateurkunsten gaat het
bijvoorbeeld over regisseurs, dirigenten, choreografen enz. die actief zijn in de vele lokale
amateurkunstenorganisaties, maar ook over lesgevers in de brede zin van het woord (lesgevers, maar ook
coaches, procesbegeleiders). Bij sociocultureel volwassenenwerk betreft het lesgevers in de brede zin van
het woord.
Het gaat om een tijdelijke oplossing in afwachting van het deﬁnitieve kader dat zal worden uitgewerkt.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020
betreﬀende het verenigingswerk
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COVID-19: overheidsopdrachten voor de aankoop van spuiten en naalden
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord
met de plaatsing van overheidsopdrachten voor de aankoop van zero-deadvolumespuiten en -naalden
ter aanvulling van de strategische voorraad.
Er moet een volume van 7,6 miljoen zero-deadvolumespuiten worden veiliggesteld als strategische
voorraad. Deze aankopen, indien geleverd volgens plan, verzekeren de Belgische vaccinatiecampagne van
voldoende zero-deadvolumespuiten en -naalden tot begin juni.
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Benoeming van het bestuur van de Nationale Loterij
De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met de Nationale Loterij, Sammy
Mahdi, drie ontwerpen van koninklijk besluit goed tot benoeming van het bestuur van de naamloze
vennootschap van publiek recht Nationale Loterij.
Het eerste ontwerp beoogt de benoeming van Géraldine Demaret tot voorzitster van de raad van
bestuur van de Nationale Loterij voor een termijn van zes jaar, vanaf 15 mei 2021.
Het tweede ontwerp betreft de benoeming van de gewone leden van de raad van bestuur voor een termijn
van zes jaar. Worden benoemd tot Franstalige leden: Emmanuelle Dardenne, Xavier Gonzalez, Gérald
Duﬀy, Laurence Lambert en Patrick Dupriez. Worden benoemd tot Nederlandstalige leden: Liesbeth De
Winter, Patricia Ceysens, Ann Brusseel, Karel De Bondt en Bogdan Vanden Berghe.
Het derde ontwerp beoogt de benoeming van Jannie Haek tot gedelegeerd bestuurder van de Nationale
Loterij voor een termijn van zes jaar.
De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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