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Ministerraad van 21 mei 2021
De ministerraad vond plaats via videoconferentie op vrijdag 21 mei 2021 onder het voorzitterschap
van eerste minister Alexander De Croo.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Wijzigingen aan het statuut van het Internationaal Atoomenergieagentschap
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een
voorontwerp van wet goed houdende de instemming met twee wijzigingen aan het statuut van het
Internationaal Atoomenergieagentschap.
Het in 1957 opgerichte Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) is een autonome organisatie van de
Verenigde Naties. Ze biedt een intergouvernementeel forum voor wetenschappelijke en technische
samenwerking op het gebied van nucleaire technologie en het vreedzaam gebruik daarvan. België is lid
sinds 1958. Het dagelijks bestuur is in handen van de raad van beheer. Alle lidstaten komen één keer per
jaar samen in de Algemene Conferentie.
In 1999 keurde de Algemene Conferentie een amendement goed dat de raad van beheer uitbreidt tot 43
leden verdeeld onder de 8 regionale groepen. De raad van beheer wordt uitgebreid tot 18 leden aangeduid
door de leden van de uitgaande raad van beheer en tot 25 leden verkozen door de Algemene Conferentie.
Eveneens in 1999 keurde de Algemene Conferentie een amendement goed dat bepaalt dat de raad van
beheer een tweejaarlijkse begroting voor de uitgaven van het Agentschap voorlegt aan de Algemene
Conferentie in plaats van een jaarlijkse begroting.
Het voorontwerp beoogt de instemming met deze amendementen. Het wordt ter advies voorgelegd aan de
Raad van State.
Voorontwerp van wet houdende instemming met de wijziging van artikel VI en van paragraaf A van artikel
XIV van het Statuut van het Internationaal Atoomenergieagentschap, aangenomen op 1 oktober 1999 door
de Algemene Conferentie van de Organisatie
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Samenstelling van de raden van bestuur van de federale culturele instellingen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van de Federale Culturele Instellingen Sophie Wilmès
de samenstelling goed van de raden van bestuur van de drie federale culturele instellingen.
Voor de Koninklijke Muntschouwburg worden de volgende leden benoemd voor zes jaar:

Franstalige leden

Nederlandstalige leden

Philippe DELUSINNE

Hadewig DE CORTE

Virginie CORDIER

Francis MAES

Roland CRACCO

Jutte VAN DER WERFF TEN BOSCH

Jean-Edouard CARBONNELLE

Lutgart DE POORTER

Laurette ONKELINX

Luc VAN GORP

Sébastien VAN BELLEGEM

Leen VANDECRUYS

Het waarnemend lid behoort tot de Duitstalige Gemeenschap. Het betreft Yves KREINS.
Voor het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) worden de volgende leden benoemd voor zes jaar:

Franstalige leden

Nederlandstalige leden

Isabelle MAZZARA (voorzitster)

Hilde LAGA

Thierry BOUCKAERT

Christine CLAUS

Jean EYLENBOSCH

Jan CORNILLIE

Hakima DARMOUCH

Jos GEYSELS

Mohamed OUACHEN

Els SILVRANTS BARCLAY (vicevoorzitster)

Zehra SAHIN

Dominique SAVELKOUL
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Voor het Nationaal Orkest van België worden de volgende leden benoemd voor drie jaar:

Franstalige leden

Nederlandstalige leden

Francis BURSTIN

Gust VRIENS (voorzitter)

Laurence CHRISTIANS

Luc HAEGEMANS

Paméla MALEMPRE

Claire TILLEKAERTS
Clair YSEBAERT

De ontwerpen van koninklijk besluit worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Ontwerp van koninklijk besluit houdende samenstelling van de raad van bestuur van de Koninklijke
Muntschouwburg
Ontwerp van koninklijk besluit houdende samenstelling van de raad van bestuur van het Paleis voor
Schone Kunsten
Ontwerp van koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van het
Nationaal Orkest van België
Ontwerp van ministerieel besluit houdende samenstelling van de raad van bestuur van het Nationaal
Orkest van België

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

Sophie Wilmès, vice-eersteminister en minister van
Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse
Handel, en van de Federale Culturele Instellingen
Karmelietenstraat 15 - 15de verdieping
1000 Brussel
België
+32 2 501 85 91
https://wilmes.belgium.be
sophie.wilmes@diplobel.fed.be

Elke Pattyn
Woordvoerster (NL)
+32 479 33 51 48

elke.pattyn@diplobel.fed.be
Steve Detry
Woordvoerder (FR)
+32 473 56 77 04

steve.detry@diplobel.fed.be

© 2021 - news.belgium.be

1/2

22 mei 2021 -11:03

Hoort bij Ministerraad van 21 mei 2021

Tussenkomst van Finexpo in twee uitvoerkredietaanvragen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Handel Sophie Wilmès twee
uitvoerkredietaanvragen goed.
Het gaat om:
een gift voor technische assistentie in het kader van de installatie van fotovoltaïsche
elektriciteitsproductie-eenheden voor Madagaskar
een gift voor de eerste export van innovatieve producten door een KMO in het kader van de verkoop
van een machine voor het hergebruik van vliegassen. Deze gift gebeurt met het oog op de invoering
van een nieuw Finexpo instrument ter ondersteuning van de export van hernieuwbare energieprojecten
door Belgische KMO’S voor Ethiopië

De ministerraad gaat akkoord met de oprichting van een nieuw Finexpo-instrument dat speciﬁek
exportprojecten van Belgische kmo's in de sector hernieuwbare energie moet ondersteunen. Het zorgt
ervoor dat Belgische hernieuwbare-energieprojecten tot 700 000 euro in lage- en middeninkomenslanden
worden bevorderd, met als doel de exportmogelijkheden voor die Belgische bedrijven te vergroten en
tegelijkertijd bij te dragen aan de ontwikkeling van het betrokken land en de energie te vergroenen. Dit
nieuwe instrument past binnen de inspanningen van de federale regering op dit gebied en zou ook moeten
bijdragen tot de verwezenlijking van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde
Naties. De projecten dienen zich te situeren in een voor hun product nieuw ontwikkelingsland met lage en
midden inkomens en de steun mag slechts tweemaal aan een zelfde bedrijf gegeven worden. De tweede
steun dient ook plaats te vinden in een ander land met lage en midden inkomens en na volledige
uitvoering van het eerste project. De klant dient een overheidsinstelling te zijn. Een bedrijf mag na een
goede aﬂoop van een innovatieproject ook beroep doen op dit nieuwe instrument voor ondersteuning via
dit product.
Ter herinnering, Finexpo onderzoekt de aanvragen van bedrijven en/of banken die overheidssteun
aanvragen voor een uitvoerkrediet. De bijdrage van Finexpo heeft betrekking op de
ﬁnancieringsvoorwaarden voor bedrijven die uitrustingen en diensten uitvoeren: ze maakt het mogelijk om
de kosten van de ﬁnanciering die door de banken ter beschikking wordt gesteld, te verminderen of te
stabiliseren. De interventiemogelijkheden van Finexpo zijn afhankelijk van het land van uitvoer.
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Extra bijdrage van België voor de bouw van de Extremely Large Telescope
De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Thomas
Dermine, akkoord met een additionele bijdrage van België voor de bouw van de Extremely Large
Telescope (ELT) en de operationele fase van de European Southern Observatory (ESO) in het kader
van de ELT.
De ELT is het project voor een sterrenobservatorium waaraan de ESA sinds 2005 samenwerkt met de
Europese wetenschappelijke gemeenschap. In 2012 bevestigde België zijn deelname aan het project.
In dit kader zal België een additionele bijdrage aan het project toekennen. Concreet gaat het om:
een extra budget van 3,725 miljoen euro voor de voortzetting van de bouw van de ELT, over de periode
2022-2029
een jaarlijkse bijdrage aan de ESO van 5,837 miljoen euro, vanaf 2023
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Benoeming van leden van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot benoeming van leden van de raad van bestuur van het Bureau voor
Normalisatie.
Er moet worden voorzien in de vervanging van eﬀectieve en plaatsvervangende leden die het VBO
vertegenwoordigen in de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie. Het ontwerp van koninklijk
besluit stelt derhalve Laura Bonnave en Hervé Camerlynck aan als eﬀectieve leden, en Hilde Vinck, Eric
Winnepenninckx en Reinout Speelman als plaatsvervangende leden.
Daarnaast moet ook de vertegenwoordiging van de federale overheid, in het bijzonder de FOD Economie,
worden aangepast. Het ontwerp beoogt Dirk Bils, adviseur-generaal, te benoemen.
De nieuwe leden voltooien het mandaat van het lid dat ze opvolgen.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee eﬀectieve leden, ontslag van
drie plaatsvervangende leden en benoeming van vier plaatsvervangende leden van de Raad van Bestuur
van het Bureau voor Normalisatie
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Overheidsopdrachten voor Defensie
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het
opstarten van meerdere overheidsopdrachten voor Defensie.
Het betreft de volgende overheidsopdrachten:
een meerjarige raamovereenkomst (2021-2031) voor de levering van facilitaire diensten (Facility
Management) voor de Kwartieren Campus Renaissance en Campus Saﬀraanberg
een open meerjarige overeenkomst (voor de levensduur van het materiaal) voor diensten,
aanpassingen, vervangingen en leveringen van wisselstukken voor het SERT-materiaal dat Defensie
gebruikt
de verwerving van smoke grenade red phosphorus voor het systeem ROSY (Rapid Obscure System),
gemonteerd op de LTTV (Light Troop Transport Vehicle) en de PRV/CRV (Protected Recovery Vehicle/
Combat Recovery Vehicle)
een open meerjarige overeenkomst (2022-2025) van diensten tegen prijslijst voor het onderhoud van
de dienstvaartuigen van de Marinecomponent van de Belgische Defensie
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Wijziging in diverse wetten ter verbetering van het departement Justitie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een
voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse wetten die het departement Justitie sneller,
menselijker en straﬀer dienen te maken.
In de volgende wetten en wetboeken worden wijzigingen aangebracht:
de wet van 16 maart 1806 op het notarisambt
het Wetboek van Strafvordering
het Strafwetboek
de uitleveringswet van 15 maart 1874
de wet van 24 februari 1921 betreﬀende het verhandelen van giftstoﬀen, slaapmiddelen en
verdovende middelen, psychotrope stoﬀen, ontsmettingsstoﬀen en antiseptica en van de stoﬀen die
kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope
stoﬀen
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken
de wet van 3 april 1953 betreﬀende de rechterlijke inrichting
het Gerechtelijk Wetboek
de wet van 16 maart 1968 betreﬀende de politie over het wegverkeer
de wet van 1 augustus 1985 houdende ﬁscale en andere bepalingen
de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de
bescherming van de spelers
de wet van 29 maart 2004 betreﬀende de samenwerking met het Internationaal Strafhof en de
internationale straftribunalen
de basiswet van 12 januari 2005 betreﬀende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de
gedetineerden
de wet van 17 mei 2006 betreﬀende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een
vrijheidsstraf en de aan het slachtoﬀer toegekende rechten in het raam van de
strafuitvoeringsmodaliteiten
de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens
de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van
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rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie
de wet van 30 juli 2013 betreﬀende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank
de wet van 5 mei 2014 betreﬀende de internering
de wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor
de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring
de wet van 23 maart 2019 betreﬀende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut
van het penitentiair personeel
de wet van 5 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek
wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft
de wet van 5 mei 2019 tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreﬀende de externe rechtspositie
van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoﬀer toegekende rechten in het raam
van de strafuitvoeringsmodaliteiten tot aanpassing van de procedure voor de strafuitvoeringsrechter
voor de vrijheidsstraﬀen van drie jaar of minder
het Wetboek van Economisch Recht
de kantoorvergoeding toegekend aan het gerechtspersoneel voor telewerken in het kader van de
gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus
het oud Burgerlijk Wetboek

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Interne werving bij Defensie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder een voorontwerp van
wet goed betreﬀende de interne werving bij Defensie.
Om de militair te stimuleren om zich te ontwikkelen binnen de organisatie en hem/haar de kans te bieden
om zelf zijn/haar loopbaan te sturen, beoogt het voorontwerp de volgende wijzigingen aan te brengen:
naast de bestaande overgang van de beroepsoﬃcier van niveau B naar de personeelscategorie van
beroepsoﬃcier van niveau A, waarbij men zich batig dient te rangschikken tijdens een overgangsproef,
wordt de overgang van de beroepsoﬃcier van niveau B naar de personeelscategorie van
beroepsoﬃcier van niveau A op basis van het bezitten van een master mogelijk gemaakt
de reclassering voor een deﬁnitief mislukte kandidaat-beroepsmilitair van de sociale promotie wordt
mogelijk gemaakt
de voorwaarde, die bepaalt dat een militair (beroeps en BDL) niet meer dan vier keer afgewezen mag
zijn per type van opname, wordt opgeheven
de vereiste van het volgen van een vorming voor bepaalde soorten van interne werving waarbij de
betrokken militairen opgenomen worden in een andere hoedanigheid binnen dezelfde
personeelscategorie, wordt afgeschaft

Daartoe wijzigt het voorontwerp de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de
militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht en de wet van 30 augustus 2013
tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur. Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd
aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet tot wijziging van diverse bepalingen betreﬀende de overgang binnen dezelfde
personeelscategorie of de opname in een andere hoedanigheid of personeelscategorie van de
beroepsmilitair of van de militair met een loopbaan van beperkte duur
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Instemming met twee internationale akten met de VS inzake preclearance in het
luchtvervoer
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een
voorontwerp van wet goed houdende de instemming met twee internationale akten met de Verenigde
Staten inzake preclearance in het luchtvervoer.
Concreet gaat om de instemming met de volgende overeenkomsten gedaan te Brussel, op 28 september
2020:
de overeenkomst tussen België en de Verenigde Staten inzake preclearance in de luchtvaart
de overeenkomst tussen België en de Verenigde Staten over beveiliging in de burgerluchtvaart voor
preclearance-operaties in Brussels Airport

Preclearance is een procedure waarbij vliegtuigpassagiers van een preclearance-vlucht met bestemming
Verenigde Staten al in de luchthaven van vertrek de controle van de Amerikaanse migratie- en
douanediensten doorlopen.
Voor de passagiers betekent dit een tijdswinst bij aankomst, omdat er geen controle meer is op de
luchthaven van bestemming. Voor Brussels Airport en de Belgische luchtvaartmaatschappijen (waaronder
Brussels Airlines) biedt het een concurrentievoordeel in de markt van het trans-Atlantisch vliegverkeer.
Het versterkt de connectiviteit en de internationale positie van onze hoofdstad en beantwoordt zo aan een
objectief Belgisch belang.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Instemming met de Kaderconventie van de Raad van Europa over cultureel erfgoed
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een
voorontwerp van wet goed houdende de instemming met de Kaderconventie van de Raad van Europa
over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving.
De Kaderconventie werd gedaan te Faro op 27 oktober 2005 en heeft als doel ervoor te zorgen dat het
cultureel erfgoed en de cultuur in het algemeen de plaats behouden die hun toekomt in een nieuw model
voor duurzame ontwikkeling.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Afvaardiging van de federale regering in de Interministeriële Conferentie Migratie en
Integratie
De ministerraad keurt de afvaardiging van de federale regering in de Interministeriële Conferentie
Migratie en Integratie goed.
Het Overlegcomité keurde op 12 februari 2021 de oprichting van een Interministeriële Conferentie Migratie
en Integratie (IMC) goed. In de IMC zijn de verschillende regeringen van België vertegenwoordigd. Elke
regering deelt, na een beslissing over haar afvaardiging te hebben genomen, deze beslissing mee aan het
Overlegcomité.
De afvaardiging van de federale regering in de IMC zal bestaan uit de volgende ministers en
staatssecretarissen:
de vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel,
en van de Federale Culturele Instellingen
de vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij
de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit
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Organisatie van een register van kredieten aan ondernemingen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en van minister
van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed tot organisatie van een register
van kredieten aan ondernemingen.
Via dit voorontwerp worden de bepalingen van de AnaCredit-verordening* door de wetgever te baat
genomen om de gegevensverzameling op nationaal vlak aan te passen en ruimer te maken dan vereist
door de verordening. Dit zal voorkomen dat vergelijkbare gegevens tweemaal door de ﬁnanciële
instellingen worden verstrekt, in het kader van de AnaCredit-verordening en voor de nationale behoeften
van de Bank en de ﬁnanciële sector.
Het voorontwerp zal de Centrale voor kredieten aan ondernemingen (CKO) vervangen door het Register
voor kredieten aan ondernemingen. De Bank is belast met de registratie in het Register van de gegevens
met betrekking tot de overeenkomsten en de wanbetalingen die eruit voortvloeien alsook van de
gegevens met betrekking tot alle partijen die betrokken zijn bij deze overeenkomsten. De
informatieplichtigen zijn verplicht deze gegevens aan het Register mee te delen, in overeenstemming met
de bepalingen van de wet en haar uitvoeringsbesluiten.
De Bank mag de in het Register geregistreerde gegevens slechts meedelen aan de informatieplichtigen,
hetzij vóór het afsluiten van een overeenkomst in het kader van de risicobeoordeling betreﬀende een
mogelijke begunstigde, hetzij bij het beheer van een overeenkomst. Het Register mag niet worden
geraadpleegd voor commerciële prospectiedoeleinden. Elke rechtspersoon heeft toegang tot de op zijn
naam in het Register geregistreerde gegevens en kan de rechtzetting van verkeerde gegevens vragen.
Indien de begunstigde van een overeenkomst een natuurlijke persoon is, moet hij vóór de registratie in het
Register door de informatieplichtige in kennis worden gesteld van de naam en de doeleinden van de
verwerking van het Register, het feit dat er gegevens met betrekking tot de begunstigde, zijn
overeenkomsten en de wanbetalingen die eruit voortvloeien in het Register geregistreerd worden, het
bestaan van een recht op toegang en op rechtzetting van de gegevens alsook de bewaartermijnen van
deze laatste.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
* AnaCredit is het wettelijk kader voor de verzameling van gedetailleerde gegevens over krediet en
kredietrisico (Verordening (EU) 2016/867 van de Europese Centrale Bank van 18 mei 2016)
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Actieplan over de toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen
De ministerraad gaat akkoord met een ontwerp van actieplan over de toegang tot sociale
bescherming voor werknemers en zelfstandigen in het kader van de aanbeveling van de Raad van de
Europese Unie.
België heeft een lange traditie in het garanderen van een sociale bescherming voor iedereen
en onderschrijft daarom de aanbeveling van de Raad van de Europese Unie voor een toegankelijke sociale
bescherming en de daaruit voortvloeiende beginselen. Bijgevolg is het van belang om zelf een gedegen
actieplan in te dienen, en zo een bijdrage te leveren aan de opwaartse sociale convergentie binnen de
Europese Unie en de werking van de open methode van coördinatie inzake sociaal beleid.
De ministerraad gaat akkoord met het in dit kader opgestelde ontwerp van actieplan, zonder voorafname
te nemen op de uitwerking van de individuele maatregelen daarin vervat. Daarnaast verzoekt ze:
de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Zelfstandigen om de Nationale Arbeidsraad en het
Algemeen beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen nauw te betrekken bij de verdere
uitwerking en implementatie
de Minister van Sociale Zaken het actieplan in te dienen bij de Europese Commissie en het Social
Protection Committee
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Berekening van de ouderdomspensioenen van de douaneambtenaren die zijn opgenomen
in het personeel van de gemotoriseerde brigades
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux een voorontwerp van
wet goed betreﬀende de berekening van de ouderdomspensioenen van de douaneambtenaren die
zijn opgenomen in het personeel van de gemotoriseerde brigades als gevolg van de afschaﬃng van
de douanecontroles aan de binnengrenzen van de Europese Gemeenschap.
Ingevolge de afschaﬃng van de controles aan de binnengrenzen van de Europese Gemeenschap heeft de
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen in 1993 een nieuw organisatorisch kader uitgewerkt
waarin personeelsleden met een graad behorend tot de niveaus 2 en 2+ werden opgenomen in de
personeelsformatie van de motorbrigades. Die motorbrigades waren oorspronkelijk samengesteld uit
personeelsleden van niveau 3 met een graad die wordt geacht onder de actieve dienst te vallen. De
douaneambten van niveau 3 genieten echter een preferentieel tantième 1/50, terwijl de personeelsleden
van niveau 2 en 2+ slechts recht hebben op een tantième 1/60. Ze verrichten echter identieke prestaties
en worden aan dezelfde verplichtingen onderworpen.
Het voorontwerp van wet strekt ertoe om deze door het Grondwettelijk Hof als discriminerend beschouwde
situatie recht te zetten door het preferentieel tantième 1/50 ook toe te kennen aan de voormelde
douanebeambten van niveau 2 en 2+. Daartoe worden in de bijlage van de wet van 21 juli 1844 alle
betrokken graden opgenomen voor zover de met deze graden beklede personen in de motorbrigades
opgenomen werden op 1 januari 1993 en actieve diensten verrichten.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet tot wijziging van de bijlage van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke
en kerkelijke pensioenen
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Wijzigingen wat betreft het vervoer van gevaarlijke goederen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat wijzigingen aanbrengt in de regelgeving wat betreft het vervoer van
gevaarlijke goederen per spoor.
De wijzigingen beogen enerzijds de gedelegeerde Europese richtlijn (EU) 2020/1833 om te zetten.
Concreet gaat het om de volgende zaken:
naast de belader, de vuller, de vervoerder, de geadresseerde en de beheerder van de
spoorweginfrastructuur, wordt nu ook de ontlader verplicht om ongevalsrapporten over te maken aan
de veiligheidsinstantie en aan het onderzoeksorgaan van het RID
de tabel van bevoegde overheden wordt aangepast in functie van de wijzigingen in het RID
de vertaling in het Nederlands van de bijlage bij het RID wordt aangepast

Anderzijds hebben de wijzigingen tot doel, om het voor controle-instanties gemakkelijker te maken, om
hun taken uit te oefenen. Daartoe worden de volgende bepalingen ingevoerd:
de verplichting voor ondernemingen om op verzoek een jaarverslag ter beschikking te stellen van de
veiligheidsinstantie wordt uitgebreid ten aanzien van de inspectiedienst beveiliging
de verplichting voor werkgevers om opleidingsstaten op verzoek mee te delen aan de
veiligheidsinstantie wordt uitgesplitst zodoende dat opleidingsstaten met betrekking tot een
afdeling van het RID worden overgemaakt aan de veiligheidsinstantie en de opleidingsstaten met
betrekking tot een onderafdeling van het RID worden overgemaakt aan de inspectiedienst beveiliging
erkende controle-instellingen dienen minimaal om de drie maanden aan de gemachtigde van de
minister een kopie te bezorgen van de certiﬁcaten voor de prototypegoedkeuring van tanks die zij
hebben afgeleverd om gebruikt te worden voor het transport van gevaarlijke goederen

Daarnaast wordt er een procedure beschreven voor de aanvraag van een toelating voor de verlenging van
de keuringstermijn van gasﬂessen, worden in de bijlage enkele fouten rechtgezet en is de deﬁnitie voor
het Directoraat-Generaal Scheepvaart aangepast. Tenslotte worden regels ingevoerd ter bescherming van
bij het vervoer van gevaarlijke goederen betrokken personen van wie persoonsgegevens verwerkt worden.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreﬀende
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vervoerbare drukapparatuur en het koninklijk besluit van 2 november 2017 betreﬀende het vervoer van
gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoﬀen
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Wijzigingen wat betreft de wilsverklaring inzake euthanasie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een
ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee koninklijke besluiten wijzigt over de wilsverklaring
inzake euthanasie.
De wet van 15 maart 2020 bepaalt dat de wilsverklaring inzake euthanasie voor onbepaalde duur geldig is.
Dat heeft tot gevolg dat het koninklijk besluit van 2003, waarin de duur van de wilsverklaring beperkt
wordt tot vijf jaar, moet worden aangepast.
Het koninklijk besluit uit 2007 wordt op zijn beurt aangepast aan de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Daarnaast wordt ook de administratieve procedure voor de registratie van de
wilsverklaring inzake euthanasie vereenvoudigd. Op verzoek van de aangevers registreren de gemeenten
namelijk hun wilsverklaringen in de daartoe voorziene databank. Het bewijs van die registratie en de
wilsverklaring worden vervolgens aan de aangever bezorgd. De papieren wilsverklaringen worden dus niet
langer verstuurd of opgeslagen bij de FOD Volksgezondheid.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van
State.
Ontwerp van koninklijk besluit wijziging tot het koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling
van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of
ingetrokken en het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring
inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen
wordt meegedeeld
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Arbeidsongevallenregeling voor 'kleine statuten'
De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot actualisatie van de
arbeidsongevallenregeling voor de 'kleine statuten'.
Het ontwerp geeft uitvoering aan enkele artikelen van de arbeidsongevallenwet en van de wet 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.
Het heeft tot doel een eerder koninklijk besluit te actualiseren in functie van de nieuwe 'kleine statuten'
(voornamelijk personen die arbeid verrichten in het kader van een opleiding tot betaalde arbeid, i.e. een
stage doen) die zijn gecreëerd, aangepast of geschrapt sinds 1 januari 2020. Concreet gaat het om
technische wijzigingen, waarvan sommige puur formeel, zonder ﬁnanciële impact, maar belangrijk voor de
doelgroep, of het nu gaat om de werkgever, opleider of stagiair.
Het ontwerp wordt voor syndicale onderhandeling voorgelegd aan het Comité A, waarna het ter advies zal
worden voorgelegd aan de Raad van State.
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 2019 tot uitvoering van de afdeling 1
van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken
betreﬀende de “kleine statuten”
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Benoeming van de gedelegeerd bestuurder en van de raad van bestuur van Infrabel
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet drie ontwerpen van
koninklijk besluit goed tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder en de raad van bestuur van de
naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel.
Benoît Gilson wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder van Infrabel voor zes jaar.
De volgende leden worden benoemd in de raad van bestuur voor zes jaar:
Jan Cornillie (voorzitter)
Anne-Sophie Gillain
Ruben Lecok
Brigitte Pinte
Sylviane Portugaels
Pierre Provost
Bart Vandenberghe
Durkadin Yilmaz

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze
vennootschap van publiek recht Infrabel
Ontwerp van koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur
van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel
Ontwerp van koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van de voorzitter van de raad van
bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel
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Centralisatie van de overheidsparticipaties in de FPIM
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent van Peteghem akkoord met de
centralisatie van de overheidsparticipaties in de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
(FPIM).
Het regeerakkoord bepaalt dat, vanuit het oogpunt van deugdelijk bestuur en een duidelijke scheiding van
de rol van de staat als aandeelhouder, beleidsmaker en regulator, de overheidsparticipaties in eenzelfde
vehikel zouden moeten worden gecentraliseerd, namelijk op de balans van de Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij (FPIM). Het doel van de scheiding van aandeelhouderschaps- en overheidsbeleid
is gebaseerd op de richtlijnen voor het bestuur van overheidsbedrijven van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
De FPIM is geschikt als entiteit waarbinnen de participaties gecentraliseerd worden, aangezien de wet van
2 april 1962 haar een opdracht toekent als overheidsholding alsook de mogelijkheid om gedelegeerde
opdrachten uit te voeren. De centralisatie van alle overheidsparticipaties binnen de FPIM moet ervoor
zorgen dat de overheid haar rol als aandeelhouder beter kan opnemen, aangezien de FPIM steeds actief
haar participaties beheert en ﬁnancieel opvolgt, en zij een adviserende rol kan spelen in het
portfoliobeheer van de staat. Deze adviserende rol zorgt ervoor dat de staat beter geïnformeerde
beslissingen kan nemen aangaande haar overheidsparticipaties en beter voorbereid is om zichzelf op de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders te vertegenwoordigen.
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COVID-19: tijdelijke ondersteuningsmaatregelen – tweede lezing
De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo in tweede lezing een
voorontwerp van wet goed houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de
coronapandemie. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.
Het gaat om de volgende maatregelen:
Economie
compensatiemaatregel voor bepaalde auteurs en uitvoerende kunstenaars ter compensatie van het
inkomstenverlies uit auteursrechten en naburige rechten als gevolg van het coronavirus

Financiën
terugbetaling van accijnsrechten voor onverkoopbaar tankbier en bier in vaten

Sociale Zaken
doelgroepvermindering van de socialezekerheidsbijdragen in het kader van de relance

Werk
toekenning van een vermindering van de socialezekerheidsbijdragen bestemd voor het wettelijk
vakantiestelsel voor handarbeiders aan de werkgevers die handarbeiders tewerkstellen die onder het
Paritair Comité voor het hotelbedrijf (PC 302) vallen, en tot toekenning van een toelage aan de
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
uitbreiding van de mogelijkheid tot studentenarbeid door de tijdens het derde kwartaal 2021
gepresteerde uren te neutraliseren
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Uitvoering van de mededingingsregels door de Belgische Mededingingsautoriteit
De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed tot omzetting van de Europese richtlijn tot
toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een
doeltreﬀendere uitvoering van de mededingingsregels.
Het voorontwerp zet richtlijn (EU) 2019/1 om, die ertoe strekt de mededingingsautoriteiten van de
lidstaten middelen toe te kennen voor een doeltreﬀendere uitvoering van de mededingingsregels en ter
waarborging van de goede werking van de interne markt. De richtlijn beantwoordt aan de volgende
doelstellingen:
de nationale mededingingsautoriteiten, waaronder de Belgische Mededingingsautoriteit, in staat stellen
de regels van de Unie met betrekking tot concurrentieverstorende praktijken integraal toe te passen
door hen te voorzien van de nodige middelen daartoe
een echte gemeenschappelijke handhavingsruimte voor de uitvoering van de mededingingsregels van
de Unie tot stand te brengen, met het oog op een coherente en uniforme toepassing van deze regels
met betrekking tot mededingingsverstorende praktijken door alle mededingingsautoriteiten

Daartoe wordt voorzien in de volgende middelen:
de onafhankelijkheid van de nationale mededingingsautoriteiten waarborgen bij de handhaving van het
mededingingsrecht en ervoor zorgen dat ze over de nodige middelen beschikken om hun werk te doen
de mededingingsautoriteiten doeltreﬀende onderzoeksinstrumenten ter beschikking stellen om
inbreuken op het mededingingsrecht op te sporen en te beëindigen
ervoor zorgen dat alle nationale mededingingsautoriteiten doeltreﬀende en ontradende sancties
kunnen opleggen
het versterken van de clementieregelingen als essentieel instrument voor het opsporen van kartels
mechanismen voor wederzijdse bijstand tussen mededingingsautoriteiten om de doeltreﬀendheid van
de onderzoeken en beslissingen in heel de Unie te waarborgen

De omzetting van de richtlijn vereist wetswijzigingen om deze doelstellingen en middelen te
verwezenlijken. Bovendien wordt het voorontwerp van wet aangevuld overeenkomstig het Regeerakkoord,
dat meer slagkracht wil geven aan de Belgische Mededingingsautoriteit en deze wil versterken. De
voorgestelde wijzigingen zijn een antwoord op de moeilijkheden die de Belgische Mededingingsautoriteit
ondervindt bij de toepassing van het Wetboek van economisch recht. Het voorontwerp van wet voert aldus
verschillende wijzigingen in in het Wetboek van economisch recht, alsook een wijziging in het

2/2

Strafwetboek.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn (EU) nr. 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad
van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de
lidstaten voor een doeltreﬀendere handhaving van de mededingingsregels en ter waarborging van de
goede werking van de interne markt
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