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Ministerraad van 28 mei 2021
De ministerraad vond plaats via de elektronische procedure op vrijdag 28 mei 2021 onder het
voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 28 mei 2021

Verlenging huurovereenkomst van het gebouw van het Vredegerecht in Ninove
De ministerraad gaat op voorstel van de staatsecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu
Michel, akkoord met afsluiten van een bijakte voor de verlenging van de huurovereenkomst voor het
gebouw waarin het Vredegerecht in Ninove gehuisvest is.
Concreet gaat het om een verlenging van drie jaar met als eerst mogelijke einddatum 27 december 2024
voor de huur van het Vredegerecht in Ninove, gelegen in de Bevrijdingslaan 7. Na deze periode van drie
jaar kan de huurovereenkomst stilzwijgend verlengd worden van jaar tot jaar.
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Hoort bij Ministerraad van 28 mei 2021

Diverse maatregelen betreﬀende het federaal administratief openbaar ambt
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp
van koninklijk besluit goed houdende diverse maatregelen inzake selectie, mobiliteit en geldelijke
loopbaan in het federaal administratief openbaar ambt.
Bepaalde bepalingen momenteel van kracht, vormen een rem voor doeltreﬀender selecties en maken
mobiliteit een weinig aantrekkelijke optie voor ervaren personen of leiden ertoe dat ze weinig
belangstelling hebben voor de overheidssector.
Om dit op te lossen, worden diverse wijzigingen doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot:
de diplomavoorwaarden voor knelpuntberoepen
een rekruteringsbeperking voor personen die ontslagen zijn wegens zware fout of ambtshalve
ontslagen zijn of afgezet zijn na een tuchtprocedure
de publicatietermijn van de vacatures (minstens 7 dagen in plaats van 14 dagen) en de plaats van de
publicatie (minstens op de BOSA-website)
de mogelijkheid om bijkomende proeven te organiseren binnen eender welke reserve (federale of
gefedereerde entiteiten) en vorming van minireserves op basis van deze proeven
herdeﬁniëring van de voormalige adviescommissie voor selectie naar wetenschappelijk adviescomité
om het bevoegdheidsgebied inzake adviesverlening ervan uit te breiden en de samenstelling ervan
opnieuw vast te leggen
de automatisering van de erkenning van geldelijke anciënniteiten verworven in andere functies in de
privésector of als zelfstandige, waarvan de ervaring bijzonder nuttig is voor de in te vullen functie en
vereist is als voorwaarde voor deelneming aan de selectie

Het ontwerp wordt onderworpen aan onderhandeling met de representatieve vakorganisaties in het
Comité voor de federale, de gemeenschappen, de gewestelijke overheidsdiensten, waarna het ter advies
zal worden voorgelegd aan de Raad van State.
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Hoort bij Ministerraad van 28 mei 2021

Benoeming nieuwe leden van de raad van bestuur van A.S.T.R.I.D.
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een
ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van nieuwe leden van de raad van bestuur van
A.S.T.R.I.D.
Het betreft de benoeming van Ingrid Moerman, Eric Massin, Anneleen Vander Elstraeten, Julien
Pieret en Pierre Huart als nieuwe leden, met ingang op 10 mei 2021.
A.S.T.R.I.D. is een naamloze vennootschap van publiek recht die instaat voor de uitbouw, het beheer en
het onderhoud van een radio- en pagingnetwerk en meldkamers ten behoeve van alle hulp- en
veiligheidsdiensten.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

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

Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken,
Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Wetstraat 2
1000 Brussel
België
+32 2 488 0511
https://verlinden.belgium.be
kabinet.verlinden@ibz.fgov.be

Marie Verbeke
Woordvoerster
+32 473 85 16 68

marie.verbeke@ibz.fgov.be

© 2021 - news.belgium.be

1/1

28 mei 2021 -19:33
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Instemming met de overeenkomst met Armenië inzake het verrichten van betaalde
werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek personeel
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een
voorontwerp van wet goed houdende de instemming met de overeenkomst tussen België en Armenië
inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het personeel van de
diplomatieke missies en consulaire posten.
De overeenkomst – opgemaakt te Brussel op 4 december 2018 – heeft als doel het verrichten van betaalde
werkzaamheden (als loontrekkende of zelfstandige) te vergemakkelijken voor gezinsleden ten laste van in
België aangestelde ambtenaren en andere personeelsleden van Armeense diplomatieke zendingen en
consulaire posten en omgekeerd van Belgen die in de toekomst aangesteld zouden worden in Armenië.
De overeenkomst bepaalt dat de civiel- en administratiefrechtelijke immuniteit van rechtsmacht niet van
toepassing is op handelingen die voortvloeien uit het verrichten van betaalde werkzaamheden. In het
kader van het verrichten van betaalde werkzaamheden voorziet de overeenkomst erin dat de Zendstaat
afstand doet van immuniteit van rechtsmacht in strafzaken. Ten slotte bepaalt de overeenkomst dat de
begunstigden onderworpen zijn aan de belasting- en socialezekerheidsstelsels van de ontvangende Staat
voor alles wat verband houdt met de uitoefening van hun betaalde werkzaamheden.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Benoeming plaatsvervangend lid van de Nationale Klimaatcommissie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Klimaat Zakia Khattabi een ontwerp van koninklijk
besluit goed tot benoeming van een plaatsvervangend lid van de Nationale Klimaatcommissie.
Het betreft de aanduiding van Cindy Dequesne vanaf 28 mei 2021, ter vervanging van Fanny Mertz.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake veiligheid bij
voetbalwedstrijden en andere sportevenementen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een
voorontwerp van wet goed houdende de instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake
een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en diensten bij voetbalwedstrijden en andere
sportevenementen.
Het verdrag – opgemaakt in Saint-Denis op 3 juli 2016 – heeft als doel dat voetbalwedstrijden en andere
sportevenementen in een veilige, beveiligde en gastvrije omgeving voor alle individuen plaatsvinden.
Daarvoor wordt een geïntegreerde aanpak van beveiliging, veiligheid en diensten opgesteld bij
sportevenementen door een veelheid van actoren die in een geest van partnerschap samenwerken. Om
een veilige en gastvrije sfeer te waarborgen binnen en buiten de stadions verplicht de conventie de
overheid om:
publieke en private actoren (plaatselijke instanties, politie, nationale voetbalclubs en voetbalbonden en
supporters) aan te moedigen om samen te werken bij de voorbereiding en de organisatie van
voetbalwedstrijden
ervoor te zorgen dat de sportvoorzieningen voldoen aan nationale en internationale normen en
voorschriften en zo een doeltreﬀend beheer van de menigte en veiligheid mogelijk te maken
veiligheids- en interventieplannen in geval van nood op te stellen, die worden getest en verﬁjnd tijdens
regelmatig georganiseerde gezamenlijke veiligheidsoefeningen
ervoor te zorgen dat de toeschouwers goed worden ontvangen en behandeld gedurende het hele
evenement, onder meer door het stadion toegankelijker te maken voor kinderen, ouderen en
gehandicapten, en door de sanitaire en horecafaciliteiten te verbeteren

Er werden ook een aantal maatregelen bepaald om gewelddaden en wangedrag te voorkomen en te
bestraﬀen, met inbegrip van uitsluitingsmaatregelen, sanctieprocedures in het land waar het strafbare feit
is gepleegd of in het land waar de betrokkenen verblijven, of reisbeperkingen bij reizen naar het
buitenland voor voetbalwedstrijden.
Door het verdrag verbinden de staten zich ertoe de internationale politiesamenwerking te versterken door
een nationaal informatiepunt betreﬀende voetbal (NIV) aan te wijzen. Zo kunnen informatie en
persoonsgegevens gemakkelijker worden uitgewisseld in het kader van internationale wedstrijden.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Instemming met het verdrag over werkzaamheden in de visserijsector - tweede lezing
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, in tweede
lezing, een voorontwerp van wet goed dat instemt met verdrag nr. 188 over werkzaamheden in de
visserijsector, dat door de Internationale Arbeidsconferentie op 14 juni 2007 in Genève werd
goedgekeurd.
Het verdrag heeft tot doel de vissers fatsoenlijke voorwaarden te bieden voor het werk aan boord van
vissersvaartuigen door minimumnormen vast te stellen. De nieuwe normen bevatten bepalingen die
ervoor moeten zorgen dat de werknemers in de visserijsector:
betere gezondheids- en veiligheidsomstandigheden op het werk, medische zorg op zee en aan wal voor
gewonde of zieke zeevarenden genieten
voldoende rusttijden voor hun gezondheid en veiligheid krijgen
beschermd worden door een arbeidsovereenkomst
voor zover de nationale wetgeving daarin voorziet, hetzelfde niveau van socialezekerheidsbescherming
als andere werknemers genieten

De bepalingen van het verdrag moeten er ook voor zorgen dat vissersvaartuigen zo worden gebouwd en
onderhouden dat de leefomstandigheden van de werknemers in deze sector rekening houden met de
lange perioden die ze aan boord en op zee doorbrengen. Het verdrag helpt ook onaanvaardbare vormen
van arbeid te voorkomen voor alle vissers en met name voor migrerende werknemers in de sector.
Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State. Het wordt ter ondertekening
voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.
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Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Handel Sophie Wilmès een aanvraag
voor exportkrediet goed voor Kameroen.
Het gaat om de intreststabilisatie voor de bouw van een pompstation voor behandeld water in Akomnyada
in Kameroen.
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.
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FOD Justitie: overheidsopdracht voor IT-faciliteiten
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met het
opstarten van een overheidsopdracht voor IT-faciliteiten voor de FOD Justitie.
De continuïteit van de openbare dienst vereist dat permanent bekabelingswerken kunnen worden
uitgevoerd. In dat kader wordt een overheidsopdracht opgestart die daarin zal voorzien voor een periode
van zes jaar.
De opdracht zal verlopen via openbare procedure met Europese bekendmaking.
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Deelname van België en zijn gewesten en gemeenschappen aan de Floriade van Almere
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne akkoord met de
deelname van België en zijn gewesten en gemeenschappen aan de Floriade van Almere, in
Nederland, in 2022.
De ministerraad stelt aan het Overlegcomité voor dat België deelneemt aan de Floriade van Almere en
nodigt de gewestelijke overheden uit een plan van aanpak met reservering van gewestelijke budgettaire
middelen voor te stellen.
Bij akkoord van het Overlegcomité krijgt het Commissariaat voor de Internationale Tentoonstellingen
(BelExpo) de opdracht deze beslissing uit te voeren.
De 7e editie van de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade vindt plaats in Almere in Nederland van 14
april 2022 tot en met 9 oktober 2022. De Floriades zijn wereldtentoonstellingen die om de tien jaar
plaatsvinden in Nederland onder de auspiciën van de Internationale Vereniging van Tuinbouwproducenten
(AIPH) en van het Bureau International des Expositions van Parijs. Ze worden geregistreerd als
wereldtentoonstelling in de hoogste categorie, namelijk A1. Het thema van de tentoonstelling Almere 2022
luidt Growing Green Cities. Het hoofddoel is land- en tuinbouw promoten. Daarbij worden er vier thema’s
voorgesteld: onze steden groener maken, gezonder eten, energie slimmer gebruiken, gezonder leven.
Aanvullend wil men ook biologische en lokale producten promoten, alsook toerisme, wetenschappelijk
onderzoek en groene architectuur.
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Capaciteitsvergoedingsmechanisme : investeringsdrempels en criteria voor het in
aanmerking komen van investeringskosten - tweede lezing
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten, in tweede lezing,
een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de investeringsdrempels en de criteria
voor het in aanmerking komen van investeringskosten.
Met het capaciteitsmechanisme wil België de elektriciteitsvoorziening verzekeren, met name met het oog
op de kernuitstap die gepland is tussen 2022 en 2025. Concreet moet het mechanisme waarborgen dat er
voldoende capaciteit is om te beantwoorden aan de elektriciteitsvraag.
Dit ontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State en het advies van de
Gegevensbeschermingsautoriteit, legt de criteria vast voor het in aanmerking komen van de
investeringskosten – die het mogelijk maken om elke capaciteit in een capaciteitscategorie in te delen –,
de investeringsdrempels die deze categorieën onderscheiden, alsook de procedure van indeling.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Wijziging van de OPEX/CAPEX-verdeling van de Infrabel-subsidie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot wijziging van de OPEX/CAPEX-verdeling van de Infrabel-subsidie voor 2021.
Het ontwerp voorziet in een overdracht van 28,5 miljoen euro in 2021 van de investeringssubsidie naar de
exploitatiesubsidie van Infrabel. Dit bedrag is gebaseerd op de veronderstelling dat de staat alle verliezen
van Infrabel ten gevolge van de gezondheidscrisis in 2021 zal dekken. Indien deze dekking slechts
gedeeltelijk zou zijn, zouden een overdracht of extra middelen noodzakelijk zijn.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot
vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden
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Overheidsopdrachten voor Defensie
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het
opstarten van twee meerjarige (2021-2027) overheidsopdrachten tegen prijslijst voor Defensie voor
het verwerven van (trainings)munitie.
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Overheidsopdracht betreﬀende de uitvoering van kritieke werken aan het Paleis voor
Schone Kunsten in Brussel
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Federale Culturele Instellingen Sophie Wilmès en
staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met het opstarten van
een overheidsopdracht betreﬀende de uitvoering van kritieke en dringende werken in het zuidelijke
circuit van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, ingevolge de brand van 18 januari 2021.
Meer bepaald zal Bozar de overheidsopdracht lanceren met het oog op de heropbouw van de acht
tentoonstellingszalen van het beschadigde zuidelijke circuit, met inbegrip van de dakbedekking, de
metalen dakconstructies, de lichtkoepels, de ophangrails en de speciale technieken.
De opdracht wordt gegund via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gezien
de dringende noodzaak, aangezien de reeds verrichte werkzaamheden slechts een precaire oplossing
vormen.
Voor de wederopbouw en het herstel van de andere beschadigde gebieden in het Paleis zullen andere
procedures worden opgestart, volgens standaardtermijnen.
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Hoort bij Ministerraad van 28 mei 2021

Samenwerkingsakkoord voor de naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van
COVID-19 op arbeidsplaatsen - tweede lezing
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, in tweede
lezing, 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, aangepast aan het advies van de Raad van State, 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 in tweede lezing ook het voorontwerp van instemmingswet met dit
samenwerkingsakkoord goed.
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De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer
van volksvertegenwoordigers.
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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