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Ministerraad van 4 juni 2021
De ministerraad vond plaats via de elektronische procedure op vrijdag 4 juni 2021 onder het
voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo.

De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 4 juni 2021

Verlenging energieovereenkomst voor de federale instellingen
De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu
Michel, akkoord met de verlenging van de overeenkomst voor de levering van aardgas, elektriciteit en
aanverwante diensten aan de Federale Overheidsdiensten (FOD's) en andere federale instellingen.
De bestaande overeenkomsten die afgesloten werden met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) lopen af op 31
december 2021. De ministerraad heeft beslist om voor twee bijkomende jaren beroep te doen op deze
aankoopcentrale. Op die manier wordt de continuïteit van de energieoplevering (aardgas en elektriciteit) in
de gebouwen van de FOD's en andere federale instellingen voor de twee komende jaren gegarandeerd.
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Hoort bij Ministerraad van 4 juni 2021

Benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor
de Gezondheidszorg
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een
ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de benoeming van bepaalde leden van de raad van
bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.
Mieke Walraevens en François Perl worden benoemd tot eﬀectieve leden.
Koenraad Vandewoude en Evelyne Hens worden benoemd tot plaatsvervangende leden.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Hoort bij Ministerraad van 4 juni 2021

Vergoeding voor het onderhoud van de uniformen bij de Administratie van de Douane en
Accijnzen
De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp
van ministerieel besluit goed tot toekenning van een vergoeding voor onderhoud van het uniform aan
de personeelsleden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.
Het ontwerp van ministerieel besluit beoogt de toekenning van deze vergoeding aan de personeelsleden
van de Douane en Accijnzen die verplicht zijn om een uniform te dragen. Er werden verschillende
forfaitaire maandbedragen vastgesteld naargelang de categorie van budget waartoe de begunstigde
behoort.
Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen.
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Hoort bij Ministerraad van 4 juni 2021

Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouwsector
De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed betreﬀende de oneerlijke handelspraktijken in
de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen.
Dit voorontwerp van wet zet de Europese Richtlijn 2019/633/EU om. De richtlijn wil leveranciers van
voedings- en landbouwproducten beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken door hun afnemers. De
richtlijn bevat een minimumlijst van verboden oneerlijke handelspraktijken tussen afnemers en
leveranciers in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen, alsmede minimumregels voor de handhaving.
De omzettingsmaatregelen van deze richtlijn worden geïntegreerd in Boek VI van het Wetboek van
economisch recht.
De zwarte lijst van onder alle omstandigheden verboden oneerlijke marktpraktijken omvat de volgende
elementen:
betalingstermijn van maximaal dertig dagen voor zowel bederfelijke als niet-bederfelijke landbouw- en
voedingsproducten
annuleringstermijn korter dan dertig dagen voor landbouw- en voedingsproducten
eenzijdige wijziging van essentiële voorwaarden van de leveringsovereenkomst
betalingsverzoeken die geen verband houden met de verkoop van landbouw- en voedingsproducten
van de leverancier
de afwenteling van kosten van verlies of bederf van landbouw- en voedingsproducten bij afnemer op
de leverancier
de weigering van de schriftelijke bevestiging van de voorwaarden van de leveringsovereenkomst
het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen
het dreigen met vergeldingsmaatregelen
een vergoeding eisen voor de kosten voor het onderzoeken van klachten van klanten aan de afnemer,
niet toerekenbaar aan leverancier

De grijze lijst van verboden handelspraktijken, behoudens duidelijk overeengekomen, omvat het volgende:
het retourneren van onverkochte producten zonder enige vergoeding
een vergoeding voor opslag, uitstalling, opname of aanbieding
het (mede)ﬁnancieren van kosten van promotieacties op producten
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het vragen dat leverancier betaalt voor reclamekosten en/of marketingkosten voor de landbouw- en
voedingsproducten
het vragen om betaling van personeel dat voor de inrichting van ruimten bestemd voor verkoop van
producten van de leverancier wordt gebruikt

Deze lijsten kunnen worden uitgebreid bij een in de ministerraad overlegd koninklijk besluit.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn 2019/633/EU van het Europees Parlement en de Raad van
17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en
voedselvoorzieningsketen en tot wijziging van het Wetboek van economisch recht
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Detachering voor missies in het kader van het gemeenschappelijk Europees veiligheids- en
defensiebeleid
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès principieel
akkoord over een detachering van deskundigen bij de plannings- en beheersstructuren van de civiele
GVDB-missies, in het kader van de interdepartementale provisie Civiel Crisisbeheer.
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COVID-19: verlenging van sommige maatregelen binnen Justitie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp
van koninklijk besluit goed houdende de verlenging van sommige maatregelen genomen binnen
Justitie, om de verspreiding van het coronavirus verder tegen te gaan.
Concreet gaat het om de verlenging tot en met 30 september 2021 van:
de eedaﬂegging bij schriftelijke verklaring voor gerechtsdeskundigen, beëdigde vertalers, tolken en
vertalers-tolken, advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders
de tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels
gratis notariële volmachten
aanpassingen aangaande het authentiek testament
de bepaling betreﬀende het Wetboek van Strafvordering inzake de schriftelijke behandeling van de
hogere beroepen voor de kamer van inbeschuldigingstelling
de tijdelijke versoepeling van de vereisten voor de identiﬁcatie van de ondertekenaars van authentieke
akten die een gerechtelijk ambt of een ambt bij het Grondwettelijk Hof uitoefenen
de wettiging van de tijdelijke maatregelen betreﬀende de neerlegging van verzoekschriften
de termijnen om bewijsstukken over te leggen in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand
tijdelijke maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars
maatregelen ter ondersteuning van de bestrijding van de sanitaire crisis in de gevangenissen

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Brexit: toevoeging aan de wetgeving betreﬀende de verwerving van de Belgische
nationaliteit
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp
van koninklijk besluit goed tot wijziging van de wetgeving betreﬀende de verwerving van de Belgische
nationaliteit in het kader van de Brexit.
Concreet gaat het om de toevoeging van het verblijfsattest en de verblijfstitels die worden afgeleverd aan
de Britse onderdanen die begunstigden zijn van de Brexit aan de regelgeving betreﬀende de verwerving
van de Belgische nationaliteit, zodat Britten die legaal in ons land verblijven altijd de mogelijkheid hebben
de Belgische nationaliteit te verwerven.
Die nieuwe verblijfsdocumenten dekken het verblijf van de begunstigden van het terugtrekkingsakkoord
(Brexit) en van hun familie, aangezien zij niet langer in aanmerking komen voor de verblijfsdocumenten
die aan Europese burgers en hun familieleden worden verstrekt. Het ontwerp van koninklijk besluit houdt
dus rekening met deze nieuwe situatie
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot uitvoering
van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde
het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken
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Telefooninlichtingen: oprichting van de centrale databank van nummers
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter een
voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreﬀende de elektronische
communicatie, wat betreft de centrale databank van nummers.
Het voorontwerp van wet voegt een artikel 106/2 in de wet van 13 juni 2005 betreﬀende de elektronische
communicatie in met het oog op het creëren van een wettelijke grondslag voor de oprichting van een
centrale databank van nummers die bestemd is om informatie in verband met de abonnees door te geven
aan de nooddiensten alsook aan de aanbieders van inlichtingendiensten en telefoongidsen.
De operatoren zijn gehouden om de in deze databank vermelde abonneegegevens in deze databank in te
voeren waar deze in eerste instantie ter beschikking komen van de beheercentrales van de nooddiensten.
De aanbieders van telefoongidsen en -inlichtingendiensten kunnen de voor hen nodige gegevens ook uit
deze databank bekomen, mits de betrokken abonnees daartoe hun toestemming hebben gegeven.
De artikelen 45 en 46 van de wet van 13 juni 2005 worden ook aangepast om ze in lijn te brengen met het
nieuwe artikel 106/2: de betreﬀende aanbieders doen immers een beroep op de centrale databank van
nummers om abonneegegevens te bekomen en richten zich niet langer op afzonderlijke operatoren.
De Ministerraad keurt ook een ontwerp van koninklijk besluit goed waarin de modaliteiten voor de toegang
tot de gegevensbank, alsook de operationele en ﬁnanciële aspecten worden geregeld. De toegang is
voorbehouden aan de beheercentrales van de nooddiensten, aan de aanbieders van telefoongidsen en inlichtingendiensten, aan de abonnees voor hun eigen gegevens en aan het Belgisch Instituut voor
Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) in het kader van zijn controle- en onderzoekstaken.
De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Organisatie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi een
voorontwerp van wet goed houdende de organisatie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
Dit voorontwerp van wet strekt ertoe het tijdelijke kader van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te
verhogen en de evaluatieprocedure voor de beheerder en ambtsdragers bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen te vereenvoudigen en te optimaliseren. Het ontwerp voert tevens een
volwaardige regeling aangaande orde- en tuchtmaatregelen in voor de ambtsdragers.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen betreﬀende
asiel en immigratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreﬀende de toegang tot het
verblijf, de vestigingen de verwijdering van vreemdelingen aangaande de organisatie van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen
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Auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van
Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed inzake auteursrechten en naburige
rechten in de digitale eengemaakte markt.
Het voorontwerp strekt ertoe de Europese Richtlijn (EU) 2019/790 van 17 april 2019 inzake auteursrechten
en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt om te zetten in Belgisch recht. In dit kader voorziet
het ook in een nieuwe regeling die ertoe strekt de auteursrechten en de naburige rechten op het internet
beter te doen naleven.
Een eerste luik van de richtlijn voorziet in vier nieuwe verplichte uitzonderingen wat de auteursrechten en
de naburige rechten betreft. Het gaat om uitzonderingen betreﬀende het verschijnen van digitale
technologieën inzake onderzoek, innovatie, onderwijs en behoud van het cultureel erfgoed, waardoor
nieuwe soorten gebruik mogelijk zijn die tot nog toe niet voorzien waren in een uitzonderingsregeling.
Concreet schrijft de richtlijn de lidstaten voor om in hun nationale wetgeving te voorzien in uitzonderingen
voor het gebruik van technologieën voor tekst- en datamining, voor de illustratie in het onderwijs in de
digitale omgeving en voor het behoud van het cultureel erfgoed.
Het tweede luik voorziet in een regeling met betrekking tot werken of prestaties die niet of niet meer in de
handel beschikbaar zijn, zogenoemde “out of commerce works”. Deze werken kunnen met andere
woorden niet meer via de gebruikelijke kanalen worden verworven. De doelstelling van deze regeling
bestaat erin culturele erfgoedinstellingen deze werken te laten gebruiken (zoals bijvoorbeeld het
digitaliseren van hun collecties of het online beschikbaar stellen ervan aan het publiek).
Het derde luik van de richtlijn is erop gericht de positie van de rechthebbenden te versterken ten aanzien
van het online gebruik van hun werken:
een nieuwe regeling met betrekking tot online perspublicaties, waardoor uitgevers het online gebruik
van hun perspublicaties beter kunnen controleren
een nieuwe regeling voor het gebruik van werken en prestaties door verleners van een onlinedienst
voor het delen van content
een billijke vergoeding van auteurs en uitvoerende kunstenaars in exploitatiecontracten

Het voorontwerp van wet voorziet bovendien in een nieuwe procedure in de strijd tegen massale online
inbreuken. De grote online-contentplatformen moeten maatregelen nemen om content te verwijderen
indien ze voor deze content geen licentie van de rechthebbenden hebben verkregen. Het gaat om
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inbreuken op het auteursrecht, de naburige rechten en het sui generis databankenrecht. Concreet voorziet
het wetsontwerp in een nieuwe procedure in kortgeding, met de bedoeling snel en op duurzame wijze een
einde te maken aan online inbreuken die op kennelijke wijze en op grote schaal plaatsvinden.
Tot slot voorziet het wetsontwerp ook in de oprichting van een nieuwe dienst binnen de FOD Economie: de
Dienst voor de Strijd tegen Inbreuken op het Auteursrecht en de Naburige Rechten op het Internet. Deze
dienst heeft de bevoegdheid om de nadere toepassingsregels van de voorlopige maatregelen zoals
bevolen door de rechter verder te preciseren en ze aan te passen om de doeltreﬀendheid ervan te
garanderen.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ten slotte zullen de rechten van de persuitgevers en de mogelijkheid van een recht op vergoeding voor
uitvoerende kunstenaars verder moeten worden bestudeerd. Vervolgens zullen ze opnieuw door de
ministerraad onderzocht worden met het oog op een betere bescherming van de meest zwakke partij. Er
zijn vragen gesteld aan de Europese Commissie en aan een juridisch adviesbureau om na te gaan welke
manoeuvreerruimte hiervoor beschikbaar is
Voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees parlement en de Raad
van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot
wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG
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Mogelijkheden voor de vergoeding m.b.t. het beroepsrisico
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een
voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed betreﬀende de preventie van
beroepsziekten en de - vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit.
Het voorontwerp van wet wijzigt bepaalde artikelen in de wetten betreﬀende de preventie van
beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni
1970. Het doel is om de Koning te machtigen om in uitzonderlijke omstandigheden af te wijken van de
toepassing van sommige bepalingen die de mogelijkheden en de vergoedingsperioden van diverse
schadegevallen beperken zoals bepaald in de wetten.
Het koninklijk besluit voegt een nieuwe code 1.404.05 toe aan de beroepsziektelijst voor werknemers die
niet onder het toepassingsgebied van de huidige code 1.404.03 vallen en die betrokken zijn bij een
uitbraak van besmettingen in de professionele omgeving sedert 18 maart 2020.
De ontwerpen worden onderworpen aan syndicale onderhandelingen in het Comité A en worden
vervolgens ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet houdende wijziging van de wetten betreﬀende de preventie van beroepsziekten en
de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende
vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling
van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet
voldoen
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COVID-19: verlenging aanvullende crisisuitkering voor arbeidsongeschikte zelfstandigen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat de toekenning van een aanvullende crisisuitkering aan sommige
arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten verlengt in het kader van de
coronapandemie.
Het koninklijk besluit van 15 september 2020 verleent, ingevolge van de coronapandemie, een
aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende
echtgenoten. Dit betreft:
de samenwonende zelfstandigen zonder gezinslast die ten vroegste vanaf 1 maart 2020 voor minstens
acht dagen arbeidsongeschikt zijn erkend
de samenwonende zelfstandigen zonder gezinslast die de toegelaten activiteit tijdens hun
arbeidsongeschiktheid ten vroegste vanaf 1 maart 2020 gedurende minstens zeven opeenvolgende
kalenderdagen moesten stopzetten

Deze aanvullende crisisuitkering wordt echter niet langer toegekend voor de periode van
arbeidsongeschiktheid die na 30 juni 2021 plaatsvindt. Door de voortgang van de coronacrisis wordt de
maatregel in dit ontwerp met drie maanden verlengd, dat wil zeggen tot en met 30 september 2021.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2020 houdende
toekenning, ingevolge de COVID-19-pandemie, van een aanvullende crisisuitkering aan sommige
arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
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Verlenging van de wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19pandemie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een
ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van bepaalde maatregelen van de wet van 4
november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie.
In het kader van de COVID-19-crisis werd de wet van 4 november inzake verschillende sociale maatregelen
ingevolge de COVID-19-pandemie gestemd. Deze wet voorziet onder andere:
de mogelijkheid om dringende maatregelen te nemen teneinde de opname van COVID19-patiënten in
de ziekenhuizen te beheren
de mogelijkheid om medische screeningsprocedures op COVID-19 te laten uitvoeren door bepaalde
gezondheidszorgberoepsbeoefenaars en bepaalde studenten in de gezondheidszorg die normaliter niet
bevoegd zijn om dat te doen

Deze bepalingen treden buiten werking op 1 juli 2021, terwijl de omstandigheden waarvoor de
maatregelen werden genomen nog niet afgelopen zijn en we ons nog steeds in deze crisis bevinden. Het
beheersen van de COVID-19-epidemie vereist dus dat de nodige voorbereidingen worden getroﬀen om het
verzorgend personeel en de ziekenhuizen verder te ondersteunen.
Het ontwerp van koninklijk besluit strekt er dus toe deze maatregelen te verlengen:
tot en met 30 september 2021 (d.w.z. 3 maanden) voor de toepassing om dringende maatregelen te
nemen om de opname van COVID-19-patiënten in de ziekenhuizen te beheren
tot en met 31 december 2021 (d.w.z. 6 maanden) voor de terbeschikkingstelling van extra
zorgpersoneel om het gebruikelijke zorgpersoneel bij te staan bij het testen van COVID-19- patiënten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, tweede lid, en 19, tweede lid, van de wet
van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie
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Quota tandartsen 2026
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een
ontwerp van koninklijk besluit goed betreﬀende de planning van het aanbod van de tandheelkunde
voor 2026.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreﬀende de
planning van het aanbod van de tandheelkunde
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Quota artsen 2027 en bijkomende kandidaten 2021
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke twee
ontwerpen van koninklijk besluit goed betreﬀende de quota van artsen voor 2027 en de bijkomende
kandidaten voor 2021.
Deze ontwerpen van koninklijk besluit worden nu voorgelegd aan de Raad van State. Intussen wordt het
overleg voortgezet, met name op basis van de lessen die uit de gezondheidscrisis zijn getrokken en de
noodzaak om een oplossing te vinden voor het tekort aan huisartsen.
Ontwerpen van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreﬀende de
planning van het medisch aanbod
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Publicatie van een mededeling aan luchtvarenden naar aanleiding van de kaping van de
Ryanair-vlucht in Belarus
De ministerraad draagt minister van Mobiliteit op om, op het moment van inwerkingtreding van het
ad hoc Europees wetgevingskader, een NOTAM (Note to Air Men - een mededeling aan luchtvarenden)
uit te vaardigen met het oog op de toepassing van de daarin vervatte verboden op luchtbewegingen
ten aanzien van vliegtuigen die door een Belarussische luchtvaartmaatschappij worden geëxploiteerd.
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