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Ministerraad van 11 juni 2021
De ministerraad vond plaats via videoconferentie op vrijdag 11 juni 2021 onder het voorzitterschap
van eerste minister Alexander De Croo.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 11 juni 2021

COVID-19: toekenning van een dotatie aan het RIZIV voor het jaar 2021
De ministerraad keurt op voorstel van Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister
van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninlijklijk besluit goed tot toekenning van een
dotatie aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIVIZ) in het kader van de strijd
tegen het coronavirus voor het jaar 2021.
Via het koninklijk besluit van 23 juni 2020 werd een wettelijke basis gecreëerd voor de toekenning van een
toelage aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) ter dekking van speciﬁeke
uitgaven van verzorgingsinstellingen, revalidatieinstellingen en de verzekering geneeskundige
verzorging gelinkt aan de coronapandemie.
Voor het jaar 2021 wordt die toelage vastgelegd op 839.772.000 euro en bevat ze onder andere de
kostprijs van de triagecentra, de beschermingsmaatregelen en de terugbetaling van de testen.
De ministerraad gaat akkoord met de toekenning van een bijkomende dotatie van 91.169.000 euro na
verdeling van de nodige middelen uit de interdepartementale provisie ‘corona’. Het ontwerp van koninklijk
besluit tot toekenning van deze dotatie zal opnieuw worden voorgelegd aan de ministerraad in uitvoering
van artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 33 van 23 juni 2020.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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FOD Kanselarij: overheidsopdracht voor mediadiensten en diensten voor de verspreiding
van informatie
De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Alexander De Croo akkoord met het opstarten
van een overheidsopdracht voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister voor mediadiensten en
diensten voor de opvolging, de behandeling en de verspreiding van informatie van de federale
overheid in het Nederlands en in het Frans.
De overheidsopdracht zal verlopen via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking,
met het oog op de gunning ervan aan de ﬁrma Belga NV. Belga heeft in België immers een feitelijk
monopolie voor de verzameling, monitoring, verwerking en onlineverspreiding van informatie in de
twee landstalen (Nederlands en Frans).
De overheidsopdracht zal ingaan vanaf 1 juli 2021.
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Overheidsopdracht voor Defensie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder de lancering van een
overheidsopdracht ten gunste van Defensie goed.
Het gaat om een overheidsopdracht betreﬀende de verwerving van een Night Vision Capability (NVC),
gekoppeld aan een open meerjarige overeenkomst voor de levensduur van het materieel betreﬀende het
onderhoud, de levering van toebehoren, wisselstukken, verbruiksartikelen en gehelen.
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COVID-19: verlenging van de vrijstelling van sociale bijdragen op de overuren in de
essentiële sectoren
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp
van koninklijk besluit goed dat beoogt de 120 vrijwillige overuren gepresteerd in het derde kwartaal
van 2021 in de essentiële sectoren uit te sluiten van het loonbegrip in de sociale zekerheid.
Om de coronacrisis in te dijken heeft de regering maatregelen genomen met ingrijpende economische en
sociale gevolgen voor verschillende sectoren. Om deze gevolgen zo veel mogelijk te beperken voor
werkgevers en werknemers en de leefbaarheid van de getroﬀen sectoren te ondersteunen, heeft het
kernkabinet op 17 mei besloten een reeks sociaaleconomische steunmaatregelen te verlengen met een
extra kwartaal, dus tot en met 30 september 2021.
Dit ontwerp van koninklijk besluit voorziet dat de 120 vrijwillige overuren gepresteerd in het derde
kwartaal van 2021 in de essentiële sectoren worden uitgesloten van het loonbegrip in de sociale
zekerheid. Er zijn dus geen sociale bijdragen op verschuldigd. Deze steunmaatregel is een verlenging van
een maatregel die tijdens de eerste golf werd ingevoerd (koninklijk besluit van 5 juni 2020), die werd
verlengd bij het koninklijk besluit van 28 december 2021 voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste
kwartaal van 2021 en nog eens werd verlengd voor het derde kwartaal 2021 bij het koninklijk besluit van
18 mei 2021.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreﬀende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

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

2/2

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

1/1

11 jun 2021 -16:11

Hoort bij Ministerraad van 11 juni 2021

Benoeming van de vertegenwoordigers van de regering bij de federale culturele
instellingen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van de Federale Culturele Instellingen Sophie Wilmès
een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van twee vertegenwoordigers van de
regering bij de federale culturele instellingen.
Het gaat om de benoeming van Marc Boeykens en Damien Van Eyll, voor de duur van de regering.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Verlenging van de tijdelijke maatregelen genomen ten voordele van ondernemingen in
moeilijkheden
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp
van koninklijk besluit goed betreﬀende de verlenging van de tijdelijke maatregelen genomen ten
voordele van ondernemingen in moeilijkheden.
De tijdelijke maatregelen bieden deze bedrijven de mogelijkheid om een voorbereidend akkoord aan te
vragen, waardoor de schuldenaar een minnelijk akkoord of collectief akkoord kan voorbereiden en het
akkoord van zijn schuldeisers kan bekomen. Dat akkoord, dat wordt afgesloten zonder opschorting van de
middelen van tenuitvoerlegging, met de hulp van een gerechtsmandataris beoogt een vereenvoudigde
procedure van gerechtelijke reorganisatie te bereiken door een minnelijk akkoord of een collectief
akkoord, wat op korte termijn leidt tot de homologatie van het herstelplan. Daarnaast wordt Boek XX van
het Wetboek van Economisch Recht gewijzigd zodat dat voorbereidend akkoord kan worden toegepast.
De huidige bepalingen gelden tot 30 juni 2021. Door de vertragingen opgelopen bij de omzetting van de
herstructureringsrichtlijn worden ze verlengd tot 16 juli 2022.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van verlenging van artikelen 2, 4 tot 12 van de wet van 21
maart 2021 tot wijziging van Boek XX van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van
inkomstenbelastingen 1992
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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 Ghana.
Het gaat om de intreststabilisatie voor een project voor levering van bussen, reserveonderdelen en
gereedschap in Ghana.
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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Inschrijving van de kunsthandelaars en de entrepots bij de FOD Economie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van
koninklijk besluit goed aangaande de inschrijving van de kunsthandelaars en de entrepots bij de FOD
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
Sinds 15 augustus 2020 vallen enerzijds kunsthandelaars die kunstwerken en oude voorwerpen verkopen
voor 10.000 euro of meer en anderzijds entrepots die gespecialiseerd zijn in de opslag van kunstwerken en
oude voorwerpen, onder de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de
ﬁnanciering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.
Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de regels en voorwaarden te bepalen voor de inschrijving van de
kunsthandelaars en entrepots bij de FOD Economie.
De kunsthandelaars en gespecialiseerde entrepots dienen zich in te schrijven bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, via een ondernemingsloket van hun keuze, onder vermelding van een van de speciaal
daarvoor gecreëerde NACEBEL-code. Deze optie maakt het mogelijk het door de wet nagestreefde doel
(identiﬁcatie van kunsthandelaars, met inbegrip van de tussenpersonen, en entrepots) te combineren met
een administratieve vereenvoudiging (er hoeft geen toelatingsdossier te worden ingediend).
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Wijzigingen aan de statuten van Proximus
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter een ontwerp
van koninklijk besluit goed ter goedkeuring van de wijzigingen aan de statuten van de naamloze
vennootschap van publiek recht Proximus.
De wijzigingen betreﬀen twee machtigingen door de buitengewone algemene vergadering aan de raad van
bestuur van Proximus:
de mogelijkheid om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met maximaal 200 miljoen euro
de mogelijkheid om eigen aandelen in te kopen

Beide machtigingen zitten vervat in de statuten van Proximus en golden in het verleden telkens voor een
periode van vijf jaar, dewelke is afgelopen. De nieuwe machtigingen zijn geldig vanaf 21 april 2021, wat
wordt opgenomen in de statuten.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Verlenging van het verlof voor mantelzorg
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat als doel heeft de duur van het verlof voor mantelzorg te verlengen.
Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat de duur van het verlof voor werknemers die erkend
mantelzorger zijn van een zorgbehoevende persoon wordt verlengd van één maand naar drie maanden
volledige schorsing van de uitvoering van de voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst per
zorgbehoevende persoon en van twee maanden naar zes maanden vermindering van de voltijdse
arbeidsprestaties met 1/5de of de helft. Het wettelijk voorziene maximum blijft behouden. Dat wil zeggen
dat het verlof voor mantelzorg over de gehele beroepsloopbaan van de werknemer niet méér mag
bedragen dan (het equivalent van) zes maanden volledige schorsing.
Het ontwerp van koninklijk besluit legt hiervoor ook de nadere regels vast. Het bepaalt enerzijds dat de
volledige schorsing kan worden opgesplitst in maanden en de vermindering van de arbeidsprestaties in
periodes van twee maanden of een veelvoud ervan en, anderzijds, dat per kennisgeving aan de werkgever
slechts één aaneengesloten periode van verlof voor mantelzorg kan worden gevraagd.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 100ter, § 3, tweede lid, van de herstelwet
van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen
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Optrekking van het geboorteverlof voor het operationeel personeel van de
hulpverleningszones
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een
ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de optrekking van het geboorteverlof voor het
operationeel personeel van de hulpverleningszones.
In de federale begrotingsnotiﬁcaties werd opgenomen dat het geboorteverlof stapsgewijs zal uitgebreid
worden van 10 naar 20 dagen, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. In dit kader wordt het
geboorteverlof voor het operationeel personeel van de hulpverleningszones opgetrokken naar 20 dagen.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het
administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones met het oog op de
optrekking van het geboorteverlof
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Aanpassing van de bezoldigingsregeling inzake de opleiding van het ambulancepersoneel
als gevolg van de algemene coronamaatregelen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een
ontwerp van koninklijk besluit goed betreﬀende de aanpassing van de bezoldigingsregeling van het
ambulancepersoneel, als gevolg van de algemene coronamaatregelen.
Ten gevolge van de huidige gezondheidscrisis moesten heel wat uren in het kader van de opleiding van de
ambulanciers worden geannuleerd. Dit had gevolgen voor hun geldelijk statuut, en meer bepaald de
voorwaarde voor de bevordering in weddeschaal. Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt dit te regelen.
Voor wat betreft de beoordeling van de voorwaarde inzake opleiding voor de bevordering in weddeschaal,
wordt in het ontwerp voorgesteld om van 2020 een zogenaamd ‘nuljaar’ te maken. Dit houdt in dat de
bevordering in weddeschaal kan doorgaan, zelfs als de voorwaarde van 24 uur voortgezette opleiding voor
2020 niet ingevuld wordt. Dit volledig naar analogie met de regeling voor de brandweer en civiele
bescherming.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende
bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is
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Maatregelen betreﬀende de opleidingen van het operationeel personeel van de
hulpverleningszones en de civiele bescherming als gevolg van de algemene
coronamaatregelen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een
ontwerp van koninklijk besluit goed houdende diverse maatregelen betreﬀende de voortgezette en
permanente opleidingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en de civiele
bescherming, als gevolg van de algemene maatregelen tegen de bestrijding van COVID-19.
Het ontwerp beoogt derhalve om van 2020 een zogenaamd ‘nuljaar’ te maken.
Dit houdt het volgende in:
voor wat betreft het jaar 2020 moeten personeelsleden van brandweer en civiele bescherming geen
uren voortgezette opleiding, noch permanente opleiding volgen
het geldelijke statuut van de brandweer en de civiele bescherming wordt aangepast zodat de
bevordering in weddeschaal kan doorgaan, zelfs als de voorwaarde van 24 uur voortgezette opleiding
voor 2020 niet ingevuld wordt
de uren die al wel gevolgd werden, in het kader van de voortgezette opleiding, blijven wel
geregistreerd voor de referentieperiode van vijf jaar voor het brandweerpersoneel. De personeelsleden
van de civiele bescherming die meer dan 24 uur zouden gevolgd hebben in 2020 kunnen dat saldo
overdragen naar 2021
de getuigschriften gaspakdrager en duiker waarvan de geldigheidsduur van drie of vijf jaar verstrijkt en
waarvoor het examen, de opleiding of de training niet konden plaatsvinden, worden met één jaar
verlengd
er wordt noodzakelijkerwijs retroactieve werking gegeven aan deze maatregelen, aangezien deze
situatie niet op voorhand kon worden voorzien

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

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

2/2

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

11 jun 2021 -16:11

Hoort bij Ministerraad van 11 juni 2021

Organisatie van de arbeidstijd in de bouwsector
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van
wet goed om de arbeidstijdorganisatie in de bouwsector meer te moduleren, in uitvoering van het
sectoraal akkoord van 18 juni 2019 in het paritair comité van het bouwbedrijf.
De huidige regelgeving betreﬀende de arbeidsduur in de ondernemingen die onder het paritair comité
voor het bouwbedrijf ressorteren, bepaalt dat de grenzen van de arbeidsduur met 180 uren per
kalenderjaar mogen worden overschreden gedurende de zomerperiode of een periode van intense
activiteit, a rato van maximum één uur per dag. De toekenning van inhaalrust voor deze uren gebeurt in
onderling overleg binnen de zes maanden volgend op de periode waarin deze grenzen werden
overschreden.
De sociale partners van de bouwsector vragen unaniem dat deze regel zou worden aangepast, zodat de
overschrijding van de arbeidsduurgrenzen kan gebeuren a rato van één uur en dertig minuten per dag en
dat de toekenning van de inhaalrust kan gebeuren binnen de twaalf maanden.
Het voorontwerp beoogt de uitvoering van deze beslissing van het sectoraal akkoord van 18 juni 2019
tussen de sociale partners binnen het paritair comité voor het bouwbedrijf. Het wordt ter advies
voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 213 van 26 september 1983 betreﬀende de
arbeidsduur in de ondernemingen die onder het paritair comité voor het bouwbedrijf ressorteren
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Benoeming van een Nederlandstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof
De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk
besluit goed tot benoeming van een Nederlandstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof.
Sabine de Bethune wordt benoemd tot rechter van het Grondwettelijk Hof in de Nederlandse taalgroep.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Capaciteitsvergoedingsmechanisme: vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm, de
waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de
waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang, in het kader van
het capaciteitsvergoedingsmechanisme.
Volgens de Europese verordening (EU) 2019/943 betreﬀende de interne markt voor elektriciteit, dient in
het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme gebruik gemaakt te worden van een
betrouwbaarheidsnorm, om zo op transparante wijze aan te geven wat het vereiste niveau van
voorzieningszekerheid is. Daarnaast bepaalt de verordening dat de betrouwbaarheidsnorm dient berekend
te worden door gebruik te maken van ten minste de waarde van de verloren belasting en de kosten voor
nieuwe toegang.
In dit verband beoogt het ontwerp van koninklijk besluit het volgende:
de betrouwbaarheidsnorm vast te leggen op 3 uren
de waarde van de verloren belasting vast te leggen op 17 340 euro/MWh
de vaste en variabele kost van een nieuwe toegang van de referentietechnologie vast te leggen
op respectievelijk 45 EUR/kW/jaar en 736, 73 EUR/MWh

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Wijzigingen in wetten betreﬀende de nucleaire en openbare veiligheid
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een
voorontwerp van wet goed tot wijziging van twee wetten betreﬀende de nucleaire en openbare
veiligheid.
Het ontwerp wijzigt enerzijds diverse bepalingen in de wet betreﬀende de bescherming van de bevolking
en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreﬀende het
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Het gaat om:
de aanpassing van een aantal deﬁnities
de rechtzetting van terminologie in de Nederlandse versie van de wet
een aanpassing van de in de wet voorziene handhavingsmaatregelen
de creatie van een rechtsgrond voor de veriﬁcatie van opleidingsprogramma’s door het Agentschap
de herinvoering van het principe van de verhoging van de heﬃngen bij wanbetaling
de aanpassing van de omschrijving van de vergunde inrichting, de vergunde, geregistreerde of
erkende activiteit of de erkende personen of diensten onderworpen aan een heﬃng
de verduidelijking van de bepalingen van de FANC-wet betreﬀende de vaststelling van de begroting en
de goedkeuring van de rekeningen

Anderzijds wijzigt het ontwerp de wet tot wazigmaking van de beelden van nucleaire installaties en kritieke
inrichtingen, en tot inperking van het maken of verspreiden van luchtfoto's van die installaties en
inrichtingen, in het belang van de openbare veiligheid. Het gaat om de volgende aanvullingen:
er wordt voorzien dat de Koning de praktische modaliteiten zal bepalen volgens dewelke de
toestemming door de Minister van Binnenlandse Zaken zal verleend worden
er wordt voorzien dat het FANC wordt aangeduid als inspectiedienst belast met het controleren van de
toepassing van de bepalingen van artikel 3

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Administratiekosten die aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend voor 2020 en
2021
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 administratiekosten die voor de
jaren 2020 en 2021 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend.
De bedragen van de aan de verzekeringsinstellingen toegekende administratiekosten worden vastgesteld
op:
voor 2020:
1.084.478.000 euro voor de vijf landsbonden
19.239.000 euro voor de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail

voor 2021:
1.120.916.000 euro voor de vijf landsbonden
19.885.000 euro voor de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Akkoord voor de statistische overdracht van hernieuwbare energie
Overeenkomstig de beslissing van de ministerraad van 5 februari 2021 heeft het kabinet van de
minister van Energie contacten gelegd om te kijken met welke landen een akkoord voor de aankoop
van statistieken kan worden afgesloten.
De minister van Energie Tinne Van der Straeten krijgt vandaag het mandaat van de ministerraad om een
akkoord te sluiten over een statistische overdracht van een bepaalde hoeveelheid energie die is opgewekt
uit hernieuwbare bronnen tussen België en Finland.
Dit ontwerpakkoord voor de statistische overdracht kadert in de uitvoering van het samenwerkingsakkoord
van 12 februari 2018 tussen de federale staat en de drie gewesten over de verdeling van de Belgische
klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020 en over de bijdrage van de federale staat
aan de nationale doelstelling van 13% energieproductie uit hernieuwbare bronnen.
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COVID-19: wijziging inzake de tegemoetkomingen voor tijdelijk werkloze personen met
een handicap
De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met Personen met een Handicap, Karine
Lalieux, een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een wijziging aanbrengt betreﬀende de
tegemoetkomingen voor tijdelijk werkloze personen met een handicap.
Personen met een handicap die een integratietegemoetkoming ontvangen en tijdelijk werkloos zijn,
kunnen geconfronteerd worden met een negatief eﬀect op hun tegemoetkoming omwille van de
verschillende vrijstellingen die gelden voor enerzijds een arbeidsinkomen en anderzijds een
vervangingsinkomen.
Om dit te voorkomen ten tijde van de coronacrisis, werd de vrijstelling die geldt voor de tijdelijke
werkloosheidsuitkering bij de berekening van de integratietegemoetkoming gelijkgesteld met de
vrijstelling die geldt voor het arbeidsinkomen.
Omdat de coronacrisis nog steeds een negatieve impact heeft, beoogt het ontwerp van koninklijk besluit
deze gelijkstelling te verlengen van 30 juni 2021 tot en met 30 september 2021.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreﬀende de
inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming
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Cijfers van de economische begroting 2021
De ministerraad neemt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne kennis van de
cijfers van de economische begroting 2021, meegedeeld door het Instituut voor de Nationale
Rekeningen (INR), overeenkomstig de wet van 21 december 1994.
Net als de rest van de wereldeconomie werd de eurozone in de eerste helft van 2020 hard getroﬀen door
de pandemie. De economische activiteit veerde op in het derde kwartaal, maar nieuwe besmettingsgolven
noopten de eurolanden nadien tot het aanscherpen van de contactbeperkende maatregelen. Naarmate de
vaccinatiecampagnes het pad eﬀenen voor verdere versoepelingen, zou het economisch herstel een
tweede adem krijgen. Daarnaast krijgen de investeringen ook rugwind van de relanceplannen. Na een
krimp van 6,6 % in 2020, zou de bbp-groei van de eurozone als geheel op 4,3 % uitkomen in 2021 en zich
handhaven op 4,4 % in 2022. Deze vooruitzichten zijn omgeven met risico’s die zowel positief als negatief
kunnen uitdraaien. Voor de terugkeer naar een normale samenleving is het vaccinatietempo en de
eﬀectiviteit van de vaccins tegen mutaties van het virus cruciaal. De kracht van het economisch herstel
hangt ook af van de mate waarin de gezinnen hun tijdens de crisis opgebouwde spaarvolumes aanwenden
en de bedrijven toeleveringsproblemen kunnen vermijden.
In de lente van 2020 werd de activiteit in grote delen van de Belgische economie teruggeschroefd of
stilgelegd om het aantal besmettingen terug te dringen. Versoepelingen zorgden voor een inhaalbeweging
in het derde kwartaal, maar nieuwe inperkingsmaatregelen belemmerden een verder herstel in het vierde
kwartaal. Het bbp daalde op jaarbasis met 6,3 % in 2020. De groei kwam in het eerste kwartaal van 2021
sterk op gang en zou in de loop van het jaar aanzienlijk blijven. De Belgische economie zou daardoor in
2021 een herstel laten optekenen van 5,5 %, geschraagd door nagenoeg alle bestedingscomponenten. In
de loop van 2022 zou de kwartaalgroei zich geleidelijk normaliseren, wat leidt tot een minder uitgesproken
groei van 2,9 %, met de uitvoer en vooral de particuliere consumptie als sterkhouders. De economische
activiteit zou haar precrisisniveau begin 2022 weer bereiken.
De uitbraak van de coronacrisis zorgde voor een aanzienlijk onmiddellijk verlies van vooral kortlopende
arbeidscontracten. Dat verlies werd tijdens de tweede jaarhelft van 2020 gedeeltelijk goedgemaakt.
Tijdens de eerste helft van dit jaar wordt de inhaalbeweging op het vlak van kortlopende arbeid
verdergezet, terwijl de reguliere werkgelegenheid nog steeds grotendeels wordt afgeschermd door de
steunmaatregelen. De afbouw van die steun zou tijdens het najaar alsnog gepaard gaan met
bedrijfssluitingen en -herstructureringen en met een verlies van vaste arbeidsplaatsen. Pas vanaf het
tweede kwartaal van 2022 zou de werkgelegenheidsgroei geleidelijk terug aantrekken. Jaargemiddeld
neemt de werkgelegenheid daardoor sterker toe dit jaar (+34 600 personen) dan volgend jaar (+8 900
personen).
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Momenteel is de werkloosheid teruggevallen tot precrisisniveau. Na de zomer zou de krimp in de
werkgelegenheid echter leiden tot oplopende werkloosheidscijfers. Pas in de tweede helft van 2022 neemt
de werkloosheid terug af. Jaargemiddeld zou het aantal werklozen in 2021 dalen met 17 500, maar in 2022
opnieuw toenemen met 14 600.
De inﬂatie zou uitkomen op gemiddeld 1,5 % dit jaar 1,7 % volgend jaar. De gezondheidsindex zou met
respectievelijk 1,1 % en 1,8 % toenemen. De spilindex (109,34) zou overschreden worden in oktober 2021.
De volgende spilindex zou niet overschreden worden in 2022.
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Benoemingen en hernieuwingen van mandaten van leden van de raad van bestuur van de
FPIM
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van
koninklijk besluit over benoemingen en hernieuwingen van mandaten van leden van de raad van
bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).
Concreet gaat het om het volgende:
de mandaten van Laurence Bovy, Renaat Berckmoes, Olivier Henin en Koenraad Van Loo als leden van
de raad van bestuur worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar
Koen Schoors wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur voor een hernieuwbare termijn van zes
jaar
Olivier Henin en Koen Schoors worden benoemd tot ondervoorzitters van de FPIM voor de duur van hun
mandaat als lid van de raad van bestuur
Koenraad Van Loo wordt benoemd tot afgevaardigd bestuurder van de FPIM voor de duur van zijn
mandaat als lid van de raad van bestuur

De hernieuwing van de mandaten en de benoemingen treden in werking op 1 juli 2021.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Goedkeuring van het federaal plan Gendermainstreaming 2020-2024
De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz het federaal
plan Gendermainstreaming 2020-2024 goed.
Dit plan bestaat uit twee delen:
een algemeen engagement van de regeringsleden inzake de uitvoering van gendermainstreaming en
de voornaamste instrumenten daarvoor
een engagement van de regeringsleden om prioritair de genderdimensie te integreren in verschillende
beleidslijnen die onder hun bevoegdheden vallen

Dit plan werd uitgewerkt door de Interdepartementale Coördinatiegroep op basis van een screening van de
beleidsverklaringen van de regeringsleden en een verslag van een raadpleging van het middenveld. Het
middenveld vroeg ook om voldoende aandacht te besteden aan huiselijk geweld, dat vrouwen
disproportioneel zwaar treft.
Elk lid van de regering zal gendermainstreaming toepassen op de beleidsmaatregelen die onder zijn
bevoegdheid vallen, en zal in overleg met zijn collega('s) werken aan vraagstukken waarvoor de
bevoegdheden elkaar overlappen.
De staatssecretaris voor Gendergelijkheid zal de uitvoering van dit plan coördineren en de opvolging ervan
verzekeren, onder andere door de halfjaarlijkse opvolgingsverslagen aan de ministerraad voor te leggen.
De uitvoering van dit plan zal een substantieel deel uitmaken van de rapportage die de regering moet
uitvoeren ten aanzien van het parlement.
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