1/1

18 jun 2021 -17:46

Ministerraad van 18 juni 2021
De ministerraad vond plaats via de elektronische procedure op vrijdag 18 juni 2021 onder het
voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 18 juni 2021

Federaal actieplan: mentale veerkracht op het werk - federale ambtenaren
De ministerraad gaat akkoord met een pakket van maatregelen voor federale ambtenaren in het
kader van het federaal actieplan 'Mentale veerkracht op het werk'.
De ministerraad van 25 maart 2021 keurde een actieplan goed ter preventie van burn-out op het werk, in
het kader van de huidige gezondheidscrisis. Dit plan voorziet steunmaatregelen aan werknemers uit de
privé-sector, zelfstandigen en federale ambtenaren en verloopt in verschillende fasen.
Wat betreft de maatregelen ten voordele van federale ambtenaren, worden de volgende op korte termijn
opgezet:
een pakket opleidingen voor leidinggevenden rond welzijn op het werk
opleidingen rond veerkracht en deconnectie voor medewerkers
de aankoop van een methodologie voor teamcohesie en werken op teamniveau
de lancering van een app/online tool medewerkers inzicht verleent in hun eigen mentale veerkracht
de verbetering van het re-integratiebeleid bijvoorbeeld bij burn-outs
exitgesprekken na het vertrek van medewerkers
de verbetering van de interne communicatie
operationele ondersteuning voor bovenstaande maatregelen, onder de vorm van project managers

Deze maatregelen zijn een aanvulling op reeds bestaande initiatieven.
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Versterking en begeleiding van het Directoraat-Generaal Luchtvaart
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet akkoord met het
actieplan om het Directoraat-Generaal Luchtvaart te versterken en te begeleiden.
Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) controleert regelmatig het
Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) in het kader van zijn respectieve taken. Na een audit van het
DGLV door het EASA in maart 2021, die betrekking had op het vliegend personeel, stelde het EASA
ernstige en kritieke tekortkomingen op het niveau van het Directoraat Vergunningen van het DGLV vast.
In deze context werd een actieplan opgesteld, voor hetwelk de ministerraad de minister van Mobiliteit
mandateert om:
25 bijkomende voltijdsequivalenten (VTE) bij het DGLV aan te werven, en met de bijkomende kredieten
die daarmee gepaard gaan tegemoet te komen aan de herhaalde niet-nalevingen die door het EASA
aan de kaak zijn gesteld, en meer in het bijzonder de ernstige gevallen van niet-naleving die de
veiligheid van de luchtvaart in gevaar brengen en die de duurzaamheid van de activiteiten van de
luchtvaartsector in ons land in gevaar brengen
4 bijkomende VTE’s aan te werven, en met de bijkomende kredieten die daarmee gepaard gaan, om
een geïntegreerd informaticasysteem op te zetten en te beheren voor de audits en inspecties die door
het DGLV worden gevoerd
een beroep te doen op de ondersteuning door EASA-experten die het DGLV moet helpen voldoen aan
de Europese vereisten
een consultancy overheidsopdracht uit te voeren, die het DGLV moet begeleiden in zijn
herstructureringsproces
een consultancy overheidsopdracht uit te voeren, die het DGLV moet voorzien van een middellange en
langetermijnvisie
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FOD Financiën: overheidsopdracht voor kleine herstel- en klusjesdiensten
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met het
opstarten van een overheidsopdracht voor kleine herstel- en klusjesdiensten ten voordele van de FOD
Financiën.
Het gaat om een opdracht voor het verrichten van kleine herstelwerkzaamheden en het uitvoeren van
kleine opdrachten voor maximaal 16 manuren werk/interventie, over een periode van vier jaar.
De opdracht zal via openbare procedure met Europese bekendmaking verlopen, met de prijs als het enige
gunningscriterium.
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FOD Financiën: onderhandelingsprocedures voor de aankoop van juridische en ﬁscale
vakliteratuur
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met het
opstarten van diverse onderhandelingsprocedures voor de aankoop van juridische en ﬁscale
vakliteratuur ten voordele van de FOD Financiën.
Concreet gaat het om het opstarten van vier onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande
bekendmaking met als voorwerp het intekenen op elektronische publicaties (e-only) van diverse
tijdschriften en gegevensbanken van vier uitgeverijen.
De opdrachten zullen lopen gedurende een periode van vier jaar, meer bepaald vanaf 1 november 2021
tot en met 31 oktober 2025.
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Controle van aanbieders van diensten met betrekking tot de virtuele valuta door de FSMA
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp
van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed rond het statuut van en het toezicht op
aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en ﬁduciaire valuta, en aanbieders
van bewaarportemonnees.
Het voorontwerp van wet wil het voor de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) mogelijk
maken om een toezicht uit te oefenen op alle ATM’s op het Belgisch grondgebied, waarmee virtuele valuta
tegen ﬁduciaire valuta kunnen worden omgeruild en om personen die onder het recht van een derde staat
ressorteren, te verbieden om op Belgisch grondgebied diensten met virtuele valuta te verlenen.
Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de regels en voorwaarden vast te leggen voor de inschrijving, bij
de FSMA, van aanbieders van diensten met virtuele valuta die gevestigd zijn op Belgisch grondgebied,
alsook de voorwaarden om die activiteiten uit te oefenen en het toezicht dat erop wordt gehouden.
Wat betreft de inschrijvingsvoorwaarden legt dit ontwerp vereisten op inzake deskundigheid en
professionele betrouwbaarheid, het ontbreken van een beroepsverbod en een aandeelhouderskring die
een gezond en voorzichtig beheer van de onderneming waarborgt. Bovendien moeten de aanbieders van
diensten met virtuele valuta zich te allen tijde conformeren aan de bepalingen van de wet van 18
september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de ﬁnanciering van terrorisme en tot de
beperking van het gebruik van contanten.
De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet tot wijzigen van 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 om bepalingen
in te voeren rond het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen
virtuele valuta en ﬁduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees
Ontwerp van koninklijk besluit over het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het
wisselen tussen virtuele valuta en ﬁduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees
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Instemming met het Verdrag van de Raad van Europa tegen de handel in menselijke
organen
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 tegen
de handel in menselijke organen.
Dit verdrag, gesloten te Santiago de Compostella op 25 maart 2015, beoogt de preventie en bestrijding
van het ongeoorloofd wegnemen van organen en van het gebruik ervan (met name voor transplantatie of
voor onderzoek), alsook van het makelaarschap in organen en van de omkoping om die praktijken in de
hand te werken. Het verdrag beoogt ook de bescherming van de rechten van de slachtoﬀers, in aanvulling
op het Verdrag van Warschau van de Raad van Europa betreﬀende de mensenhandel. Geen enkel land
mag de problematiek van de orgaanhandel ontkennen, aangezien de ratio tussen vraag en aanbod inzake
organen in meer of mindere mate aanzienlijk is naar gelang de Staat.
De instemming met het verdrag zal België ertoe aanzetten om verder te gaan met enerzijds acties tot
responsabilisering van de medische en wetenschappelijke sector en anderzijds met acties tot
sensibilisering van kandidaat-ontvangers over de onwettigheid en de gevaren die verbonden zijn aan
orgaanhandel. Ook maakt het verdrag een vlottere informatie-uitwisseling tussen staten mogelijk.
Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de
Kamer van volksvertegenwoordigers.
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Tweede deel van het programma 2021 van leningen van staat tot staat
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, minister van
Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir akkoord
met het tweede deel van het programma 2021 van leningen van staat tot staat.
De ministerraad gaat akkoord met:
een staatslening voor een bedrag van 8 miljoen euro ten gunste van Mali voor het tweede deel van het
project voor versterking van het drinkwatervoorzieningssysteem in Senou, een gemeente in het district
Bamako
de verlenging met drie jaar, tot en met 21 november 2024, van de geldigheidsduur van de staatslening
voor een bedrag van 11.468.285 euro ten gunste van Kenia voor de ﬁnanciering van het tweede deel
van de derde fase van het ‘IT county connectivity’-project
de verlenging met drie jaar, tot en met 10 november 2024, van de geldigheidsduur van de staatslening
voor een bedrag van 3.811.225,36 euro ten gunste van Burkina Faso voor de ﬁnanciering van een
project voor drinkwatervoorziening voor diverse locaties, waar de bevolking die moest wijken voor de
nieuwe luchthaven van Dosin, gevestigd zal worden

De staatsleningen worden door België toegekend aan ontwikkelingslanden met het oog op de ﬁnanciering
tegen gunstige voorwaarden van de uitvoer van Belgische kapitaalgoederen en aanverwante diensten. Ze
hebben een tweeledig doel: enerzijds bijdragen tot de ontwikkeling van de kansarme landen en anderzijds
de Belgische economie ondersteunen door onze export te bevorderen. Door het schenkingselement zijn de
staatsleningen ook een instrument van Belgische ontwikkelingssamenwerking.
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Herverdeling van de interdepartementale provisie voor klimaatﬁnanciering
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Klimaat Zakia Khattabi en minister van
Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir akkoord met de herverdeling van de interdepartementale
provisie voor de klimaatﬁnanciering.
Meer bepaald gaat het om een herverdeling van 12 miljoen euro aan kredieten vanuit de
interdepartementale provisie ‘Nieuw beleid/klimaatﬁnanciering’ van de begroting 2021 naar de
basisallocatie ‘Multilaterale samenwerking in het kader van internationale ﬁnanciering van het
klimaatbeleid’.
Deze bijkomende klimaatﬁnanciering beoogt de Belgische partnerlanden te ondersteunen bij een
transversale versterking van hun klimaatbeleid, gekoppeld aan de uitvoering van klimaatspeciﬁeke acties
in de volgende domeinen: duurzaam beheer van biodiversiteit en ecosystemen, inclusief bossen en
bodem; veerkrachtige en klimaatintelligente landbouw; duurzame stedelijke sociaaleconomische groei.
De staatssecretaris voor Begroting wordt gemachtigd om hiervoor een herverdelingsbesluit op te stellen.
Voor de volgende jaren wordt het budget in de basis opgenomen.
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Financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor het jaar 2022
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag bestemd voor de ﬁnanciering van de
werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor het jaar 2022.
Het werkingsbudget voor 2022 wordt vastgelegd op 1.800.603.35 euro, wat een verhoging van 32.257
euro is ten opzichte van de begroting in 2021.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Omzetting van de Europese richtlijn betreﬀende gemeenschappelijke regels voor de
elektriciteitsmarkt
De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed tot omzetting van de Europese richtlijn
betreﬀende gemeenschappelijke regels voor de elektriciteitsmarkt.
Het voorontwerp beoogt de wet van 29 april 1999 betreﬀende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
(elektriciteitswet) te wijzigen, met het oog op de omzetting van Richtlijn 2019/944 9 betreﬀende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit.
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Niet-indexering van het remgeld voor bepaalde geneesmiddelen en niet-implanteerbare
medische hulpmiddelen
De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een
ontwerp van koninklijk besluit goed dat voorziet in de niet-indexering van het persoonlijk aandeel van
rechthebbenden in de kosten van bepaalde geneesmiddelen en niet-implanteerbare medische
hulpmiddelen.
De begrotingsdoelstelling is vastgesteld zonder impact van een indexering van de remgeldplafonds.
Daarom hebben de ontwerpen als doel dat de remgeldplafonds niet worden geïndexeerd voor
vergoedbare:
farmaceutische specialiteiten en de magistrale bereidingen voor het jaar 2020 en 2021
radiofarmaceutische producten voor het jaar 2021
diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen voor het jaar 2021

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Twee ontwerpen van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot
vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van
de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling
van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en
verzorgingsmiddelen

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

18 jun 2021 -17:46

Hoort bij Ministerraad van 18 juni 2021

Bijakte nr. 14 bij het samenwerkingsakkoord Beliris
De ministerraad gaat op voorstel van de minister belast met Beliris, Karin Lalieux, akkoord met de
bijakte nr. 14 bij het samenwerkingsakkoord Beliris.
Deze bijakte voorziet voor de jaren 2020, 2021 en 2022 in een reeks initiatieven met de bedoeling de
internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen. Het beschikbaar bedrag in het
fonds voor de jaren 2020, 2021 en 2022 bedraagt 845.782.172,48 euro.
Voor het jaar 2021 worden de vastleggingskredieten ten laste van het Belirisfonds vastgelegd op 140
miljoen euro, terwijl de vereﬀeningskredieten van 125 miljoen euro ongewijzigd blijven.
Bijakte nr. 14 bij het samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de
hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen door het programma aan te passen en voornoemd
akkoord uit te breiden tot de jaren 2020, 2021en 2022
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Aanwijzing van de administratie voor het beheer van de kredieten en participaties van het
Kringloopfonds
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot aanwijzing van de administratie die belast wordt met de overname van het
beheer van de kredieten en participaties van het Kringloopfonds.
De Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën wordt aangewezen als de
administratie belast met het verdere beheer van de lopende kredieten en participaties van het
Kringloopfonds in vereﬀening.
Het Kringloopfonds werd in 2003 in opdracht van de federale overheid opgericht en is een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) en met sociaal oogmerk, die tot doel heeft de
ontwikkeling van de sociale en duurzame economie te ondersteunen.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Koninklijk besluit tot aanwijzing van de administratie bedoeld in artikel 7, § 1, tweede lid, van de wet
houdende diverse ﬁnanciële bepalingen (hierna “de wet”), die op 27 mei 2021 door de Kamer van
volksvertegenwoordigers is aangenomen
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Dringende diverse bepalingen in de gezondheidszorg
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een
voorontwerp van wet goed houdende dringende diverse bepalingen in de gezondheidszorg.
Het voorontwerp omvat de volgende bepalingen:
bepalingen met betrekking tot het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten (FAGG):
wijziging aan de wet van 5 juli 1994 betreﬀende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong
wijzigingen aan de wet van 20 juli 2006 betreﬀende de oprichting en de werking van het FAGG
wijzigingen aan de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreﬀende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen
wijzigingen aan de wet van 30 oktober 2018 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
de inwerkingtreding van diverse artikelen

bepalingen met betrekking tot de FOD Volksgezondheid:
permanente vorming voor gezondheidszorgbeoefenaars in het kader van de coronacrisis
wijziging van de wet van 23 maart 2021 betreﬀende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de
invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector

bepalingen met betrekking tot de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen:
de duur van het mandaat in de algemene vergaderingen
de verkiesbaarheidsvoorwaarden om te kunnen zetelen in de algemene vergadering van een ziekenfonds
of van een andere mutualistische entiteit en de mogelijkheid om in de statuten een maximumaantal
bestuurders van de aangesloten ziekenfondsen in de algemene vergadering van een landsbond of een
maatschappij van onderlinge bijstand opgericht door ziekenfondsen van eenzelfde landsbond te voorzien
de verkiesbaarheidsvoorwaarden om te kunnen zetelen in de raad van bestuur van een ziekenfonds of van
een andere mutualistische entiteit
het bestaan van de regionale maatschappijen van onderlinge bijstand (‘RMOB’s’) als mutualistische
entiteiten, waaraan de gefedereerde entiteiten opdrachten hebben toegekend ingevolge de zesde
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staatshervorming
de ontbinding van maatschappijen van onderlinge bijstand als gevolg van de fusies van ziekenfondsen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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COVID-19: verlenging van de contracten van de door de crisis aangeworven
personeelsleden bij het RSVZ
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval akkoord met de
verlenging van de contracten van bepaalde personeelsleden die in het kader van de coronacrisis
werden aangeworven bij het RSVZ.
Concreet gaat het om verlenging van startbaanovereenkomst van 21 voltijdsequivalenten (VTE's) die al in
functie zijn en een voortzetting van de aanwerving, die al aan de gang is, van 32 VTE's.
Daarnaast zal een budgettaire monitoring worden uitgevoerd in september 2021 om na te gaan of
de enveloppe toegekend door de ministerraad van 26 februari 2021 toereikend blijkt.
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