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Ministerraad van 24 juni 2021
De ministerraad vond plaats via de elektronische procedure op donderdag 24 juni 2021 onder het
voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 24 juni 2021

COVID-19: compensatie voor NMBS en Infrabel voor het tweede en derde trimester van
2021
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van
koninklijk besluit goed betreﬀende een compensatie voor de impact van de coronapandemie op de
rekeningen van de openbaredienstverplichtingen van de NMBS en Infrabel voor het tweede en
derde trimester van 2021.
Aan de NMBS wordt een toelage toegekend van 150 miljoen euro. De toelage zal worden overgemaakt in
twee delen, namelijk 98 miljoen euro ten laatste overgemaakt drie maanden na de inwerkingtreding van
het ontwerp, en 52 miljoen euro ten laatste overgemaakt op 30 november 2021.
Aan Infrabel wordt een toelage toegekend van 18,4 miljoen euro. Ook deze wordt in twee delen
overgemaakt, namelijk 10,5 miljoen euro ten laatste drie maanden na de inwerkingtreding van het
ontwerp en 7,9 miljoen euro ten laatste overgemaakt op 30 november 2021.
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 – Compensatie
voor de impact van de Covid-19-pandemie op de rekeningen van de openbaredienstverplichtingen van de
NMBS en Infrabel – 2° en 3° trimester 2021
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Hoort bij Ministerraad van 24 juni 2021

Eigendomsoverdracht van percelen en goederen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk
besluit goed tot regeling van de eigendomsoverdracht van percelen van de staat naar het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en tot aanvulling van de lijst van goederen die werden overgedragen aan het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De eigendomsoverdracht van de percelen stelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in staat om de beheersen inrichtingshandelingen volledig uit te voeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van grootschalige
projecten die zijn opgenomen in verschillende planningsinstrumenten.
De goederen die worden overgedragen zijn onmisbaar zijn de uitoefening van de bevoegdheden van
het Gewest.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Hoort bij Ministerraad van 24 juni 2021

Dossier van de Regie der Gebouwen
De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen,
Mathieu Michel, een dossier van de Regie der Gebouwen goed.
Het gaat om de verlenging van de huurperiode met zeven maanden tot 31 december 2021 van het
gebouw gelegen aan de Waterloolaan 76 te Brussel, ingehuurd en bezet door de FOD Binnenlandse Zaken
en de FOD Justitie, voordat wordt overwogen om in het kader van NWoW naar andere locaties te
verhuizen.
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Hoort bij Ministerraad van 24 juni 2021

Wijzigingen betreﬀende de uitkeringsregeling van de assessoren van de Belgische
Mededingingsautoriteit
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot wijziging van twee koninklijke besluiten betreﬀende de leden van het
directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) en de afgifte van
kopieën van het dossier zoals bedoeld in Boek IV van het Wetboek van economisch recht.
De belangrijkste aanpassing strekt ertoe om het bedrag en de voorwaarden te herzien van de uitkering die
de assessor-ondervoorzitter en de assessoren ontvangen voor de uitoefening van hun functie in de schoot
van het Mededingingscollege van de BMA.
Daarnaast worden nog enkele tekstuele wijzigingen aangebracht.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 tot vaststelling van
het statuut van de leden van het Directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit
en het koninklijk besluit van 12 september 2013 betreﬀende de afgifte van kopieën van het dossier zoals
bedoeld in Boek IV van het Wetboek van economisch recht
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Regeling van de interne controle en audit van het Federaal Agentschap van de Schuld
De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de wijze en de
organisatie van de interne controle en audit van het Federaal Agentschap van de Schuld.
Het ontwerp legt vast dat de interne controleurverslag uitbrengt bij de voorzitter van het strategisch
comité van het Federaal Agentschap van de Schuld.
Daarnaast brengt het een tekstuele wijziging aan in de volgende drie koninklijke besluiten:
het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreﬀende het intern controlesysteem in bepaalde
federale overheidsdiensten
het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale
Overheid (ACFO) wordt aangevuld
het koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interneauditdienst

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Hoort bij Ministerraad van 24 juni 2021

Wijziging van de omzendbrief over de federale monitoring van het risico op overschrijding
van de personeelskredieten
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en
staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker een wijziging van omzendbrief nr. 690 goed over de
federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2021 en 2022, en
de personeelsenveloppes in 2021 en 2022.
De wijziging actualiseert omzendbrief nr. 690 voor wat betreft de in de brief
opgenomen vastleggingslimieten 2021 en 2022. De aanpassing integreert de beslissingen van de
ministerraad van 2 april 2021 betreﬀende de begrotingscontrole.
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Hoort bij Ministerraad van 24 juni 2021

Overheidsopdrachten voor Defensie
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het
opstarten van twee overheidsopdrachten voor Defensie.
Het gaat om:
een raamovereenkomst van zeven jaar voor de levering en onderhoud van een systeem voor actieve
dosimetrie
een raamovereenkomst van vier jaar voor de levering van outdoor-artikelen voor gebruik in training of
operatie
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Hoort bij Ministerraad van 24 juni 2021

COVID-19: toekenning van extra middelen voor de daklozenopvang
De ministerraad gaat op voorstel van de minister belast met Armoedebestrijding, Karine Lalieux,
akkoord met het verlengen van de opvang voor daklozen en het toekennen van extra middelen in het
kader van de coronacrisis.
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de sociale dienstverlening aan de meest
kwetsbare doelgroep van daklozen te blijven garanderen, wordt de organisatie van het federaal dispositief
voor de opvang en begeleiding van daklozen met drie maanden verlengd, dat wil zeggen tot eind
september 2021, en worden extra middelen toegekend aan de organisaties die deze opvang voorzien.
Om deze doelstellingen te verwezenlijken, wordt 951.993 euro toegekend aan het Consortium van het
Rode Kruis en vzw Dokters van de Wereld enerzijds en een totaal van 300.000 euro gelijk te verdelen aan
de steden Luik, Gent, Antwerpen en Charleroi anderzijds.
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Fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (anti-forestallingmaatregelen)
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp
van wet goed betreﬀende een aantal wijzigingen van de wet van 3 april 1997 betreﬀende het ﬁscaal
stelsel van gefabriceerde tabak, met het oog op een aanpassing van de bestaande antiforestallingmaatregelen.
De anti-forestallingmaatregelen inzake tabaksfabricaten bestaan momenteel uit drie onderdelen:
het opleggen van een quota bij het bestellen van ﬁscale kentekens voor sigaretten en rooktabak
het opleggen van een vervaltermijn voor het gebruik van ﬁscale kentekens voor alle tabaksfabricaten
het beperken van de verkoop van sigaretten en tabak van ﬁjne snede voor het rollen van sigaretten die
al in verbruik werden gesteld bij een wijziging van de ﬁscaliteit

De Europese Commissie heeft echter aangegeven dat deze derde maatregel niet strookt met het
evenredigheidsbeginsel. Naar aanleiding van deze ingebrekestelling werd de maatregel grondig
geëvalueerd en werd geoordeeld dat het doel ervan beter kan worden bereikt door de twee andere antiforestallingmaatregelen die geldig waren vóór het in verbruik stellen, aan te scherpen en de antiforestallingmaatregel die geldig was na het in verbruik stellen, af te schaﬀen, waardoor de accijnsrechten
en de btw kunnen worden terugbetaald.
Door middel van dit voorontwerp van wet en de uitvoeringsbesluiten ervan zal de derde antiforestallingmaatregel daarom worden afgeschaft. De andere twee anti-forestallingmaatregelen blijven
behouden en worden in een ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 augustus
1994 betreﬀende het ﬁscaal stelsel van gefabriceerde tabak verder versterkt op de volgende manieren:
de geldigheidsduur van ﬁscale kentekens wordt verder beperkt
het bestaande quota voor rooktabak wordt verlaagd
de deﬁnitie van ‘het jaar waarvoor het totale aantal bestellingen wordt vastgesteld’ wordt aangepast
om te voorkomen dat extra bestellingen worden gebruikt als reactie op een accijnsverhoging

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Toekenning van een subsidie aan het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN)
De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met Armoedebestrijding, Karine Lalieux, een
ontwerp van ministerieel besluit goed houdende de toekenning van een subsidie aan het Belgisch
Netwerk Armoedebestrijding (BAPN).
De subisidie voor het BAPN voor 2021 wordt vastgelegd op 235.000 euro. De toekenning kadert binnen het
federaal en Europees armoedebeleid.
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Wijzigingen aan de antidiscriminatiewetten en de welzijnswet ter bescherming van
slachtoﬀers van discriminatie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris
voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz een voorontwerp van wet goed houdende wijzigingen aan de
antidiscriminatiewetten en de welzijnswet inzake de bescherming van slachtoﬀers van discriminatie
tegen represaillemaatregelen.
Wanneer slachtoﬀers van discriminatie gebruik willen maken van de beschikbare wettelijke remedies,
bevinden zij zich vaak in een kwetsbare positie. Zij stellen zich dan ook bloot aan nadelige maatregelen die
de dader tegen hen kan instellen. Hetzelfde geldt voor getuigen, en andere personen die de slachtoﬀers
bijstaan.
Het voorontwerp van wet strekt ertoe de Genderwet, de algemene Antidiscriminatiewet en de
Antiracismewet in overeenstemming te brengen met de standaarden voor bescherming tegen die nadelige
maatregelen, zoals opgelegd door de Europese richtlijnen en geïnterpreteerd door het Hof van Justitie van
de Europese Unie.
Daarnaast brengt het voorontwerp van wet diverse wijzigingen aan in de Welzijnswet.
Het voorontwerp zal ter advies worden voorgelegd aan de Raad van State, na overleg met de sociale
partners.
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen
vrouwen en mannen, de wet van 30 juli 1981 tot bestraﬃng van bepaalde door racisme of xenofobie
ingegeven daden, de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, en de
wet van 4 augustus 1996 betreﬀende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat
de bescherming tegen nadelige maatregelen betreft
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COVID-19: verlenging van de periode voor het indienen van de verantwoording voor de
voedselhulp georganiseerd door de OCMW's
De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met Armoedebestrijding, Karine Lalieux, een
ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de verlenging van de toelageperiode voor de
voedselhulp en de verdeling van basishygiëneproducten georganiseerd door de OCMW's, in het kader
van de coronacrisis.
De periode voor het indienen van de verantwoording wordt verlengd tot 15 september 2021.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 2020 houdende
dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
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Wijzigingen inzake het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van
Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake grensoverschrijdend
verkeer van liquide middelen.
Het ontwerp doet enkele wijzigingen aan het koninklijk besluit houdende maatregelen ter controle van het
grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen, naar aanleiding van de inwerkingtreding van
verordening 2018/1672 rond de controle van liquide middelen.
De belangrijkste wijziging voor het verkeer met derde landen is de uitbreiding van de scope van liquide
middelen naar goud en prepaidkaarten. Verder wordt een kennisgevingsplicht op verzoek voor
onbegeleide liquide middelen ingevoerd (postcolli, koerierszendingen, onbegeleide bagage of
containervracht).
Bovendien voert het ontwerp ook een wijziging door betreﬀende het aangifteformulier in het luik rond het
intracommunautair verkeer.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende
maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen
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Implementatie van een Europese Verordening betreﬀende de toeleveringsketen van
metalen uit conﬂict- en hoogrisicogebieden
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp
van wet goed dat de Europese Verordening 2017/821 tot vaststelling van verplichtingen inzake
passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unieimporteurs van tin, tantaal en wolfraam,
de overeenkomstige ertsen, en goud uit conﬂict- en hoogrisicogebieden implementeert.
Concreet voorziet het voorontwerp in:
het aanduiden van de bevoegde autoriteit per wet
het vastleggen van de aanstelling van bevoegde ambtenaren via een koninklijk besluit
het bieden van de mogelijkheid om via een koninklijk besluit vereisten uit te werken inzake
onafhankelijke audits door derden
het vaststellen van de regels die van toepassing zijn op inbreuken op de verordening, onder de vorm
van een waarschuwingsprocedure
het vaststellen van de administratieve geldboetes voor niet-naleving van de waarschuwingsprocedure
of voor het belemmeren of verhinderen van controles
het vastleggen van de verplichting op te leggen om de regels inzake rechtspleging en beroep voor het
opleggen van de administratieve geldboete in een koninklijk besluit

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de
Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de
toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud
uit conﬂict- en hoogrisicogebieden
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COVID-19: verlenging van de speciﬁeke veiligheidsmaatregelen binnen de sector van de
dienstencheques
De ministerraad keurt in het kader van de strijd tegen verspreiding van het coronavirus op voorstel
van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed betreﬀende de
verlenging van de speciﬁeke veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gezondheid van
de huishoudhulpen en hun klanten in de dienstenchequesector.
Ten gevolge van de coronapandemie werden binnen de sector van de dienstencheques extra
veiligheidsmaatregelen genomen tot en met 30 juni 2021. Werknemers die met een arbeidsovereenkomst
dienstencheques worden tewerkgesteld, moeten zich in eenzelfde week immers naar een groot aantal
verschillende werkplaatsen begeven, wat het risico op viruscirculatie vergroot.
De huishoudhulpen verdienen bijzondere aandacht doordat ze met veel verschillende mensen in contact
komen zeker tijdens nakende schoolvakantie, de huishoudhulpen zich vaak in een precaire situatie
bevinden en de driehoeksverhouding tussen huishoudhulp, klanten en werkgever wat extra
veiligheidsmaatregelen noodzakelijk maakt.
Daarom voorziet het ontwerp een verlenging van de speciﬁeke veiligheidsmaatregelen tot 30 september
2021.
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Stand van zaken van de gewestelijke verdeelsleutel voor de ﬁnanciering van de
strategische spoorweginfrastructuren
De ministerraad neemt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet kennis van de stand
van zaken voor wat betreft de gewestelijke verdeelsleutel in het kader van de uitvoering van het
samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de federale Staat en de Gewesten, inzake de
ﬁnanciering van de strategische spoorweginfrastructuren.
Het samenwerkingsakkoord bepaalt dat de realisatie van deze regionale verdeelsleutel elke twee jaar
geëvalueerd dient te worden opdat deze bij het beëindigen van de in de uitvoerende
samenwerkingsakkoorden beoogde werken zou gerespecteerd zijn.
De eerste evaluatie op basis van de door Infrabel en de NMBS gecommuniceerde uitgaven voor de jaren
2018, 2019 en 2020 laat zien dat de sleutel binnen de grenzen ligt van de tunnel zoals gedeﬁnieerd in het
samenwerkingsakkoord.

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

Georges Gilkinet, vice-eersteminister en minister van
Mobiliteit
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50
1000 Brussel
België
+32 2 220 20 11
https://gilkinet.belgium.be
info@gilkinet.fed.be

Litte Frooninckx
Woordvoerster (NL)
+32 499 59 17 74

litte.frooninckx@gilkinet.fed.be
Benoit Ramacker
Woordvoerder (FR)
+32 475 94 06 55

benoit.ramacker@gilkinet.fed.be

© 2021 - news.belgium.be

1/2

24 jun 2021 -18:16

Hoort bij Ministerraad van 24 juni 2021

Bepalingen over de tegemoetkoming van analgetica
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van
Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake enkele
wijzigingen aan de procedures Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen en de vereenvoudiging
van de terugbetaling van de farmaceutische specialiteiten voor de behandeling van chronische pijnen.
Het ontwerp wijzigt het koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden
inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in
de kosten van farmaceutische specialiteiten op de volgende manier:
de criteria van de 'klasse 2C' procedure worden gealigneerd op de criteria van de procedure tot
uitbreiding van de vergoeding van een reeds vergoedbare indicatie van een specialiteit bij volwassene
rechthebbenden naar rechthebbenden jonger dan 18 jaar
een ﬁrma wordt toegelaten om, wanneer ze reeds een aanvraag lopende heeft tot opname op de lijst
voor een specialiteit en waarvoor ze nog geen beslissing van de Minister of van de leidend ambtenaar
ontvangen heeft, een tweede aanvraag in te dienen in een andere therapeutische indicatie die nog niet
was geregistreerd op het moment van de eerste aanvraag, in te dienen
er is een update van het 'niet-speciﬁek' aanvraagformulier

Daarnaast voorziet het ontwerp in de opheﬃng van het koninklijk besluit ter uitvoering van de wet op
verplichte zorg- en uitkeringenverzekering, met betrekking tot de analgetica als onderdeel van een
chronische pijnbehandeling. De afschaﬃng zorgt voor een vereenvoudiging van de terugbetaling van de
farmaceutische specialiteiten geïndiceerd voor de behandeling van chronische pijnen en garandeert de
patiënten een zo goed mogelijk beheer van hun behandeling door de ziekteverzekering.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling
van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten en tot
opheﬃng van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°,
en vierde lid, van de wet betreﬀende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de analgetica betreft
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Bepalingen inzake de behandeling van wervelkolompathologieën en het remgeld voor de
raadplegingen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke twee
ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de behandeling van
wervelkolompathologieën en het remgeld voor de raadplegingen.
De ontwerpen van koninklijk besluit beogen een volledige hervorming door te voeren van de
verstrekkingen met betrekking tot wervelkolompathologieën met als doelstelling een kwaliteitsverbetering
in de juiste diagnose- en indicatiestelling en de meest adequate behandeling van de
wervelkolompathologie.
Het eerste ontwerp betreft:
de wijziging van de nomenclatuur waarbij de verstrekkingen met betrekking tot de heelkunde van de
wervelkolom in een apart artikel worden ondergebracht en enkel voor de orthopedisch chirurgen en de
neurochirurgen toegankelijk zullen zijn
de registratie van gegevens vastgesteld in het Wervelkolomregister van Healthdata, om de zorg aan de
patiënten sneller en eﬃciënter te kunnen verlenen en om de kwaliteit en kosten van de geleverde zorg
te beheersen
enkele aanvullende verstrekkingen om de behandeling van de wervelkolom op een multidisciplinaire
manier te kunnen organiseren

Het tweede ontwerp regelt het remgeld voor de raadplegingen. Er wordt voorgesteld om vaste remgelden
in te voeren, namelijk 3 euro voor voorkeurgerechtigden en 12 euro voor nietvoorkeurgerechtigden. Voor
de andere verstrekkingen wordt voorgesteld om geen remgeld in te voeren.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 2, B, 14 b), 14 k), 34 en invoegen artikel 14, n)
van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van
de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, betreﬀend de wervelkolompathologieën
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreﬀende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
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Energietransitiefonds: toekenning van subsidies aan 14 projecten
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten 14 ontwerpen van
koninklijk besluit goed tot toekenning van ﬁnanciële steun aan 14 projecten in het kader van het
Energietransitiefonds.
Volgens het koninklijk besluit tot vaststelling van de gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds,
kunnen de gelden van dit fonds worden toegekend aan projectvoorstellen in het kader van het fonds.
Na de oproep tot indiening van projectvoorstellen in november 2020, verleent de ministerraad haar
akkoord voor de toekenning van subsidies aan 14 projectvoorstellen. De subsidieverlening aan
deze projecten zou een besteding impliceren van 24.357.268,31 euro van het totaal in 2021 beschikbare
budget voor subsidies van 24.750.000 euro.
De ministerraad gaat bovendien akkoord om in 2022, in het kader van de projectoproep die uiterlijk op 15
november 2021 georganiseerd wordt, een beschikbaar en te besteden budget van 25 miljoen euro te
voorzien.
De 14 ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Veertien ontwerpen van koninklijk besluit tot toekenning van steun aan het geselecteerde project, en
toegekend ingevolge de oproep tot voorstellen van 13 november 2020, overeenkomstig artikel 3, § 6, van
het koninklijk besluit van 9 mei 2017 tot vaststelling van de gebruiksvoorwaarden van het
Energietransitiefonds
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FAGG: onderhoud van de MeSeA-applicatie
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord
met de verlenging van het contract met Cegeka voor het onderhoud van de MeSeA-applicatie,
gebruikt door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).
MeSeA is de centrale applicatie van het FAGG voor het elektronische beheer van dossiers in het kader van
vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen en voor de opvolging van wijzigingen
daarin.
Sinds 2007 werd de opdracht voor het beheer en de stabilisatie van de MeSeA-applicatie tweemaal gegund
aan de ﬁrma Cegeka. Gezien het gebrek aan concurrentie en om technische redenen, zal de opdracht
nogmaals aan hen gegund worden, over een periode van september 2021 tot juni 2023.
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Toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij het RIZIV
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp
van koninklijk besluit goed houdende de toekenning van de managementfunctie van administrateurgeneraal bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).
De managementfunctie van administrateur-generaal bij het RIZIV wordt toegekend aan Benoît Collin voor
een periode van zes jaar.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Samenwerkingsakkoord betreﬀende de verwerking van gegevens met betrekking tot het
digitale Covid-certiﬁcaat van de EU en het Covid Safe Ticket – eerste lezing
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een
ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de deelgebieden goed betreﬀende
de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-Covid-certiﬁcaat, het Covid Safe
Ticket, het PLF, en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of
verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.
Dit ontwerp van samenwerkingsakkoord beoogt een solide juridische basis te voorzien zodat de burgers
het digitaal EU-Covid-certiﬁcaat kunnen verkrijgen om het vrij verkeer van personen binnen de lidstaten
ten volle te faciliteren. Het akkoord is ook bedoeld om de toegang tot proef-en pilootprojecten te regelen
vanaf de bekendmaking van het akkoord, alsook de toegang tot massa-evenementen op grond van het
Covid Safe Ticket vanaf 13 augustus.
Daarenboven wordt een globaal overzicht gegeven van PLF-gegevens (Passenger Locator Form) zodat dit
als norm wordt geregeld. Het laatste onderdeel van het ontwerp voorziet in een duurzaam juridisch kader
voor de verwerking van persoonsgegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemers
en zelfstandigen die activiteiten uitoefenen in België.
Het ontwerp van wetgevend samenwerkingsakkoord gaat vergezeld van een uitvoerend
samenwerkingsakkoord, waarin de nadere regels worden omschreven die zijn vereist voor de uitvoering
ervan. De ministerraad heeft voorts het wetsontwerp houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord goedgekeurd. De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State
en de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Ontwerp van samenwerkingsakkoord en ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de
federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse
Gemeenschapscommissie betreﬀende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EUCovid-certiﬁcaat, het Covid Safe Ticket, het PLF, en de verwerking van persoonsgegevens van in het
buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België
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