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Ministerraad van 2 juli 2021
De ministerraad vond plaats via videoconferentie op vrijdag 2 juli 2021 onder het voorzitterschap van
eerste minister Alexander De Croo.
De ministerraad nam volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 2 juli 2021

Diverse bepalingen inzake sociale zaken
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister
van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake
sociale zaken.
Het betreft de volgende zaken:
de certiﬁcering van de jaarrekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid
wijzigingen aan de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 voor wat betreft de afdelingen 'thuiswerk',
'rente kinderen - gezinsbijslag' en 'verzwaarde risico's'
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
wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreﬀende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, voor wat betreft de afdelingen
'beroepsjournalisten – bijzondere pensioenbijdrage', 'inning en invordering van de bijdragen voor
sociale zekerheid' en 'uniformisering van de DmfA’
wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreﬀende de erkenning van de mantelzorger
wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met betrekking tot het asbestfonds
met betrekking tot de dienst voor uitkeringen van het RIZIV:
wijzigingen van de wet betreﬀende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
wijzigingen van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige deﬁniëring van begrippen met
betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 39
van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels
wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 waarin, met toepassing van artikel 39 van de wet van
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de
wettelijke pensioenstelsels, het uniform begrip 'gemiddeld dagloon' wordt vastgesteld en sommige
wettelijke bepalingen in overeenstemming worden gebracht
wijziging van de wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers

opheﬃng van het koninklijk besluit van 21 december 2018 tot uitvoering van artikel 12, § 3, tweede lid,
van de wet van 18 juli 2018 betreﬀende de economische relance en de versterking van de sociale
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cohesie, bekrachtigd bij artikel 8 van de wet van 28 april 2019 houdende diverse ﬁscale bepalingen en
tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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COVID-19: verlaging van de activiteitsdrempels inzake vergoedingen of
tegemoetkomingen voor bepaalde zorgverleners voor het jaar 2020
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp
van koninklijk besluit goed tot verlaging van de activiteitsdrempels inzake bepaalde vergoedingen of
tegemoetkomingen voor zorgverleners voor het jaar 2020, ten gevolge van de coronacrisis.
De coronacrisis heeft voor bepaalde zorgverleners een vermindering van hun activiteit veroorzaakt,
waardoor de doelgroep mogelijk de drempels voor één of meerdere forfaitaire RIZIV-vergoedingen niet
behaalt.
Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in dit verband een procentuele verlaging van de
activiteitsdrempels voor apothekers, artsen, kinesisten, logopedisten, tandartsen, verpleegkundigen en
verloskundigen inzake bepaalde vergoedingen of tegemoetkomingen wat betreft het referentiejaar 2020.
De precieze percentages zijn bepaald per beroepsgroep en zijn gebaseerd op de meest recente gegevens
beschikbaar, verhoogd met een marge van 5% om interne verschillen en de afwezigheid van
cijfergegevens te verdisconteren.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Bepaling van het verplicht medisch getuigschrift voor een verblijfsaanvraag
De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi een
voorontwerp van wet goed betreﬀende het medisch getuigschrift dat verplicht moet worden gebruikt
bij de indiening van een aanvraag om machtiging tot verblijf.
Het voorontwerp heeft als doel de modaliteiten te wijzigen voor het bepalen van het model van standaard
medisch getuigschrift, dat moet worden gebruikt in het kader van een aanvraag tot verblijf ingediend op
grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. Overeenkomstig het advies van de Dienst
Administratieve Vereenvoudiging (DAV) en de Only Once-wetgeving zal het model van standaard medisch
getuigschrift niet meer worden bepaald bij koninklijk besluit, maar zal het ter beschikking worden gesteld
op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. De betrokkenen zijn verplicht gebruik te maken van het
model dat hun op deze website ter beschikking wordt gesteld. Zo niet is hun verblijfsaanvraag niet
ontvankelijk.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreﬀende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de bepaling van
het model van medisch getuigschrift dat verplicht moet worden gebruikt bij de indiening van een aanvraag
om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter

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

Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast
met de Nationale Loterij
Lambermontstraat 2
1000 Brussel
België
+32 2 475 50 55 50
https://mahdi.belgium.be
info.mahdi@mahdi.fed.be

Sieghild Lacoere
Woordvoerster
+32 475 50 55 50

sieghild.lacoere@mahdi.fed.be

© 2021 - news.belgium.be

1/2

02 jul 2021 -18:04

Hoort bij Ministerraad van 2 juli 2021

Omzetting van de Europese cyberbeveiligingsverordening
De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de
omzetting van de Europese cyberbeveiligingsverordening.
Het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit geven gedeeltelijk uitvoering aan de
Europese cyberbeveiligingsverordening die een nieuw Europees kader creëert om vrijwillige EU-certiﬁcaten
uit te reiken rond de cyberveiligheid van ICT-producten, diensten en processen in de hele Unie.
Om aan de verplichtingen van deze Europese cyberbeveiligingsverordening op nationaal niveau te
voldoen, wordt het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) voorgesteld als Nationale
Cyberbeveiligingscertiﬁceringsautoriteit (NCCA), ondersteund door een nationaal overlegplatform.
In dit verband beoogt het voorontwerp van wet:
de bevoegdheden van de NCCA en de samenwerkingsmodaliteiten te deﬁniëren
de werkmethode voor de uitreiking van EU-certiﬁcaten te detailleren
de regels voor toezicht te bepalen
de sancties- en klachtenprocedures te bepalen
een aantal wijzigingen aan de organieke wetten van een aantal sectorale autoriteiten door te voeren

Het ontwerp van koninklijk besluit doet het volgende:
het duidt het CCB aan als NCCA
het bepaalt de lijst van overheden van de nationale overleggroep
het bevat enkele wijzigingen aan het koninklijk besluit tot oprichting van het CCB

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Het ontwerp van koninklijk besluit
wordt, na publicatie van de wet, ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Dossiers over de Regie der Gebouwen
De ministerraad gaat op voorstel van de staatsecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu
Michel, akkoord met twee dossiers over de Regie der Gebouwen.
Het betreft:
het afsluiten van een bijakte voor het gebouw gelegen in de Frederik de Merodestraat 88 in
Mechelen, voor de federale politie
het afsluiten van een huurovereenkomst voor het gebouw gelegen op de Wolfdonksesteenweg 211 in
Herstelt, voor het archief van het Vredegerecht te Westerlo
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Hervorming regelgeving met betrekking tot de evaluatie van federale ambtenaren
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp
van koninklijk besluit goed dat de regelgeving met betrekking tot de evaluatie van personeelsleden in
het federaal openbaar ambt hervormt.
Het ontwerp van koninklijk besluit stelt het regelgevingskader vast voor de invoering van het nieuwe,
vereenvoudigde concept voor de evaluatie van federale ambtenaren. Dit teneinde de administratieve
lasten weg te werken, de band tussen evaluatie en ﬁnanciële evolutie te verbreken en alleen de
evaluatievermelding "onvoldoende" te behouden.
Dit nieuwe systeem zal meer in overeenstemming zijn met de snelle evolutie binnen organisaties. Het zal
een reglementaire basis bieden voor remediëring in de vorm van begeleiding op maat van het
personeelslid.
De hervorming van de evaluatie zal gepaard gaan met het creëren van een omgeving van open en
permanente feedbackcultuur.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State, na onderhandeling met de
representatieve vakorganisaties in het Comité voor de federale, de gemeenschappen, de gewestelijke
overheidsdiensten.
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COVID-19: verlenging van de wervingsmachtiging voor het extra personeel bij de POD
Maatschappelijke Integratie
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux akkoord
met de verlenging van de wervingsmachtiging voor personeel van de POD Maatschappelijke
Integratie belast met de controle op de coronamaatregelen.
De coronacrisis bracht het afgelopen anderhalf jaar veel extra werklast en -druk met zich mee voor
verschillende diensten en sectoren, zo ook voor de POD Maatschappelijke Integratie. Daarom werd aan de
dienst bij beslissing van de ministerraad van 12 maart een niet-structurele verhoging van de personele
middelen toegekend voor de periode tot 30 juni 2021.
Door de aanhoudende crisis en haar gevolgen wordt die periode verlengd tot en met 31 december 2021.
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Overheidsopdracht voor de winteropvang van daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
De ministerraad gaat op voorstel van de minister belast met Armoedebestrijding, Karine Lalieux,
akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de opvang en begeleiding van daklozen in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de winterperiode.
De POD Maatschappelijke Integratie wenst een opdracht te lanceren voor een maximaal geraamd bedrag
van 4.050.000 euro incl. btw voor een looptijd van 3 jaar, met de mogelijkheid de opdracht vroegtijdig op
te zeggen op het einde van het eerste of het tweede jaar. De uit te voeren opdracht betreft de organisatie
van de opvang en begeleiding van daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De opdracht zal worden
gegund via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
De opvangvoorziening moet elk jaar geopend zijn van 1 november tot en met 31 maart. Ze zal worden
georganiseerd in het gebouw gelegen in de Trierstraat 82, Brussel, met een maximumcapaciteit van 250
personen. De opvang dient de volgende diensten te verstrekken aan het doelpubliek:
psychosociale begeleiding
medische en paramedische ondersteuning
ontbijt en 's avonds warme maaltijd
toegang tot hygiënische faciliteiten
opslag van kleding

De organisatie die de opdracht zal uitvoeren, zal ook jaarlijks een zelfevaluatie opstellen.
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In aanmerking nemen van het verlof voor mantelzorg in het kader van het pensioen bij de
overheid
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux een ontwerp van
koninklijk besluit goed om rekening te houden met het verlof voor mantelzorg in het kader van het
pensioen bij de overheid.
Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt rekening te houden met het verlof voor mantelzorg in het kader
van de toekenning en de berekening van het rustpensioen van agenten van de federale Staat, de
rechterlijke macht en de overheidsbedrijven.
De datum van inwerkingtreding van dit besluit werd vastgesteld op 1 januari 2021, met name dezelfde
datum als de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit waarmee het verlof voor erkende
mantelzorgers werd ingevoerd in de diverse statuten van de publieke sector.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met
betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de
Grondwet met verloven toegekend in het kader van het verlof voor erkende mantelzorgers
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Lokale politie: toekenning van de subsidies ter ondersteuning van de NAVAP voor 2021
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een
ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de wijze van toekenning van de subsidies ter
ondersteuning van het eindeloopbaanregime (NAVAP) voor personeelsleden van het operationeel
kader van de lokale politie voor het jaar 2021.
Bij de budgetcontrole is beslist om de lokale politiezones een subsidie te verlenen voor de kost van het
wachtgeld van de personeelsleden die de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering genieten.
Hierdoor wordt de ﬁnanciële meerkost van de lokale besturen gecompenseerd. Het gaat om een totale
budgettaire overdracht van 32,9 miljoen euro.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Wijziging van de reglementering voor buitenlandse studenten in België
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat buitenlandse studenten toegang geeft tot de arbeidsmarkt.
De belangrijkste wijzigingen betreﬀen enerzijds de beperkte toegang tot de arbeidsmarkt voor
buitenlandse studenten die deelnemen aan een mobiliteitsprogramma binnen de Europese Unie en
anderzijds de onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt voor degenen die na voltooiing van hun studie
maximaal twaalf maanden in de Unie blijven om een job te vinden of een bedrijf op te zetten.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de
uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreﬀende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich
in een speciﬁeke verblijfssituatie bevinden

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

Pierre-Yves Dermagne, vice-eersteminister en minister van
Economie en Werk
Hertogstraat 61
1000 Brussel
België
+32 2 207 16 00
https://dermagne.belgium.be
contact@dermagne.fed.be

Laurens Teerlinck
Woordvoerder (NL)
+32 484 68 12 59

laurens.teerlinck@dermagne.fed.be
Nicolas Gillard
Woordvoerder (FR)
+32 476 20 37 84

nicolas.gillard@dermagne.fed.be

© 2021 - news.belgium.be

1/1

02 jul 2021 -18:04

Hoort bij Ministerraad van 2 juli 2021

Bundeling en aanpassing van sommige bepalingen betreﬀende de postdiensten
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Petra De Sutter een
ontwerp van koninklijk besluit goed om sommige bepalingen betreﬀende de postdiensten te bundelen
en aan te passen.
Het ontwerp beoogt bepalingen die nu verspreid zijn over drie koninklijke besluiten te bundelen en te
herstructureren en de huidige teksten aan te passen aan de juridische (nieuwe postwet van 26 januari
2018), technologische en marktontwikkelingen.
Het ontwerp betreft onder andere bepaalde deﬁnities, de behandeling en distributie van de postzendingen,
de vergunningen, de extracontractuele aansprakelijkheid van de aangewezen aanbieder van de universele
postdienst en de universele postdienst zelf.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de
Raad van State.
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Diverse wijzigingen aan de wet betreﬀende het centraal aanspreekpunt van rekeningen en
ﬁnanciële contracten
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van
Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet inzake het
centraal aanspreekpunt van rekeningen en ﬁnanciële contracten (CAP).
Het voorontwerp beoogt de CAP-wet te wijzigen om rekening te houden met advies 122/2020 van de
Gegevensbeschermingsautoriteit en om verschillende tekortkomingen of lacunes te corrigeren. Het
gaat onder meer over de volgende wijzigingen:
de invoering van het verbod op hergebruik van de gegevens die door een persoon bekomen werd in
het kader van diens recht op inzake van de eigen in het CAP geregistreerde persoonsgegevens voor
bestuurlijke doeleinden of voor andere ﬁnaliteiten die onverenigbaar zijn met de basisﬁnaliteit van het
inzagerecht
de invoering van een nieuwe machtiging, voor een periode van één jaar beginnend op 1 april 2021,
voor de informatieplichtigen, om in het databestand van het Rijksregister van de natuurlijke personen,
via een gespecialiseerde instelling, het rijksregisternummer van hun cliëntenrijksinwoners, op te
zoeken, teneinde alsnog aan hun verplichtingen onder de CAP-wetgeving te voldoen
de aanpassing van artikel 10 van de CAP-Wet voor wat betreft de ﬁnanciering van het CAP om enerzijds
te speciﬁceren dat de verdeling van de kosten van het CAP onderde gebruikers slechts een
mogelijkheid is en geen basisprincipe en anderzijds dat de Koning gemachtigd blijft om de praktische
modaliteiten van de terugbetaling van de kosten van het CAP aan de Nationale Bank van België vast te
stellen, met inbegrip de betalingstermijn die 90 kalenderdagen niet mag overschrijden
de verlenging van de bewaartermijn voor de lijst van aanvragen om informatie aan het CAP van
twee naar vijf jaar om in navolging te komen van de Europese richtlijn 2019/1153 tot vaststelling van
regels ter vergemakkelijking van het gebruik van ﬁnanciële en andere informatie voor het voorkomen,
opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten, en tot intrekking van Besluit
2000/642/JBZ van de Raad
de invoering van de verplichting voor de informatiegerechtigden om de geconstateerde
tekortkomingen op de verplichtingen die de CAP-wet oplegt aan de informatieplichtigen, aan de
Administratie van de Thesaurie mee te delen, zodat deze laatste dit zou kunnen onderzoeken en indien
nodig hen sanctioneren

Daarnaast bevat het voorontwerp ook enkele tekstwijzigingen die bedoeld zijn om de bepalingen van de
CAP-wet inzake de verwerking van persoonsgegevens te verduidelijken of aan te vullen.
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Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal
aanspreekpunt van rekeningen en ﬁnanciële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal
bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest
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COVID-19: plafonds van de vergoeding voor vrijwilligers
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp
van koninklijk besluit goed betreﬀende de plafonds van de vergoeding voor vrijwilligers in de
vaccinatiecentra en vrijwilligers in de zorgsector.
Aangezien de vaccinatiecampagne nog verscheidene maanden zal duren, heeft dit ontwerp tot doel de
vrijwilligers die sinds het begin van de campagne in de vaccinatiecentra zijn ingezet, in staat te stellen hun
inzet voor de volksgezondheid voort te zetten. Aangezien de vaccinatiecentra ervoor kiezen een beroep te
doen op vrijwilligers die reeds aan het werk zijn, een opleiding hebben genoten en zich de bestaande
procedures eigen hebben gemaakt, bestaat het risico dat deze vrijwilligers snel het jaarlijkse
kostenplafond bereiken dat in de wet van 3 juli 2005 is vastgelegd. Het ontwerp van besluit brengt het
jaarlijkse maximum op 3.541 euro/jaar (geïndexeerd), zodat men 100 dagen actief kan zijn tegen het
maximumtarief van de dagvergoeding.
Voor de vrijwilligers in de zorgsector heeft het ontwerp tot doel om in het derde kwartaal van 2021 het
jaarlijkse plafond van de forfaitaire onkostenvergoeding te verhogen tot 2.600,90 euro. Deze verlenging is
onder meer ingegeven door het nieuwe Europese kader dat reizen binnen de Europese Unie vanaf 1 juli
weer eenvoudiger moet maken. Verwacht wordt dat de testcentra in het derde kwartaal met veel extra
werk te maken zullen krijgen. De inzet van vrijwilligers blijft een belangrijk instrument om deze toename
het hoofd te bieden.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging
van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005
betreﬀende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers
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Overheidsopdracht voor Defensie en de Federale Politie
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het
opstarten van een overheidsopdracht voor de verwerving van munitie voor Defensie en de Federale
Politie.
Concreet gaat het om het in plaats stellen van een raamovereenkomst voor de verwerving van munitie 40
mm Low Velocity (LV) en High Velocity (HV) van verschillende types voor Defensie en de Federale Politie
De opdracht zal verlopen via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
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