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Ministerraad van 21 oktober 2021
De ministerraad vergaderde op donderdag 21 oktober 2021 in de Wetstraat 16, onder het
voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo.

De ministerraad nam de volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 21 oktober 2021

Verlenging van het mandaat van de voorzitster van de Nationale Commissie voor de
Rechten van het Kind
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp
van koninklijk besluit goed tot aanwijzing van de voorzitster van de Nationale Commissie voor de
Rechten van het Kind.
De ministerraad keurt de verlenging van het mandaat van Karen Van Laethem als voorzitster van de
Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind goed, voor een periode van vijf jaar vanaf 1 oktober
2021.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Hoort bij Ministerraad van 21 oktober 2021

Opheﬃng van diverse artikelen van het organiek reglement van het Hoog Comité van
Toezicht
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp
van koninklijk besluit goed tot opheﬃng van bepaalde artikelen van het koninklijk besluit houdende
organiek reglement van het Hoog Comité van Toezicht.
Sommige instellingen sturen de documenten opgesomd in de artikelen 41 tot en met 43 van het koninklijk
besluit van 29 juli 1970 nog steeds naar de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), ter attentie van het
Hoog Comité van Toezicht. Voortaan zijn de opdrachten van het Hoog Comité van Toezicht achterhaald,
ofwel omdat ze nu bij andere instellingen zijn ondergebracht, ofwel omdat ze overbodig zijn geworden
gelet op de evolutie van diverse regelgevingen.
Het ontwerp strekt er dus toe de artikelen 41 tot en met 43 van het koninklijk besluit van 29 juli 1970
houdende het organiek reglement van het Hoog Comité van Toezicht op te heﬀen.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot opheﬃng van de artikelen 41 tot 43 van het koninklijk besluit van 29 juli
1970 houdende organiek reglement van het Hoog Comité van Toezicht
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Hoort bij Ministerraad van 21 oktober 2021

Wijzigingen betreﬀende de vervolkmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het
actief kader
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder een voorontwerp van
wet goed tot wijziging van diverse bepalingen betreﬀende de vervolmakingscursussen van de
beroepsmilitairen van het actief kader en tot opheﬃng van de beroepsproeven van de vorming voor
kandidaat hoofdoﬃcier voor de beroepsoﬃcieren van niveau A.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Hoort bij Ministerraad van 21 oktober 2021

Indiening van de bijkomende projecten inzake risicogroepen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot uitstel van de datum van indiening van de bijkomende projecten inzake
risicogroepen.
De bijkomende projecten voor -26-jarigen uit de risicogroepen worden georganiseerd in projectperiodes
van twee jaar. Bij ongewijzigd beleid moesten de paritaire (sub)comités ten laatste op 1 oktober 2021 een
aanvraag bezorgen voor de projectperiode 2022-2023. In het koninklijk besluit van 29 augustus 2021 tot
uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de
periode 2021-2022 wordt de uiterste datum van neerlegging van de collectieve arbeidsovereenkomsten
betreﬀende de inspanning ten gunste van de risicogroepen verschoven van 1 oktober 2021 naar 31
december 2021. Een neergelegde cao risicogroepen voor de jaren 2021-2022, waarin ten minste 0,05%
van de loonmassa wordt toegewezen aan -26-jarigen uit de risicogroepen, is echter één van de
voorwaarden voor een ontvankelijk bijkomend project risicogroepen 2022-2023. Paritaire (sub)comités die
een aanvraag voor een bijkomend project risicogroepen 2022-2023 willen bezorgen, zouden zodoende
geen gebruik kunnen maken van het voorziene uitstel voor de cao risicogroepen tot en met 31 december
2021.
Om een uniform wettelijk kader voor de cao’s risicogroepen en de bijkomende projecten risicogroepen in
stand te houden, wordt in het ontwerp van koninklijk besluit de deadline voor de bijkomende projecten
risicogroepen 2022-2023 eveneens uitgesteld tot en met 31 december 2021. Een dergelijk uitstel heeft
echter gevolgen voor de kalender van de periode 2022-2023. Om voldoende tijd te voorzien voor de
administratieve afhandeling van de aanvragen, zal de projectperiode in dit geval pas kunnen starten op 1
april 2022 in plaats van op 1 januari 2022.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering
van artikel 191, §3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen
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Digitalisering van de ecocheques
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne en van
minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot
wijziging van diverse bepalingen betreﬀende elektronische ecocheques.
Het ontwerp van koninklijk besluit is voornamelijk gericht op de digitalisering van de ecocheques. Op
heden kunnen die zowel op papier als digitaal worden uitgereikt. Vanaf 1 januari 2022 zal dit enkel nog
elektronisch kunnen. De papieren ecocheques die nog tot 31 december 2021 worden uitgegeven, blijven
geldig tot 31 december 2023. Daarna verdwijnen de papieren ecocheques deﬁnitief
Daartoe beoogt het ontwerp van koninklijk besluit de wijziging van:
artikel 19quater 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
het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en
erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijd-, eco- of consumptiecheques in een elektronische
vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse
bepalingen

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Modaliteiten van het rouwverlof voor zelfstandigen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van
koninklijk besluit goed houdende de toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige
die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt naar aanleiding van een overlijden van een familielid.
Het ontwerp van koninklijk besluit voert de modaliteiten van het nieuwe stelsel van 10 dagen rouwverlof
voor de zelfstandigen uit en verduidelijkt deze:
het rouwverlof staat open voor:
de zelfstandigen in hoofdberoep (inclusief helpers en meewerkende echtgenoten aangesloten bij het
maxistatuut)
zelfstandigen in bijberoep of actief na de wettelijke pensioenleeftijd die voorlopige bijdragen verschuldigd
zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep

het rouwverlof omvat de toekenning van een uitkering waarvan het dagelijks bedrag van 85,77 euro
bedraagt
de zelfstandige die van het rouwverlof wenst gebruik te maken moet hiertoe een aanvraag indienen bij
zijn sociaal verzekeringsfonds

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Voorwaarden voor het verkrijgen van de vergunningen voor de stations van het
radiocommunicatienetwerk ASTRID
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter een ontwerp
van koninklijk besluit goed betreﬀende het door ASTRID geëxploiteerde radiocommunicatienetwerk.
Het ontwerp vervangt het koninklijk besluit van 14 mei 2000 en schept een geactualiseerd kader voor de
voorwaarden voor de verkrijging en uitoefening van de vergunningen voor de stations van het
radiocommunicatienetwerk ASTRID.
Krachtens de wet van 8 juni 1998 betreﬀende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten
levert het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) de vergunningen af voor de
stations van het radiocommunicatienetwerk ASTRID. Het koninklijk besluit van 18 december 2009
betreﬀende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met
gedeelde middelen is dus, met uitzondering van hoofdstuk IV, van toepassing op het
radiocommunicatienetwerk ASTRID.
Het ontwerp van koninklijk besluit bevat enerzijds vrijstellingen voor sommige bepalingen van het
koninklijk besluit van 18 december 2009, en anderzijds speciﬁeke aanvullende bepalingen voor het
radiocommunicatienetwerk ASTRID. Het laat ook toe dat het BIPT een vergunning toekent aan ASTRID voor
het oprichten van een eigen speciﬁek radiotoegangsnetwerk voor breedbandcommunicatie. Dit netwerk
zal in principe gebruikmaken van de 8MHz duplex grenzend aan de 700 MHz-frequentieband, die op
Europees niveau werd geïdentiﬁceerd voor oplossingen voor openbare veiligheid en beveiliging, civiele
bescherming en rampenbestrijding (PPDR). Dit besluit werd samen met het KB 700 MHz goedgekeurd
Het ontwerp wordt voorgelegd aan het Interministerieel comité voor telecommunicatie, radio-omroep en
televisie, aan het Overlegcomité en aan de Raad van State.
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Vaststelling van de lijst van de begunstigden van immuniteiten en persoonlijke
voorrechten bij de SHAPE
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès akkoord
met een beperkte lijst van begunstigden van immuniteiten en persoonlijke voorrechten krachtens de
zetelovereenkomst België-SHAPE.
Het betreft de oﬃcieren op bepaalde intergeallieerde sleutelfuncties met hoge verantwoordelijkheid, die
essentieel zijn voor de continuïteit van de werking van SHAPE.
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Overheidsopdracht voor Defensie: installatie van satellietcommunicatiesystemen op
tactische voertuigen
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met de
lancering van een overheidsopdracht voor de aankoop en installatie van SATCOM On The
Pause (SOTP)-systemen op tactische voertuigen van Defensie, met inbegrip van een
onderhoudsovereenkomst voor de levensduur van het systeem.
De opdracht zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
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Federale politie: overheidsopdracht voor het schoonmaken van de gebouwen
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord
met het opstarten van een overheidsopdracht voor het schoonmaken van de gebouwen van de
federale politie.
Concreet gaat het om een driejarige raamovereenkomst die uit zes percelen bestaat, met elk meedere
posten.
De overheidsopdracht zal verlopen via de openbare procedure.
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FOD Mobiliteit: vergoeding internationale opdracht
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van
ministerieel besluit goed tot regeling van de vergoedingen van de personeelsleden van de FOD
Mobiliteit, die een opdracht vervullen bij sommige internationale instellingen.
Dit ontwerp beoogt speciﬁeke vergoedingen vast te stellen voor de personeelsleden van de FOD Mobiliteit
die voor lange duur in het buitenland worden aangewezen. Het beoogt eveneens een reglementaire tekst
met algemene reikwijdte te zijn opdat er niet voor elke eventueel toekomstige opdracht van lange duur in
het buitenland een nieuw reglementair kader gecreëerd dient te worden. Op heden betreft de aanwijzing
van een Commissaris bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) in Montreal echter de enige
opdracht van lange duur in het buitenland voor personeelsleden van de FOD Mobiliteit.
Het ontwerp wordt ter syndicale onderhandeling voorgelegd.
Ontwerp van ministerieel besluit tot regeling van de vergoedingen van de personeelsleden van de
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, die een opdracht vervullen bij sommige internationale
instellingen
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Invoeging in het Wetboek van economisch recht van bepalingen betreﬀende intellectuele
eigendom
De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende de invoeging in boek XI van het
Wetboek van economisch recht van diverse bepalingen betreﬀende intellectuele eigendom.
Het voorontwerp van wet strekt tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen inzake intellectuele
eigendom en tot invoeging ervan in het Wetboek van economisch recht, om verschillende aspecten ervan
te moderniseren. Deze maatregelen zijn ook bedoeld om de economische ontwikkeling van innovatieve
kmo’s te stimuleren en te ondersteunen door de bescherming van de intellectuele eigendom, die een
factor van groei en veerkracht is, voor hen toegankelijker te maken.
De belangrijkste maatregelen die in het voorontwerp van wet worden voorgesteld, zijn:
ﬂexibiliteit in het gebruik van talen
implementering van de Digital Access Service (DAS) van de WIPO (World Intellectual Property
Organization) door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom
verlenging van de termijnen in de octrooiverleningsprocedure bij een crisis betreﬀende de openbare
veiligheid
aanpassing aan de AVG van de bepalingen betreﬀende de octrooien in het Wetboek van economisch
recht
diverse maatregelen betreﬀende de werking van het Instituut voor Octrooigemachtigden
ﬁnanciering van de onderzoeksverslagen
aanpassing van de betaaltermijnen van de jaartaks wat betreft het kwekersrecht
authenticatie van de beslissingen van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
(EUIPO)
technische verduidelijkingen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Bepalingen betreﬀende openbare mobiele netwerken
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Petra De Sutter vijf
ontwerpen van koninklijk besluit goed betreﬀende openbare mobiele netwerken.
Het eerste ontwerp betreft hoofdzakelijk het spectrum in de frequentieband 2,6 GHz alsook de
mogelijkheid voor het BIPT om de niet-gebruikte gebruiksrechten in de 2,6 GHz-band in te trekken.
Het tweede ontwerp betreft de gebruiksrechten voor de banden in verband met de bestaande 2G- en 3Gvergunningen vanaf 15 maart 2021. Om de continuïteit van de dienstverlening voor de bestaande
vergunningshouders voor 2G en 3G te verzekeren heeft het BIPT de mogelijkheid om de gebruiksrechten in
de 2G- en 3G-frequentiebanden te verlengen tot aan de nieuwe te houden veiling.
Het derde ontwerp betreft de 700MHz-band. Net zoals de 800MHz-band, maakt deze 700MHz-band deel uit
van het zogenoemde digitale dividend, als gevolg van de overstap van analoge televisie naar digitale
televisie. Een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake het gebruik van de 470-790MHzfrequentieband in de Unie verplicht de lidstaten om, vóór 30 juni 2020, het gebruik van de 700MHz-band
toe te staan voor elektronische communicatiediensten van draadloze breedband.
Het vierde ontwerp betreft de 1427-1517 MHz-band, ook de 1400 MHz-band genoemd. De 1400 MHz-band
is gestandaardiseerd door het 3GPP12, als SDL-band en kan dus a priori maar geschikt zijn voor een
mobiele operator die reeds over andere frequentiebanden beschikt. Een besluit van de Commissie bepaalt
dat de lidstaten de 1400 MHz-band uiterlijk op 1 oktober 2018 moeten aanwijzen en beschikbaar stellen
voor draadloze breedbanddiensten voor elektronische communicatie.
Het vijfde ontwerp betreft de 3400-3800 MHz-band. In zijn advies meent de RSPG dat de 3400-3800 MHzband een primordiale band is om 5G in Europa te introduceren, zelfs vóór 2020. Voor de RSPG heeft deze
band het potentieel om van Europa de voorhoede te maken van de 5G-uitrol.
De ministerraad belast de minister van Telecommunicatie en Post ermee het overkoepelend kennis- en
leerplatform rond 5G verder uit te bouwen.
De vijf ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Volkgezondheid: verlenging van de overeenkomsten met Medista NV
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord
met de verlenging van de overeenkomsten met Medista NV.
Concreet gaat het om een verlenging van vijf maanden van de overeenkomsten met Medista NV voor het
beheer van de strategische voorraad van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en van medische
hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek (IVD’s).
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Stemrecht op 16 jaar voor de Europese verkiezingen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en van
minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zijn akkoord gegeven voor de tekst van een
voorontwerp van wet om de burgers vanaf 16 jaar de mogelijkheid te geven om te gaan stemmen
voor de Europese verkiezingen.
Deze wens van de regering kadert volledig binnen de resolutie van 11 november 2015 over de hervorming
van de kieswet van de Europese Unie, waarbij het Europees Parlement aan de lidstaten heeft aanbevolen
om, als een volgende stap, na te denken over manieren om te komen tot een geharmoniseerde
minimumleeftijd voor de kiezers van 16 jaar, teneinde de electorale gelijkheid van de burgers van de Unie
verder te vergroten.
Jngeren die de volle leeftijd van 16 jaar hebben op het ogenblik van de verkiezing zullen de mogelijkheid
hebben om zich als kiezer in te schrijven voor de verkiezing van het Europees Parlement. De juridische en
administratieve inschrijvingsprocedure voor de minderjarige zal mogelijk zijn vanaf de volle leeftijd van 14
jaar (stemmen zal echter pas mogelijk zijn vanaf 16 jaar).
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreﬀende de verkiezing van het
Europees Parlement teneinde de burgers vanaf 16 jaar de mogelijkheid te geven om te gaan stemmen
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