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Ministerraad van 29 oktober 2021
Een ministerraad via videoconferentie vond plaats op vrijdag 29 oktober 2021 onder het
voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo.
De ministerraad nam de volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 29 oktober 2021

Masterplan met het oog op humane detentie III: evaluatie en dringende projecten
De ministerraad neemt een aantal beslissingen betreﬀende de evaluatie en een aantal dringende
projecten binnen het masterplan humane detentie III.
Ten eerste neemt de ministerraad akte van de evaluatie van het masterplan en benadrukt dat de
projecten uit masterplan I, II en III worden uitgevoerd, mits een jaarlijkse evaluatie en rapportage van
bevolking en capaciteit aan de hand van een aantal belangrijke parameters.
Ten tweede bevestigt ze dat de forensisch psychiatrische centra (FPC's) voorrang krijgen, zoals
aangekondigd in het regeerakkoord van 30 september 2020. Ze stemt ook in met de verandering van site
en de start van het overleg met de lokale overheden voor het FPC in Aalst, met het oog op de uitvoering
van een uitgebreide studie naar de alternatieve sites. Ook zal in het bestek van de overheidsopdracht in
een eventuele uitbreiding van de capaciteit van 120 naar 180 plaatsen worden voorzien.
Ten derde keurt de ministerraad de toevoeging van 15 detentiehuizen aan het masterplan goed.
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Regie der Gebouwen: opstart van een overheidsopdracht voor de aanstelling van
energieauditeurs
De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu
Michel akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de aanstelling van
energieauditors.
Met het oog op het verbeteren van de energieprestaties van de gebouwen die ze beheert, zal de Regie der
Gebouwen externe auditors aanstellen die zullen instaan voor de uitvoering van energieaudits. Daarna
moeten de energierenovatiewerken van deze gebouwen kunnen worden uitgevoerd.
Op een vooruitzicht van vier jaar zal de helft van het gebouwenbestand van de Regie der Gebouwen
worden geauditeerd.
Deze audits vormen een cruciale stap in het bereiken van de NEKP-doelstellingen.
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Uitvoering van het actieplan ter bestrijding van antimicrobiële resistentie
De ministerraad erkent het belang van het Belgische nationale actieplan One Health ter bestrijding
van antimicrobiële resistentie.
Antimicrobiële resistentie (AMR) is vandaag en in de toekomst een van de grootste bedreigingen voor de
volksgezondheid. België is al vele jaren actief in de strijd tegen AMR, zowel op het gebied van de
menselijke als de dierlijke gezondheid, en streeft naar een vermindering en verbetering van het gebruik
van antimicrobiële stoﬀen (en antibiotica in het bijzonder), om de ontwikkeling en verspreiding van
resistente ziektekiemen te voorkomen. De feiten leren ons overigens dat resistente bacteriën worden
overgedragen tussen mensen, dieren en het milieu, en dat een sectoroverschrijdende en multidisciplinaire
aanpak nodig is.
Dit nationale plan is gebaseerd op een gemeenschappelijke "One World, One Health"-benadering (1W1H),
waarbij iedereen verantwoordelijk is en samenwerkt om de best mogelijke zorg voor mens en dier, veilig
voedsel en een gezond milieu voor alle burgers te bieden. Op basis van de richtlijnen vastgelegd in 2019,
in overleg met de beleidscellen van de federale ministers en met de deelgebieden in de interministeriële
conferentie Volksgezondheid, heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu de uitwerking gecoördineerd van een nationaal actieplan (NAP) dat beantwoordt aan de 1W1Haanpak om antimicrobiële resistentie te bestrijden.
Het doel van dit plan is alle initiatieven samen te brengen in een meerjarenkader met de naam "Belgisch
nationaal actieplan One Health ter bestrijding van antimicrobiële resistentie", om meer samenhang te
creëren en een doeltreﬀend samenwerkings- en coördinatiemechanisme op te zetten. Dit plan omvat
zowel bestaande acties die worden ondersteund door reeds vastgelegde budgetten als nieuwe acties
waarvoor een nieuw budget van 20.872.164 euro werd toegewezen voor de ﬁnanciering van het plan voor
2022-2025. Deze begroting omvat de acties die op federaal niveau zullen worden ondernomen.
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Vrijwillige bijdrage van België aan het Internationaal Energieagentschap
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van
koninklijk besluit goed houdende toekenning van een subsidie voor een bijdrage aan het
Internationaal Energieagentschap (IEA).
Op 13 mei 2021 werd België verkozen als vicevoorzitter voor de tweejaarlijkse ministeriële vergadering
van het IEA, die zal plaats vinden op 2 en 3 februari 2022. De regering wenst deze gelegenheid aan te
grijpen om sturing te geven aan de werkzaamheden van het IEA de volgende jaren en onze klimaat- en
energiedoelstellingen ook internationaal uit te dragen.
België kan een bijdrage leveren aan het Clean Energy Transition Programme dat expertise aanbiedt aan
ontwikkelende economieën omtrent technologieën en energiedragers die de globale energietransitie
versnellen. Landen moeten kunnen leren van de ervaring van anderen en ondersteuning vinden bij het
ontwikkelen van nieuwe paden die niet noodzakelijkerwijze verlopen via de ontwikkeling van gas en
petroleuminfrastructuur.
De federale minister van Energie is ingegaan op de uitnodiging van het IEA om ondervoorzitter te worden
van de ministeriële commissie die onderzoekt hoe het succes van de Clean Energy Transition kan worden
versterkt door een sterkere focus te leggen op de sociaaleconomische impact en op de manier hoe burgers
zelf meer kunnen worden betrokken. De vrijwillige bijdrage zou gericht zijn op het uitbreiden van de
geograﬁsche scope van het Clean Energy Transition Programme naar Westelijk en Zuidelijk Afrika.
Om de sturing kracht bij te zetten wordt er gewerkt met vrijwillige bijdragen die variëren tussen de
500 000 en 1 miljoen euro. België draagt 500.000 euro bij.
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Verhuis van de FOD Financiën naar North Galaxy en herhuisvesting van de Federale Politie
in de Financietoren
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, minister
van Financiën Vincent Van Peteghem en de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen,
Mathieu Michel, akkoord met de verderzetting van het meerjarig bezettingsplan in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest wat betreft de verhuis van de FOD Financiën naar North Galaxy en de
herhuisvesting van de Federale Politie in de Financietoren.
Het gaat erom alle satellietdiensten van de FOD Financiën, alsook die die de Financietoren van het
Administratief Centrum Kruidtuin bezetten, te verhuizen naar North Galaxy door ze te laten overgaan naar
een New Way of Working-omgeving (NWoW). De aldus vrijgekomen ruimten in de Financietoren zullen de
administratieve diensten van de Federale Politie huisvesten, die momenteel gevestigd zijn in de
Kroontuinen, door hen eveneens te laten overgaan naar de NWoW-ABW (activity based workspaces).
De ministerraad gaat ook akkoord met de lancering van een open procedure met Europese bekendmaking
met de prijs als enige gunningscriterium als plaatsingswijze voor de opdrachten van werken. Hij gaat
eveneens akkoord met de verlenging van de twee huurcontracten van het complex “Kroontuinen” voor
twee jaar (2024 en 2025).
Voorts wordt de minister van Financiën verzocht de dienstverlening aan de burgers te blijven
optimaliseren en te organiseren binnen de contouren van de nieuwe front oﬃce in de North Galaxy.
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Hergroepering van de verschillende diensten van de federale politie op de site van Vottem
De ministerraad bevestigt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en
van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel de voortzetting van de
hergroepering van de federale politie op de site van Vottem door de opstart van een
overheidsopdracht te valideren voor werken ter uitvoering van de tweede fase van het Masterplan
Vottem.
Fase II van het Masterplan voor de hergroepering van de federale politie op de site van Vottem breekt dus
aan: in de planning van de werken wordt rekening gehouden met de opeenvolgende verhuizingen van de
verschillende diensten ter plaatse om te kunnen afbreken wat dient afgebroken te worden en nieuwe
entiteiten te kunnen bouwen zonder de activiteit op de site te moeten stopzetten. Er wordt voorzien in drie
werkfases, die duren van 2024 tot 2033, nadat de overheidsopdracht is geplaatst, de studies zijn
uitgevoerd en de vergunningen in orde zijn.
De overheidsopdracht wordt opgestart volgens een Design & Build-formule.
De ondernemer die aangesteld wordt na de overheidsopdracht, staat ook in voor het coördineren van de
hele werf.

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

Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken,
Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Wetstraat 2
1000 Brussel
België
+32 2 488 0511
https://verlinden.belgium.be
info@verlinden.belgium.be

Marie Verbeke
Woordvoerster
+32 473 85 16 68

marie.verbeke@verlinden.belgium.be

2/2

Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast
met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de
Regie der gebouwen
Karmelietenstraat 15 - 5de verdieping
1000 Brussel
België
+32 2 501 03 27
https://michel.belgium.be
info@michel.fed.be

Koen Peumans
Woordvoerder
+32 473 81 11 06

koen.peumans@michel.fed.be

© 2021 - news.belgium.be

1/1

29 okt 2021 -21:09

Hoort bij Ministerraad van 29 oktober 2021

Benoeming van een Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof
De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk
besluit goed tot benoeming van een Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof.
Emmanuelle Bribosia wordt tot Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof benoemd.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Overbruggingsovereenkomst voor de uitbating van het restaurant en de cateringdiensten
in het IPC
De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo akte van de sluiting van de
overbruggingsovereenkomst tussen het Internationaal Perscentrum (IPC) en bv Café Georgette voor
de concessie voor de uitbating van het restaurant en de catering.
De overeenkomst liep van 1 augustus 2021 tot en met 31 oktober 2021, in afwachting van de gunning van
een nieuwe concessie voor de uitbating van het restaurant en de cateringdiensten in het IPC.
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Voordracht van twee Belgische rechters bij het Gerecht van de Europese Unie
De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Alexander De Croo, van minister van Europese
Zaken Sophie Wilmès en van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met de
nationale selectie van kandidaten voor de ambtstermijnen van twee Belgische rechters bij het
Gerecht van de Europese Unie, van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2028.
Aangezien de ambtstermijnen van twee Belgische rechters bij het Gerecht van de Europese Unie
verstrijken op 31 augustus 2022, werd een nationale selectieprocedure opgezet. In het Belgisch Staatsblad
van vrijdag 30 juli 2021 werd een oproep tot kandidaten bekendgemaakt. Zeventien kandidaten hebben
gereageerd op de oproep en werden uitgenodigd voor een gesprek met een jury op 26 en 27 september.
Na het selectiewerk van de jury besloot de ministerraad de kandidaten Geert De Baere en Paul Nihoul voor
te dragen voor deze posten. Deze beslissing wordt onverwijld meegedeeld aan de permanente
vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie, die ten laatste op 1 november 2021 de namen van de
twee kandidaten voorlegt aan het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie. Het Comité
255 roept vervolgens de kandidaten op en spreekt een advies uit over hun geschiktheid voor het
gevraagde proﬁel. Daarna worden ze benoemd door de Conferentie van vertegenwoordigers van de
regeringen der lidstaten.
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Overheidsopdracht voor de levering van petroleumproducten voor de opslagtanks van de
overheidsdiensten
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met het
opstarten van een overheidsopdracht betreﬀende de levering van gasolie voor verwarming en
motorbrandstoﬀen, te vullen in de opslagtanks van de federale overheidsdiensten.
Concreet betreft de overheidsopdracht een raamovereenkomst van vier jaar die zal worden geplaatst door
de aankoopcentrale FOR van de FOD BOSA via een openbare procedure.
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Overheidsopdrachten voor Defensie
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het
opstarten van drie overheidsopdrachten voor Defensie.
Het betreft:
de deelname van Belgische Defensie aan het Wideband Global SATCOM (WGS) programma voor een
proportioneel gebruik van de militaire satellietbandbreedte
de verwerving van mobiele lange dracht-precisie-artillerie teneinde de capacitaire verankering van de
gemotoriseerde landstrijdkrachten verder te bestendigen binnen de Europese defensie
de verwerving van UHF TacSat bandbreedte via een openbare procedure, om over de SATCOM On The
Move (SOTM) technologie te beschikken
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Federale politie: wijzigingsclausule betreﬀende de meerjarige terbeschikkingstelling van IT
consultants
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord
met de wijzigingsclausule aan het dossier betreﬀende de meerjarige terbeschikkingstelling van IT
consultants via de vzw Smals, Egov en de FOD Kanselarij van de Eerste Minister ten voordele van de
Federale Politie.
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Overheidsopdracht betreﬀende BE-Alert
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord
met het opstarten van een overheidsopdracht betreﬀende diensten voor de terbeschikkingstelling van
een systeem voor alarmering van en informatieverstrekking aan de bevolking (SAIB) met de naam BEAlert.
Concreet betreft het een zesjarige raamovereenkomst die zal verlopen via een mededingingsprocedure
met onderhandeling. Er zal ook een aankoopcentrale worden opgericht.
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Gunningsdossier en protocolakkoord betreﬀende het geïntegreerd beheer en de
exploitatie van het onderzoeksschip Belgica
De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Thomas
Dermine, akkoord met de gunning van de overheidsopdracht voor het geïntegreerd beheer en
exploitatie van het onderzoeksschip Belgica. Daarnaast neemt ze akte van het protocolakkoord inzake
de samenwerking ten behoeve van de Belgica.
De ministerraad gunt de overheidsopdracht aan GENAVIR SA en neemt nota van het nieuwe budgettaire
luik en van de nieuwe ramingen van de kosten en mogelijke inkomsten voor de exploitatie van het nieuwe
onderzoeksschip.
Daarnaast neemt ze nota van het ﬁnaal ontwerp van protocolakkoord inzake de samenwerking ten
behoeve van het onderzoeksschip Belgica tussen de Minister van Defensie en de Staatsecretaris belast
met Wetenschapsbeleid.
De Staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid dient begin 2023 het deﬁnitieve exploitatiemodel aan
de ministerraad voor te leggen.
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F.R.V.: afwijking van de wet betreﬀende de bevordering van de genderdiversiteit in
organen met adviserende bevoegdheid
De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz en op vraag
van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord met het verzoek tot afwijking van
de quotavoorwaarde ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en
vrouwen in de Federale Raad voor Verpleegkunde (F.R.V).
De F.R.V. bestaat uit 28 leden benoemd op voordracht van organisaties van verpleegkundigen en zes
leden benoemd op voordracht van artsenorganisaties. De vraag tot afwijking wordt ingediend naar
aanleiding van de vernieuwing van de leden van de Raad. In het algemeen wordt door de ingediende
kandidaturen globaal voldaan aan de quotavereiste, maar niet in de groep van de artsen (negen mannen
en drie vrouwen voor alle gewone en plaatsvervangende leden).
De Commissie voor de bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in
de adviesorganen verleent een gunstig advies over het verzoek tot afwijking van de quotavoorwaarde voor
het F.R.V. voor een periode van één jaar. Ondertussen werkt de minister van Volksgezondheid in overleg
met de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, verder aan het actieplan om het aantal vrouwelijke leden
van het F.R.V en meer speciﬁek in de groep van de artsen te verhogen.
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Wijziging betreﬀende de cumul van onderbrekingsuitkeringen met de inkomsten
voortvloeiend uit een politiek mandaat
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne akkoord met een
ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreﬀende de cumul
van de onderbrekingsuitkeringen met de inkomsten voortvloeiend uit een politiek mandaat.
Het ontwerp heeft tot doel het recht op cumulatie van de presentiegelden betaald aan de leden van een
bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) met een onderbrekingsuitkering in het kader van
tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematische verloven toe te kennen.
Daartoe dienen twee koninklijke besluiten te worden gewijzigd, met name:
het koninklijk besluit betreﬀende het tijdskrediet in de privésector
het koninklijk besluit betreﬀende de gewone loopbaanonderbreking en de thematische verlovende in
de autonoom overheidsbedrijven

In de overige sectoren en bij de thematische verloven in de privésector zijn alle politieke mandaten
toegelaten in combinatie met het recht op onderbrekingsuitkeringen.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Federale waterstofvisie en -strategie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten de federale
waterstofvisie en -strategie goed.
De energietransitie vergt een fundamentele verandering in hoe we onze energie produceren en
verbruiken. In dit verband zullen de gebruikte energiedragers (elektriciteit, waterstof, gas, olie en
derivaten daarvan etc.) moeten evolueren om ons in staat te stellen onze klimaatdoelstellingen te
bereiken. Waterstof lijkt bijzonder geschikt om de energie-intensieve industrie en zwaar transport en
scheepvaart te decarboniseren. De regering heeft veel ambities voor België met betrekking tot de
ontwikkeling van de waterstofmarkt en de bijbehorende technologieën. Om deze te verwezenlijken,
moeten we over een duidelijke visie en strategie beschikken die richting geven aan het waterstofbeleid.
Daarom werd een document opgesteld waarin de allereerste federale visie en strategie zijn uitgewerkt.
De federale waterstofstrategie wil België zo goed mogelijk voorbereiden op de klimaatuitdagingen, naast
de technologische en economische uitdagingen van de komende decennia. Deze strategie is onderdeel
van de Europese waterstofstrategie en berust op vier pijlers:
zich positioneren als import- en transithub van hernieuwbare moleculen in Europa
ons leiderschap in waterstoftechnologieën bestendigen
een robuuste waterstofmarkt organiseren
inzetten op samenwerking

De ministerraad belast de minister van Energie ermee dit document met de gewesten te delen en in
overleg met de gewesten een meer gezamenlijk en coherent beleidskader over waterstof te ontwikkelen.
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Opschorting van de bijdrage aan het Kyotofonds in 2022
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van
koninklijk besluit goed inzake de bevriezing van het Kyoto-fonds voor 2022.
Net zoals in de voorbije jaren, strekt het ontwerp ertoe om ook in 2022 de bijdrage aan
het ﬁnancieringsfonds van het federale beleid voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
(Kyotofonds) verder op te schorten. Dit voorkomt immers dat de energierekening van de burgers stijgt.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van
de nadere regels betreﬀende de federale bijdrage tot ﬁnanciering van sommige openbare
dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de
elektriciteitsmarkt
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Capaciteitsvergoedingsmechanisme: wijziging van de methodologie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot wijziging van de methodologie ter bepaling van de netto CONE, de
kalibratie van de intermediaire prijslimiet en de IPC-derogatie.
Verordening (EU) 2019/943 voorziet in de ontwikkeling van door ACER goedgekeurde methodologieën voor
de beoordeling van de toereikendheid van de hulpbronnen in het kader van de adequacy studies en voor
de waarde van de verloren belasting, de kosten voor een nieuwe toegang en de betrouwbaarheidsnorm.
Op 2 oktober 2020 heeft ACER dergelijke methodologieën goedgekeurd, met inbegrip van de belangrijkste
principes van de beoordeling van de economische levensvatbaarheid (Economic Viability Assessment EVA). Hoewel Verordening (EU) 2019/943 geen bijzondere werkwijze voorschrijft met betrekking tot de
kalibratie van de parameters van een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM), is het nuttig te streven
naar een bepaalde methodologische consistentie met betrekking tot dit EVA-aspect. Overeenkomstig deze
EVA-methodologie moeten de "mediaan inkomsten (P50)" dus vervangen worden door de "verwachte
inkomsten" in de methodologie voor de kalibratie van de nettokost van een nieuwkomer, de kalibratie van
de intermediaire prijslimiet en de derogatie van de intermediaire prijslimiet.
Deze wijziging van de methodologie werd reeds doorgevoerd met betrekking tot de expostderogatieprocedure voor de intermediaire prijslimiet voor de veiling van 2021 door het koninklijk
besluit van 4 juli 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de
parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun
berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen. Nu
moet ze ook worden verwerkt in de andere betrokken aspecten van de methodologie, zodat hiermee ten
volle rekening kan worden gehouden bij de volgende veilingen.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van
de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun
berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen,
alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van
de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme
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COVID-19: voorlopig saldo van de compensaties voor NMBS en Infrabel voor 2021
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van
koninklijk besluit goed betreﬀende het voorlopig saldo van de compensatie voor de impact van de
coronapandemie op de rekeningen van de openbaredienstverplichtingen van de NMBS en Infrabel
voor het laatste trimester van 2021.
Het ontwerp heeft betrekking op het jaar 2021 en omvat:
de herziening van de provisies van 124 miljoen euro en 150 miljoen euro reeds betaald aan de NMBS
voor de eerste 3 kwartalen
de herziening van de voorzieningen van 13,5 miljoen euro en 18,4 miljoen euro bij Infrabel voor de
eerste drie kwartalen
nieuwe verzoeken om voorzieningen voor het 4e kwartaal

Deze nieuwe compensaties voor de openbaredienstverplichtingen van de spoorwegmaatschappijen
bedragen:
27 miljoen euro voor de NMBS, ter compensatie van de verliezen ten gevolge van de daling van het
aantal passagiers op de spoorvervoerdienst sinds het begin van de pandemie
6,7 miljoen voor Infrabel, ter compensatie van de verliezen als gevolg van het verminderde gebruik van
de sporen door de spoorwegmaatschappijen

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 openbare dienstverplichtingen van de
NMBS en Infrabel - Voorlopig saldo van de compensatie 2021
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COVID-19: verlenging van de schorsing van de antimisbruikbepaling in het kader van
arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot tijdelijke schorsing van de toepassing van artikel 58, §2, van het koninklijk
besluit van 20 juli 1971 houdende de instelling van een uitkeringsverzekering en een
moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten.
Er werd een nieuwe antimisbruikbepaling ingevoerd in het kader van de aangifte en de erkenning van de
arbeidsongeschiktheid in het stelsel van de zelfstandigen via de wet van 20 juni 2021 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een
moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, zodat
de arbeidsongeschiktheidsregeling kan ingaan vanaf de daadwerkelijke stopzetting van de activiteit
wegens arbeidsongeschiktheid. Deze wet is op 1 juli 2021 in werking getreden, en wordt ten vroegste op 1
juli 2021 toegepast op de arbeidsongeschiktheidsperiodes.
Het artikel, dat op 1 juli 2021 in werking zou moeten getreden zijn, vervangt de maatregel dat de
adviserend arts de periode van arbeidsongeschiktheid in geval van een eerste aangifte slechts ten
vroegste kan erkennen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid
door de behandelende arts. De regels in verband met de aangifte zijn evenwel gedurende de periode
vanaf 1 maart 2020 tot en met 30 september 2021 geschorst naar aanleiding van de coronapandemie.
Met ingang van 1 januari 2022 wordt een hervorming voorzien van de regeling van toepassing bij een
laattijdige aangifte van de arbeidsongeschiktheid voorzien. Gelet op het feit dat het wenselijk is dat de
door de voormelde wet van 20 juni 2021 ingevoerde maatregel naar aanleiding van de laattijdige
raadpleging van de behandelend arts vanaf hetzelfde ogenblik wordt toegepast als de nieuwe voorziene
regels over de aangifte van de arbeidsongeschiktheid vermits zij nauw met elkaar zijn verbonden en dat
het voor de zelfstandige belangrijk is dat de verschillende reglementaire wijzigingen op een coherente
wijze worden toegepast, heeft het ontwerp van koninklijk besluit tot doel de niet-toepassing van artikel 58,
§2, opnieuw te verlengen voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021.
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Diverse bepalingen op vlak van landbouw en veiligheid van de voedselketen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een voorontwerp van
wet goed houdende diverse bepalingen op het gebied van de landbouw en de veiligheid van de
voedselketen.
Het voorontwerp voorziet onder meer in:
wijzigingen in de wet van 11 juli 1969 betreﬀende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoﬀen voor de
landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt
een wijziging in de wet van 24 december 1976 betreﬀende de budgettaire voorstellen 1976-1977
wijzigingen in de wet van 24 januari 1977 betreﬀende de bescherming van de gezondheid van de
gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten
de opheﬃng van de wet van 21 juni 1983 betreﬀende gemedicineerde diervoeders
wijzigingen in de wet van 24 maart 1987 betreﬀende de dierengezondheid
wijzigingen in de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen
wijzigingen in de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen
wijzigingen in de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde
een wijziging in de wet van 23 maart 1998 betreﬀende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de
gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten
wijzigingen in de Programmawet (I) van 29 maart 2012 (artikel 24)
de bekrachtiging van het koninklijk besluit van 19 mei 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van
24 juni 1997 betreﬀende de verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de productie
van dieren
de bekrachtiging van de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 6 augustus 2021 tot wijziging
van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten
verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen
schadelijke organismen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Uitvoering van de Europese verordening betreﬀende diergeneesmiddelen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en van
minister van Landbouw David Clarinval een voorontwerp van wet goed betreﬀende
diergeneesmiddelen.
Dit voorontwerp voorziet in de nationale implementatie van Verordening 2019/6 (EU) betreﬀende
diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG. Deze verordening beoogt in essentie drie
doelstellingen:
administratieve vereenvoudiging en modernisering van de geldende wetgeving
de beschikbaarheid van diergeneesmiddelen bevorderen door innovatie en concurrentie te stimuleren
de versterking van de strijd tegen antimicrobiële resistentie

De verordening bevat regels voor het in de handel brengen, de vervaardiging, de invoer, de uitvoer, de
levering, de distributie, de geneesmiddelenbewaking, de controle en het gebruik van diergeneesmiddelen.
Hiermee worden enerzijds de regels en principes van Richtlijn 2001/82 hernomen. Anderzijds introduceert
deze verordening een aantal nieuwe regels. Rekening houdend met de aan de lidstaten verleende
bevoegdheden omvat het voorontwerp regels inzake onder andere klinische proeven met
diergeneesmiddelen, vergunningsprocedures en uitzonderingsregelingen, reclame voor
diergeneesmiddelen alsook inzake de controle, inspecties en sancties.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en van
minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed
betreﬀende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken..
Het ontwerp beoogt uitvoering te geven aan hoofdstuk 8 van de wet van 30 oktober 2018 houdende
diverse bepalingen inzake gezondheid, dat de spreidingsregels met betrekking tot apotheken, zoals
opgenomen in de wet betreﬀende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10
mei 2015, wijzigt. De vernieuwde spreidingsregels moedigen fusies tussen apotheken aan en beogen
tegelijkertijd een meer evenwichtige dekking van apotheken over het grondgebied. Daarnaast wordt de
administratieve procedure voor het overplaatsen van een apotheek vereenvoudigd en objectiever en
transparanter gemaakt. Er wordt een voorafgaande inspectie voor nieuwe apotheekvestigingsplaatsen
ingevoerd, alsook de mogelijkheid om bepaalde activiteiten in een niet-aangrenzend perceel uit te
oefenen.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit betreﬀende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde
apotheken en tot opheﬃng van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreﬀende de opening, de
overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004
betreﬀende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een
luchthaven
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Gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn Covered Bonds
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot (gedeeltelijke) omzetting van de Europese richtlijn Covered Bonds.
Het ontwerp verduidelijkt en geeft verder uitvoering aan een aantal bepalingen door wijzigingen aan te
brengen in:
het koninklijk besluit betreﬀende de uitgifte van Belgische covered bonds door kredietinstellingen naar
Belgisch recht
het koninklijk besluit betreﬀende de portefeuillebeheerder in het kader van de uitgifte van Belgische
covered bonds door een kredietinstelling naar Belgisch recht
het koninklijk besluit met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de
voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG
het koninklijk besluit met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve
belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen

De belangrijkste verduidelijkingen hebben betrekking op:
de criteria voor de beleenbaarheid en de waardering van de dekkingsactiva die in aanmerking kunnen
worden genomen voor de samenstelling van het (de) bijzonder(e) vermogen(s)
de voorwaarden onder dewelke de uitgevende kredietinstellingen gebruik kunnen maken van de
mogelijkheid om derivatencontracten op te nemen in hun bijzonder(e) vermogen(s)
de elementen waarmee rekening moet worden gehouden voor de dekkings- en liquiditeitstests en voor
de samenstelling van de liquiditeitsbuﬀer
de bevoegdheden van de Nationale Bank van België met betrekking tot de volumelimieten waarbinnen
een uitgevende kredietinstelling Belgische covered bonds mag uitgeven
de informatie die de kredietinstellingen die Belgische covered bonds uitgeven, moeten verstrekken aan
de houders van Belgische covered bonds.

Tevens worden in de voormelde koninklijke besluiten een aantal technische wijzigingen aangebracht.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 2012 betreﬀende de

2/2

uitgifte van Belgische covered bonds door kredietinstellingen naar Belgisch recht, van het koninklijk besluit
van 11 oktober 2012 betreﬀende de portefeuillebeheerder in het kader van de uitgifte van Belgische
covered bonds door een kredietinstelling naar Belgisch recht, van het koninklijk besluit van 12 november
2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van
richtlijn 2009/65/EG en van het koninklijk besluit van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde
openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en
houdende diverse bepalingen
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Maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp
van wet goed houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021.
Het voorontwerp brengt wijzigingen aan in de wet betreﬀende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, de
wet betreﬀende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, en in de
programmawet.
De beoogde wijzigingen kunnen onderverdeeld worden in twee luiken. Het eerste een luik betreft
een eenmalige bijkomende ﬁnanciering van het fonds 'elektriciteit en gas' zodat de OCMW ’s meer
middelen krijgen om mensen te ondersteunen die ﬁnanciële problemen hebben als gevolg van de hoge
elektriciteits- en gasprijzen. Het tweede luik betreft een eenmalig forfait van 80 euro voor residentiële
beschermde afnemers op 30 september 2021.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Recht op klein verlet in het kader van de vaccinatie van minderjarige kinderen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van
wet goed tot uitbreiding van het recht op klein verlet voor vaccinatie om de vaccinatie van
minderjarige kinderen te faciliteren.
Het voorontwerp breidt het bestaande recht op klein verlet voor vaccinatie uit tot de situaties waarin een
werknemer een minderjarig kind dat met hem of haar samenwoont, begeleidt naar een vaccinatieplaats
met de bedoeling om dit kind aldaar te laten vaccineren tegen het coronavirus.
De werknemer heeft dit recht gedurende de tijd die nodig is om het minderjarig kind te laten vaccineren.
Hiermee wordt zowel de tijd van de eigenlijke vaccinatie beoogd, alsook de tijd die nodig is voor de
werknemer om zich te verplaatsen naar en van de locatie waar de vaccinatie zal plaatsvinden.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan ed Raad van State.
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 28 maart 2021 houdende toekenning van een recht op
klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen
het coronavirus Covid-19, teneinde het recht op klein verlet ook toe te kennen voor de begeleiding van
een minderjarig kind naar een vaccinatieplaats
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