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Ministerraad van 10 juni 2022
De ministerraad vergaderde in de Wetstraat 16 op vrijdag 10 juni 2022 onder het voorzitterschap van
eerste minister Alexander De Croo.
De ministerraad nam de volgende beslissingen:

FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie
Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://kanselarij.belgium.be

Pieter-Jan Devos
Redactiedienst
+32 2 287 41 10

pieter-jan.devos@premier.fed.be
Elise Goethals
Redactiedienst
+32 2 287 41 22

elise.goethals@premier.fed.be
Maxime Darge
Redactiedienst
+32 471 84 21 87

maxime.darge@premier.fed.be
Christophe Springael
Redactiedienst
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37

christophe.springael@premier.fed.be

© 2022 - news.belgium.be

1/2

10 jun 2022 -15:49

Hoort bij Ministerraad van 10 juni 2022

Ontwerp van omzendbrief betreﬀende de uitvoering van de raamovereenkomst in de
context van federale aankopen
De ministerraad neemt akte van een ontwerp van omzendbrief dat tot doel heeft de praktische
modaliteiten te verduidelijken voor de plaatsing en de uitvoering van de raamovereenkomst in
federale aankopen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt de grote lijnen van het gebruik van
raamovereenkomsten in overheidsopdrachten die onder titel 2 van de wet vallen. Het ontwerp van
omzendbrief voorziet in een uniforme interpretatie in het kader van de federale aankopen, rekening
houdend met twee arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie die een aantal juridische
onzekerheden met betrekking tot de concrete toepassing van raamovereenkomsten aan het licht hebben
gebracht.
Rekening houdend met het toenemend gebruik van raamovereenkomsten brengt het ontwerp van
omzendbrief daarnaast ook verduidelijkingen aan die een meer uniforme toepassing van de
raamovereenkomst door de federale aankopers moet garanderen.
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Verdeling van de tweede schijf van de interdepartementale provisie Nieuw beleid 2022
De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker een ontwerp
van koninklijk besluit goed over de verdeling van de tweede schijf van de interdepartementale
provisie Nieuw beleid 2022.
In overeenstemming met de beslissingen van de ministerraad van 23 oktober 2020 over de
meerjarenbegroting 2021-2024 gaat het om de herverdeling van het bedrag van 15.110.000 euro aan
vastleggingen en van 15.466.000 euro aan vereﬀeningen voor de realisatie van een humaan en kordaat
asiel- en migratiebeleid voor het jaar 2022.
De gevraagde middelen zullen hoofzakelijk verdeeld worden onder Fedasil, de Dienst
Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en de Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen. Er worden ook bijkomende budgetten voorzien voor Myria en de FOD
BOSA.
Ontwerp van koninklijk besluit houdende tweede verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in
het programma 06-90-1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting
voor het begrotingsjaar 2022 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreﬀende het nieuw beleid
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Halfjaarlijks verslag Herstel- en Investeringsplan
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en
staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine het halfjaarlijkse
verslag over de uitvoering van het Herstel- en Investeringsplan goed.
De ministerraad van 30 oktober 2020 keurde de structuur, de methodologie en het verloop van het
Herstel- en Investeringsplan (HIP) van de federale regering goed. Een deel van dit plan is ook gewijd aan
het opstellen van een Plan voor Herstel en Veerkracht.
Het halfjaarlijkse verslag van april 2022 heeft betrekking op 91 mijlpalen en streefdoelen in de periode tot
en met het eerste kwartaal van 2023. Uit het verslag blijkt dat:
10 mijlpalen/streefdoelen zijn bereikt
71 mijlpalen/streefdoelen op schema liggen
10 mijlpalen/streefdoelen achterliggen op schema

De ministerraad draagt de regeringsleden die verantwoordelijk zijn voor de achterstallige mijlpalen en
streefdoelen op de nodige initiatieven te nemen om deze binnen het tijdschema te bereiken.
Daarnaast, voor projecten van het HIP die reeds door de ministerraad zijn goedgekeurd en niet
gesubsidieerd worden door de Europese Faciliteit voor Herstel en Veerkracht, worden de bevoegde
ministers opgedragen een ex-ante analyse uit te voeren en deze te bezorgen aan het expertisecentrum Do
no signiﬁcant harm (DNSH).
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Versterking van de bescherming van slachtoﬀers van terroristische daden
De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed betreﬀende de schadeloosstelling van
slachtoﬀers van een terroristische daad en betreﬀende de verzekering tegen schade veroorzaakt door
terrorisme.
Het voorontwerp beoogt een betere algemene bescherming van slachtoﬀers van terrorisme. Het regelt
enerzijds de solidariteitsregeling die van toepassing is in geval van een terroristische daad en
bevestigt anderzijds de dekking van terrorisme door verzekeringsovereenkomsten.
De solidariteitsregeling omvat de volgende aspecten:
ze beoogt de vergoeding van de volledige lichamelijke schade
de schade wordt geëvalueerd op basis van het gemeen recht
ze geldt voor alle slachtoﬀers, ongeacht of ze verzekerd zijn of niet, mits ze hun gewone verblijfplaats
in België hebben
ze wordt geﬁnancierd door de vzw TRIP en de Belgische Staat

Er is een behoud van de verplichte dekking van terrorisme door verzekeringsovereenkomsten:
behalve als er een uitzondering is in uitdrukkelijke en precieze bewoordingen
er mag geen uitzondering worden gehanteerd wat betreft een exhaustieve lijst van overeenkomsten
het betreft overeenkomsten met betrekking tot een Belgisch risico
het systeem wordt geﬁnancierd door de verzekeraar bij wie de overeenkomst werd afgesloten
er is de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de vzw TRIP om gebruik te maken van de
compensatieregeling

Daarnaast regelt het voorontwerp van wet de aspecten van de procedure met betrekking tot de vergoede
schade, de hoogte en de termijnen van de schadeloosstelling en de regels voor het indienen van een
aangifte en de expertise.
Het voorontwerp voert een procedure van de enige medische expertise in en organiseert een uniek
contactpunt terrorisme. Dit uniek contactpunt voorziet de eerste bijstand voor ﬁnanciële hulp aan
slachtoﬀers en verwijst door naar de bevoegde instanties voor hulpverlening. Het uniek contactpunt is een
aanvulling op het bestaande centraal loket voor slachtoﬀers bij het federaal parket en het slachtoﬀerfonds
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van Justitie.
Het voorontwerp verhoogt het plafond voor schadeloosstelling aanzienlijk tot 1,7 miljard euro en voorziet
in een automatische en volledige schadeloosstelling van slachtoﬀers van terreurdaden waarvan de
gevolgen minder dan 300 miljoen euro bedragen, zodat slachtoﬀers sneller schadeloos kunnen worden
gesteld.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

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

Alexander De Croo, eerste minister, belast met Buitenlandse
Zaken en Europese Zaken
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://premier.be
contact@premier.be

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

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van
Justitie en Noordzee
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 - 6de verdieping
1000 Brussel
België
+32 2 792 99 02
contact@teamjustitie.be

Edward Landtsheere
Woordvoerder (NL)
+32 479 44 93 29

edward@teamjustitie.be
Dounia Boumaaza
Woordvoerster (FR)
+32 483 85 98 20

dounia@teamjustitie.be

3/3

Eva De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en
Consumentenbescherming
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 - 6de verdieping
1000 Brussel
België
+32 2 792 99 06
https://debleeker.belgium.be
info.debleeker@just.fgov.be

Bavo De Mol
Woordvoerder
+32 476 60 08 91

bavo@debleeker.be
Nele Matthys
Woordvoerster
+32 479 90 90 77

nele@debleeker.be

© 2022 - news.belgium.be

1/2

10 jun 2022 -15:49

Hoort bij Ministerraad van 10 juni 2022

Compensatie NMBS en Infrabel wegens sterke stijging kosten
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van
koninklijk besluit goed om Infrabel en NMBS te compenseren voor de sterke stijging van de
energieprijzen en loonkosten.
Het betreft een wijziging van het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als
beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden, om beide bedrijven toegang te verschaﬀen tot een
interdepartementale provisie van 82.000.000 euro. Dit is ter compensatie voorde negatieve impact op de
rekeningen van hun openbare dienstopdrachten van 2022 als gevolg van de sterke stijging van de
energieprijzen en loonkosten.
Het trekkingsrecht voor NMBS en Infrabel wordt voorlopig verdeeld naar rato van de raming van de
ﬁnanciële impact voor elke onderneming. Dit komt neer op 64.600.000 euro voor de NMBS en 17.400.000
euro voor Infrabel.
Het voorgestelde compensatiemechanisme geldt voor de eerste zes maanden van het jaar 2022, en dit in
afwachting van structurele aanpassingen die zullen worden voorzien in de nieuwe beheerscontracten die
momenteel met de twee overheidsbedrijven worden opgesteld en normaal gezien in werking zullen treden
op 1 januari 2023.
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 negatieve impact op de rekeningen van de openbare dienstopdrachten van NMBS en Infrabel in
2022 ten gevolge van de sterke stijging van de energieprijzen en loonkosten
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Herstelwet verlenging Doel 1&2
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp
van wet goed over het uitstellen van de kernuitstap van 2015 naar 2025. Het Grondwettelijk Hof had
de verlenging van Doel 1 en 2 vernietigd omdat aan bepaalde vereisten niet werd voldaan, zoals het
opstellen van een milieueﬀectenrapport. Nu wordt aan de diverse vereisten voldaan.
Het Grondwettelijk Hof had de gevolgen van de vernietigde wet in stand gehouden tot en met 31
december 2022. Het voorontwerp van wet beoogt nu, vanaf zijn inwerkingtreding op uiterlijk 1 januari
2023, de werking van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 te verlengen tot respectievelijk 15 februari 2025
en 1 december 2025, waardoor er geen onderbreking zal zijn in de uitbating.
Deze verlenging is mogelijk indien er geen belangrijke gevolgen zijn voor het milieu. In deze context wordt
rekening gehouden met de richtlijn 2011/92/EU betreﬀende de milieueﬀectbeoordeling van openbare en
particuliere projecten en richtlijn 92/43/EEG over de instandhouding van de natuurlijke habitats en de
wilde ﬂora en fauna.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit
kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie
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Energietransitiefonds: steun voor 20 energieprojecten
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten akkoord met de
toekenning van subsidies uit het Energietransitiefonds aan twintig innovatieve projecten die
betrekking hebben op de federale energiebevoegdheden.
Het Energietransitiefonds wil onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie aanmoedigen
en ondersteunen. Het fonds wordt gespijsd met de jaarlijkse bijdrage van de exploitant van de
kerncentrales Doel 1 en 2 in het kader van de levensduurverlenging van de centrales.
Na een projectoproep in november 2021 werden 63 projectvoorstellen ontvangen. Op basis van het advies
van de Algemene Directie Energie en het beschikbare budget van 25 miljoen euro wordt aan 20
projectvoorstellen een subsidie toegekend.
De 20 betreﬀende ontwerpen van koninklijk besluit worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Basispensioenbijdrage van de provinciale en plaatselijke besturen voor 2024
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux een ontwerp van
koninklijk besluit goed over de vaststelling van de basispensioenbijdrage van de provinciale en
plaatselijke besturen.
In overeenstemming met het advies van het Beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en
plaatselijke besturen van de Federale Pensioendienst, stelt dit ontwerp van koninklijk besluit de
basispensioenbijdrage voor provinciale en plaatselijke besturen vast op 45% voor 2024.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering voor het jaar 2024 van artikel 16, eerste lid, 1), van de wet
van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame ﬁnanciering van de pensioenen van de
vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale
politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van
de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse
wijzigingsbepalingen
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Vastlegging van het maximum aantal inrichters van weddenschappen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp
van koninklijk besluit goed over de vastlegging van het maximum aantal inrichters van
weddenschappen.
Het ontwerp van koninklijk besluit legt het maximum aantal inrichters van weddenschappen vast op
30 (F1-vergunningen) voor de periode van 31 juli 2022 tot en met 31 juli 2031.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit van 22 december 2020 betreﬀende het maximum aantal inrichters van
weddenschappen en de procedure voor het behandelen van vergunningsaanvragen ingeval een
vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting
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Maatregelen betreﬀende de arbeidsongeschiktheid van een werknemer en zijn reintegratie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van
wet en drie ontwerpen van koninklijk besluit goed betreﬀende een aantal maatregelen die betrekking
hebben op de arbeidsongeschiktheid van de werknemer en zijn re-integratie, in het kader van de
uitvoering van de meerjarenbegroting 2022-2024.
Het voorontwerp van wet voorziet in een vrijstelling om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen
voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, en dit driemaal per kalenderjaar. Bedrijven met minder dan
50 werknemers worden hiervan vrijgesteld. Daarnaast wordt een nieuwe procedure ingevoerd om de
arbeidsovereenkomst te beëindigen door medische overmacht. Op die manier wordt de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht losgekoppeld van het re-integratietraject. Dit
voorontwerp van wet voorziet ook in een wijziging van de regeling inzake neutralisatie van het
gewaarborgd loon in het kader van een gedeeltelijke werkhervatting.
Twee voorontwerpen van wet voorzien in de afwijking van de minimumgrenzen van de duur van de
prestaties met het oog op een gedeeltelijke werkhervatting, in het kader van een job met toestemming
van de adviserend arts van het ziekenfonds.
Het laatste voorontwerp van wet voorziet in een wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat
het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft.
De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen betreﬀende arbeidsongeschiktheid
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1992 betreﬀende
de afwijkingen van de minimale wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemers
vastgesteld bij artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 betreﬀende de arbeidsovereenkomsten
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 tot vaststelling van
de afwijkingen van de minimumgrens van de duur van de prestaties der werknemers
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het reintegratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft
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Instemming met het samenwerkingsakkoord betreﬀende het mechanisme voor de
screening van buitenlandse, directe investeringen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp
van wet goed houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2022 tussen de
Federale Staat en de deelgebieden tot het invoeren van een mechanisme voor de screening van
buitenlandse directe investeringen.
Dit samenwerkingsakkoord kadert in de uitvoering van Europese Verordening 2019/452 tot vaststelling
van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie waarbij tot een
gecoördineerde uitvoering van een screeningsmechanisme voor buitenlandse directe investering wordt
gekomen, alsmede in de oprichting van de nodige instellingen daartoe. Voor de toepassing van dit akkoord
zal een Interfederale Screeningscommissie (ISC) opgericht worden. Die wordt voorgezeten door een
vertegenwoordiger van de FOD Economie.
De bepalingen van dit akkoord zijn van toepassing op buitenlandse directe investeringen die gevolgen
kunnen hebben voor de veiligheid of openbare orde in België of voor de strategische belangen van de
gewesten en gemeenschappen. Het gaat om investeringen die gericht zijn op het vestigen of handhaven
van duurzame directe betrekkingen tussen de buitenlandse investeerder en de ondernemer of de
onderneming waaraan het kapitaal ter beschikking wordt gesteld met het oog op de uitoefening van een
economische activiteit in een EU-lidstaat.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni tussen de Federale
Staat, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap tot het invoeren van een
mechanisme voor de screening van buitenlandse directe investeringen
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Toelage voor aankoop van huisbrandolie of propaan in bulk - tweede lezing
De ministerraad keurt in tweede lezing op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne
een voorontwerp van wet goed dat voorziet in de toekenning een toelage voor het aanschaﬀen van
huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van een privéwoning.
Het voorontwerp beoogt huishoudens te steunen in verband met de aanzienlijke stijging van de
energieprijzen door de betaling van een éénmalige forfaitaire toelage van 200 euro netto aan elk
huishouden dat tussen 15 november 2021 en 15 november 2022 huisbrandolie of propaan in bulk
aanschaft voor de verwarming van zijn hoofdverblijfplaats.
Dit voorontwerp van wet werd op 1 april 2022 in eerste lezing goedgekeurd door de ministerraad waarna
er overleg werd georganiseerd met de representatieve federaties van beheerders van gemeenschappelijke
eigendommen. Als gevolg daarvan werd de speciﬁeke procedure voor gemeenschappelijke eigendommen
heroverwogen en gewijzigd.
Het besluit om deze vergoeding toe te kennen, is een onderdeel van het pakket steunmaatregelen
ontworpen om een antwoord te bieden op de stijging van de energieprijzen, volgend op het economisch
herstel na COVID-19 en de Russische inval in Oekraïne.
Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de
Kamer van volksvertegenwoordigers.
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