1/1

24 jun 2022 -16:14

Ministerraad van 24 juni 2022
Een elektronische ministerraad vond plaats op vrijdag 24 juni 2022 onder het voorzitterschap van
eerste minister Alexander De Croo.
De ministerraad nam de volgende beslissingen:
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Hoort bij Ministerraad van 24 juni 2022

Ambtenarenzaken: afwezigheden van één dag wegens ziekte
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp
van koninklijk besluit goed over de afwezigheden wegens ziekte van personeelsleden van de federale
overheidsdiensten.
In overeenstemming met de beslissingen van de ministerraad van 21 oktober 2021, wordt bepaald dat een
personeelslid bij ziekte van één dag een ziektebriefje dient voor te leggen wanneer deze tijdens het
lopende kalenderjaar reeds driemaal afwezig is geweest als gevolg van ziekte of ongeval met een duur
van één dag zonder een geneeskundig getuigschrift. Deze maatregel is van kracht vanaf 1 januari 2023.
Daarnaast wordt van deze wijziging gebruik gemaakt om te preciseren dat een ziektebriefje moet
ingediend worden binnen de twee werkdagen in plaats van zo snel mogelijk.
Het ontwerp wordt na syndicaal overleg aan de Raad van State voorgelegd.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreﬀende
de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen betreﬀende het
ziektebriefje
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Hernieuwing van het mandaat van een adjunct-commissaris op het Commissariaatgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi een
ontwerp van koninklijk besluit goed over de hernieuwing van het mandaat van een adjunctcommissaris op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.
Het mandaat van Sophie Van Balberghe, Franstalig adjunct-commissaris bij het Commissariaat-generaal
voor de Vluchtelingen en de Staatslozen, loopt af op 31 juli 2022. Het ontwerp van koninklijk besluit heeft
tot doel de toekenning van het mandaat te hernieuwen voor vijf jaar.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Toelage voor personeelsleden van het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen
De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid Thomas
Dermine een ontwerp van ministerieel besluit goed over de toekenning van een toelage aan de
personeelsleden van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen die op de Noordzee
luchttoezicht verrichten.
De taken die de operatoren van het luchttoezichtteam van de Beheerseenheid van het Mathematisch
Model van de Noordzee (BMM) van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen uitvoeren,
zijn risicovol en niet in verhouding tot de uitoefening van hun functie binnen het Instituut.
De luchtoperatoren van de BMM vallen echter niet onder een toelage voorzien in het koninklijk besluit van
13 juli 2017 die de gelopen risico's zou kunnen compenseren. Om die reden wordt voorgesteld om voor
deze luchtoperatoren een speciﬁeke toelage te creëren. Het brutobedrag van de toelage bedraagt 672
euro per kwartaal, als de luchtoperator meer dan 9 uur vliegt.
Na syndicaal overleg wordt het ontwerp ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Versterking van de onafhankelijkheid en van de werking van de
Gegevensbeschermingsautoriteit - Tweede lezing
De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met Privacy Mathieu Michel in tweede
lezing een voorontwerp van wet goed dat moet beantwoorden aan de aanbevelingen van het
evaluatierapport van de Privacywet, door de onafhankelijkheid en de werking van de
Gegevensbeschermingsautoriteit te versterken.
Om een antwoord te bieden op de richtsnoeren van het evaluatierapport wijzigt het voorontwerp van wet,
aangepast aan het advies van de Raad van State, de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) volgens drie assen:
de versterking van de werking van de GBA door
het omvormen van het directiecomité tot een collegiaal orgaan en het verduidelijken van haar
bevoegdheden en werking
erin te voorzien dat de GBA een vergoeding kan opleggen voor optionele diensten
het toekennen van meer marge aan de GBA om de interne werking, de organisatie en de procedureregels
in een reglement van interne orde vast te leggen

de versterking van de onafhankelijkheid van de GBA door
het stipuleren dat de GBA de enige bevoegde autoriteit is om de taken en mandaten inzake toezicht op de
naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming uit te voeren
het stipuleren dat leden van federale, gemeenschaps- en gewestregeringen, overheidsinstanties, openbare
of private ondernemingen, en van het maatschappelijk middenveld zich niet kunnen verzetten tegen het
optreden van de GBA of haar leden
het versterken van de regels inzake onverenigbaarheid en belangenconﬂicten voor de deskundigen
het verduidelijken van de verhouding tussen de GBA en deskundigen (geen beslissingsbevoegdheid)

de versterking van de pragmatische aanpak en de sectorale deskundigheid van de GBA door
het uitbreiden van de mogelijkheid voor de GBA om een beroep te doen op deskundigen, breder dan het
kenniscentrum en de geschillenkamer
het versterken van de samenwerking met andere instanties, zodat een beroep kan worden gedaan op de
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technische expertise van andere instanties
het benadrukken van het belang dat bij de persoonsgegevensbescherming afdoende rekening wordt
gehouden met andere grondrechten

Het voorontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd, met het oog op indiening bij de
Kamer van volksvertegenwoordigers.
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Speciﬁeke federale budgetten voor werken betreﬀende de beveiliging en de
verduurzaming van het buitenlands patrimonium
De ministerraad keurt op voorstel van de eerste minister belast met Buitenlandse Zaken, Alexander
De Croo, de vrijgave van de tweede en laatste schijf van de speciﬁeke federale budgetten goed voor
de werken betreﬀende de beveiliging en de verduurzaming van het buitenlands patrimonium.
De ministerraad keurt de vrijgave goed van:
3 074 000 euro voor de leveringen, diensten en werken m.b.t. het verhogen van de fysieke veiligheid
van het postennetwerk
1 418 300 euro voor verduurzamingswerken
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Beperkende maatregelen inzake overheidsopdrachten naar aanleiding van de crisis in
Oekraïne
De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister belast met Buitenlandse Zaken en Europese
Zaken Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed over de maatregelen op vlak van
overheidsopdrachten in het kader van de crisis in Oekraïne.
Na de inval van Rusland in Oekraïne heeft de Europese Raad sancties genomen tegen Rusland. Deze
sancties werden onder andere vastgelegd in de Europese verordening 2022/879. Bepaalde sancties in
deze verordening hebben betrekking op overheidsopdrachten. Zo is het verboden om
overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten te gunnen aan ondernemers die een band met Rusland
hebben of de uitvoering ervan voort te zetten.
In bepaalde gevallen kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen om een overheidsopdracht
te gunnen aan een ondernemer die een band met Rusland heeft of de uitvoering ervan voort te zetten.
Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de autoriteit aan te wijzen, namelijk de eerste minister, die
bevoegd is voor het toestaan van de gunning of de voortzetting van de uitvoering, alsook de procedure
voor deze beslissing vast te stellen.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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COVID-19: verlenging van het verlaagd btw-tarief voor mondmaskers en hydroalcoholische
gels
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot verlenging van het verlaagd btw-tarief van 6% voor mondmaskers en
hydroalcoholische gels.
Dit ontwerp voorziet in een tijdelijke verlenging van zes maanden voor het verlaagd btw-tarief van 6% op
mondmaskers en hydroalcoholische gels. Deze verlenging beoogt de continuïteit in de toepassing van dit
verlaagd btw-tarief voor die goederen te verzekeren. Deze maatregel draagt bij tot de ﬁnanciële
ondersteuning van de burgers wat betreft de noodzakelijke beschermingsmiddelen ter preventie van de
verspreiding van COVID-19. De tijdelijke verlenging dekt de periode van 1 juli t.e.m. 31 december 2022.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling
van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de
diensten bij die tarieven wat mondmaskers en hydroalcoholische gels betreft
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Investeringen in het kader van het Multi Annual Strategic Plan for Customs
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met de
uitvoering van investeringen voor het Europese Multi Annual Strategic Plan for Customs (MASPC), zoals voorzien in de meerjarenbegroting 2022-2024.
Het MASP-C-programma is het kader waarbinnen import- en exportprocedures in de Europese markt
geoptimaliseerd worden, om op die manier bij te dragen aan het concurrentievermogen van de Europese
handel, de bescherming van de ﬁnanciële belangen van de EU en haar lidstaten, en de strijd tegen
internationale misdaad en terrorisme.
De douane staat in voor een Belgische omzetting van dit programma. Een bedrag van 40 miljoen euro zal
worden vrijgemaakt voor de realisatie van verschillende projecten die betrekking hebben op import,
export, doorvoer, handelsfaciliteiten en de controle van de verscheidene MASP-faciliteiten.
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Klimaat: federale adaptatiemaatregelen 2023-2026
De ministerraad neemt op voorstel van minister van Klimaat Zakia Khattabi akte van het voorontwerp
van adaptatiemaatregelen 2023-2026 die werden genomen met het oog op een klimaatbestendige
samenleving in 2050.
Dit voorontwerp van federale adaptatiemaatregelen 2023-2026 identiﬁceert 29 maatregelen om onze
samenleving aan te passen aan de huidige of verwachte klimaatverandering en de gevolgen daarvan.
Deze maatregelen passen in het kader van de ambitie om een weerbare samenleving te creëren door de
kwetsbaarheid van de menselijke en natuurlijke systemen te beperken.
De adaptatiemaatregelen werden geïdentiﬁceerd binnen een federale taskforce “adaptatie”, die bestaat
uit deskundigen van de verschillende betrokken federale administraties. Elke federale overheidsdienst
werd uitgenodigd om een of meerdere ontwerpmaatregel(en) binnen de federale bevoegdheden en in lijn
met de Europese adaptatiestrategie voor te stellen. De voorgestelde maatregelen worden ondergebracht
in acht actiedomeinen: onderzoek, biodiversiteit, infrastructuur, natuurlijke hulpbronnen, gezondheid,
risico-en crisisbeheer, internationale samenwerking, en bewustmaking. Deze lijst met federale
adaptatiemaatregelen zal worden uitgevoerd in de periode 2023- 2026 en zal twee evaluaties doorlopen:
eind 2024 (mid-term evaluatie) en eind 2026 (eindevaluatie).
In lijn met de beslissing van de ministerraad van 8 oktober 2021 zal op basis van dit voorontwerp een
openbare raadpleging worden georganiseerd en zal een advies worden aangevraagd bij de Federale Raad
voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO). Op basis van de resultaten van de openbare raadpleging en het
advies van de adviesraad zal het voorontwerp worden aangepast door de federale taskforce “adaptatie”.
Daarna zal een ﬁnale versie van de federale adaptatiemaatregelen ter goedkeuring worden voorgelegd
aan de ministerraad.
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Juridisch kader voor individuele pakjesbussen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Post Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk
besluit goed over de individuele pakjesbussen.
Aangezien e-commerce een hoge vlucht heeft genomen, kunnen pakjesbussen een handig middel zijn om
de mislukte bezorgingen van postpakketten en hun milieu-impact te beperken. Zeker in meer landelijke
gebieden is het potentieel groot. Brievenbussen worden reeds geregeld via het ministerieel besluit van
2007 maar tot op heden bestaat er geen juridisch kader voor individuele pakjesbussen. Dit ontwerp van
koninklijk besluit komt tegemoet aan een nieuwe realiteit en kan het gebruik van individuele pakjesbussen
verhogen.
Vanuit dit perspectief heeft dit ontwerp van koninklijk besluit tot doel het koninklijk besluit van 14 maart
2022 betreﬀende de postdiensten aan te vullen met bepalingen over de bezorging van pakjes in woningen
die voorzien zijn van een individuele pakjesbus. De bepalingen hebben betrekking op onder andere de
toegankelijkheid en de afmetingen van de pakjesbussen.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Overheidsopdrachten voor Defensie
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met de
lancering van twee overheidsopdrachten voor Defensie.
Het gaat om de volgende dossiers:
een overheidsopdracht betreﬀende de aankoop van vier mobiele radarplatformen voor de TPQ-50 short
range multi-mission radar, inclusief een meerjarige overeenkomst voor de logistieke ondersteuning en
het onderhoud van het materieel
een overheidsopdracht betreﬀende de aankoop van lichte machinegeweren en de levering van
aanverwante munitie
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Invoering 'Terug Naar Werk-traject' voor zelfstandigen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een voorontwerp
van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed in het kader van het 'Terug Naar Werk-traject'
voor zelfstandigen. Het gaat om een uitvoering van de passage in het regeerakkoord over de
integratie van langdurig zieken.
Het 'Terug Naar Werk-traject' betreft elk traject dat tot doel heeft om de arbeidsongeschikt erkende
gerechtigde onder de coördinatie van de 'Terug Naar Werk-coördinator' na een doorverwijzing door de
adviserend arts, of na een vraag van deze gerechtigde zelf, zo snel mogelijk te ondersteunen bij het
vinden van gepaste begeleiding met het oog op de uitoefening van een activiteit die past bij zijn
mogelijkheden en noden.
Het voorontwerp van wet en de ontwerpen van koninklijk besluit voorzien in de uitvoering van deze
beslissing door een toegankelijk 'Terug Naar Werk-proces' te implementeren en het 'Terug Naar Werktraject' te optimaliseren voor zelfstandigen.
Meer speciﬁek worden de concepten van 'Terug Naar Werk-traject', 'Terug Naar Werk-coördinator', 'Terug
Naar Werk-dossier' en de responsabilisering van de zelfstandigen ingevoerd in de uitkeringsverzekering
van zelfstandigen. Deze concepten werden reeds toegevoegd in de uitkeringsverzekering voor
werknemers.
De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet tot invoering van het “Terug Naar Werk-traject” onder de coördinatie van de “Terug
Naar Werk-coördinator” in de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
Ontwerp van koninklijk besluit 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 wat de invoering van de “Terug Naar Werk-trajecten” onder de coördinatie
van een “Terug Naar Werk-coördinator” betreft
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de verdelingswijze en de toekenning van de
administratiekosten onder de landsbonden wat de voorbereiding en uitvoering van de “Terug Naar Werktrajecten” in de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten betreft
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Versterking van de transparantie in het kader van de tweede pensioenpijler
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval en van minister van
Pensioenen Karine Lalieux een voorontwerp van wet goed tot wijziging van verscheidene bepalingen
ter versterking van de transparantie in het kader van de tweede pensioenpijler.
Het voorontwerp van wet heeft als doel om de transparantie in het kader van de tweede pensioenpijler te
versterken, zowel wat betreft de gegevens die aangeslotenen ontvangen van hun werkgever of van hun
pensioeninstelling als de informatie die ze over hun aanvullend pensioen kunnen consulteren op
mypension.be. Het is de bedoeling om kwaliteitsvolle informatie te verstrekken aan de burger, zodat hij
een duidelijker beeld heeft over het aanvullend pensioen dat hij later mag verwachten. Op die manier wil
men het vertrouwen in de tweede pijler en in het pensioenstelsel in het algemeen vergroten.
Het voorontwerp van wet voorziet onder meer in de opname van de informatieregels uit de IORP II-richtlijn
in de sociale pensioenwetgeving, zodat voortaan voor alle aanvullende pensioenen dezelfde standaarden
gelden.
Bovendien worden de administratieve kosten verminderd door een versterking van de rol van Sigedis en
mypension.be in het beheer. Ook worden er een aantal informatieverplichtingen geschrapt of
vereenvoudigd.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Overheidsopdracht voor de Federale Politie
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord
met het lanceren van een overheidsopdracht voor de Federale Politie.
Concreet gaat het om een meerjarige raamovereenkomst voor de verwerving, de installatie en het
onderhoud van de Automatic Border Control-systemen. De opdracht zal worden geplaatst via een
open procedure.
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Overgang van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona naar klassieke tijdelijke
werkloosheidsregelingen vanaf 1 juli 2022
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van
wet en een ontwerp van koninklijk besluit betreﬀende de tijdelijke werkloosheid goed.
De Nationale Arbeidsraad bracht op 17 mei 2022 een advies uit betreﬀende de overgang van tijdelijke
werkloosheid wegens overmacht corona naar de klassieke werkloosheidsregelingen. Dit advies bevat een
aantal door de sociale partners gesteunde maatregelen om de terugkeer naar de klassieke tijdelijke
werkloosheid te vergemakkelijken. Het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit voeren
de volgende maatregelen uit:
afschaﬃng, tot 31 december 2022, van de beperking op de cumul van werkloosheidsuitkeringen met
het ontvangen van een pensioen
gebruik, tot 31 december 2022, van een vereenvoudigd formulier C3.2-werknemer-corona om een
uitkering als tijdelijk werkloze aan te vragen
niet-gebruik van het formulier C1 (aangifte van de persoonlijke toestand) tot 31 december 2022
delegatie van de ondertekening ten gunste van de UI om de aanvraag tot tijdelijke werkloosheid in
plaats van de werknemer in te dienen tot 31 december 2022
niet-aﬂevering en niet-gebruik van de controlekaart (werkgever en werknemer) tot 31 december 2022
het validatieboek (werkgever) tot 31 december 2022 niet bijhouden
mogelijkheid om te cumuleren met een nevenactiviteit tot 31 december 2022
geen vermindering van de dagvergoeding voor inkomsten uit nevenactiviteiten, pensioenen, politieke
mandaten of artistieke activiteiten tot 31 december 2022
erkenning tot 31 december 2022 als overmacht voor de quarantaine van het kind en de sluiting van de
kinderopvang
het in aanmerking nemen, voor SWT en conventioneel brugpensioen, van de dagen coronawerkloosheid 2022 voor de vaststelling van ondernemingen in herstructurering
mogelijkheid voor de RVA om tot 31 december 2022 zijn onverschuldigde betalingen te verhalen op de
werkgever in geval van oneigenlijk gebruik van tijdelijke werkloosheid en de mogelijkheid om deze
maatregel bij koninklijk besluit te verlengen
aanpassing van de criteria voor het aantonen van een onderneming in moeilijkheden tot 31 december
2022
de periode van zeven dagen waarin de werkgever de werknemers in kennis moet stellen van tijdelijke
werkloosheid tot 31 december 2022 terugbrengen tot drie dagen
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week van verplichte terugkeer naar het werk ﬂexibel houden tot 31 december 2022
deﬁnitieve afschaﬃng van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor tijdelijke werkloosheid

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake tijdelijke werkloosheid
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering, wat betreft de toelaatbaarheid van tijdelijk werklozen, tot verlenging van
diverse maatregelen genomen op het vlak van tijdelijke werkloosheid in het kader van de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 en naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en tot wijziging
van het koninklijk besluit van 21 september 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot
regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van het koninklijk besluit van 7 december
1992 betreﬀende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen

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

© 2022 - news.belgium.be

1/2

24 jun 2022 -16:14

Hoort bij Ministerraad van 24 juni 2022

Volksgezondheid: verlenging van de wet inzake verschillende sociale maatregelen
ingevolge de COVID-19-pandemie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een
ontwerp van koninklijk besluit goed met het oog op de verlenging van de wet van 4 november 2020
inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie.
In het kader van de COVID-19-crisis voorziet de wet van 4 november 2020 in:
de mogelijkheid om dringende maatregelen te nemen om de opname van COVID-19-patiënten in de
ziekenhuizen te beheren
de mogelijkheid om medische-testingprocedures op COVID-19 te laten uitvoeren door bepaalde
gezondheidszorgberoepsbeoefenaars en bepaalde studenten in de gezondheidszorg die normaliter niet
bevoegd zijn om dat te doen
de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden maatregelen te treﬀen om voldoende
vaccinatiecapaciteit te behouden

Deze maatregelen werden genomen om tijdens het beheer van de COVID-19-crisis de ziekenhuizen in
staat te stellen zich te organiseren en bepaalde gezondheidszorgberoepsbeoefenaars en studenten in de
gezondheidszorg te laten helpen bij de COVID-19-testing en bij de vaccinatie. Deze maatregelen zijn vanaf
1 juli 2022 niet langer van kracht.
Voor de beheersing van de COVID-19-epidemie moeten de nodige voorbereidingen worden getroﬀen om
het verzorgend personeel en de ziekenhuizen verder te ondersteunen. Met het ontwerp van koninklijk
besluit moet de mogelijkheid om deze maatregelen te kunnen nemen worden verlengd tot eind 2022,
zodat de gevolgen van de lock-out en het risico op nieuwe besmettingen, evenals de risico's die dat voor
de ziekenhuizen inhoudt, naar behoren kunnen worden beheerd en zodat de goede zorgverlening in de
ziekenhuizen gewaarborgd blijft.
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, tweede lid, en 19, tweede lid, van de wet
van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie, evenals
van het artikel 9, tweede lid, van de wet van 23 december 2021 tot wijziging van de wet van 4 november
2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie
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Verlenging verlaagd btw-tarief voor elektriciteit, aardgas en warmte
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van
koninklijk besluit goed over de verlaging van het btw-tarief voor de levering van elektriciteit, aardgas
en warmte via warmtenetten en warmtepompen voor residentiële contracten.
Dit ontwerp van koninklijk besluit concretiseert de btw-aspecten van het akkoord gesloten op 19 juni 2022
door de regering over de vermindering van de energiekosten voor huishoudens. Dit koninklijk besluit
wijzigt het koninklijk besluit van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de
toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven op de volgende drie
punten:
het verlengt tot en met 31 december 2022 het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de levering van
elektriciteit in het kader van residentiële contracten
het breidt van 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2022 het toepassingsgebied van het btw-tarief
van 6 % in plaats van het tarief van 21 % uit tot alle leveringen van aardgas en warmte via
warmtenetten, zonder nog enig onderscheid te maken tussen deze leveringen op basis van de aard van
het afgesloten contract
het preciseert het toepassingsgebied van de maatregel inzake de vermindering van het btw-tarief voor
bepaalde handelingen met betrekking tot warmtepompen, door de toepassing van het verlaagd btwtarief uit te sluiten voor "hybride" installaties die minstens gedeeltelijk gebruik maken van een andere
energiebron dan elektriciteit

De maatregelen blijven bedoeld voor contracten die worden aangeduid als "residentiële" of "nietprofessionele" contracten, waarbij de afnemer zijn elektriciteit voor huishoudelijk verbruik aankoopt, met
uitsluiting van commerciële of professionele activiteiten.
Tot slot is het verlaagd btw-tarief van 6 % van toepassing op alle componenten van de energiefactuur
waarop btw wordt geheven.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling
van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de
diensten bij die tarieven wat de levering van elektriciteit in het kader van residentiële contracten, van
aardgas en van warmte via warmtenetten en sommige warmtepompen betreft
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