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Ministerraad van 1 juli 2022
De ministerraad vergaderde in de Wetstraat 16 op vrijdag 1 juli 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

1/1

01 jul 2022 -17:05

Hoort bij Ministerraad van 1 juli 2022

Financiering van de werkingskosten voor de Ombudsdienst voor Energie
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van
koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag bestemd voor de ﬁnanciering van de
werkingskosten voor het jaar 2023 van de Ombudsdienst voor Energie (ODE).
De ﬁnanciering van de ODE gebeurt in hoofdzaak aan de hand van een ombudsbijdrage verschuldigd door
elke elektriciteits- en gasonderneming, zoals bepaald door de wet betreﬀende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt en de wet betreﬀende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel
van leidingen. Het koninklijk besluit zal als basis dienen voor de berekening van de door elke
energieonderneming (leveranciers en distributienetbeheerders) verschuldigde bijdrage voor het jaar 2023.
Concreet gaat het voor 2023 om een werkingsbudget van 2.307.817,89 euro, wat een verhoging is van
507.214,54 euro ten opzichte van de begroting 2022.
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en van de zelfstandigen voor 2021 en
2022
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en van
minister van Zelfstandigen David Clarinval twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot vaststelling
van de bedragen van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de
zelfstandigen voor 2021 en 2022.
Het deﬁnitieve bedrag van de evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid in het stelsel van de
werknemers wordt vastgesteld op 4 663 263 000 euro voor 2021. Voor 2022 wordt de evenwichtsdotatie
voorlopig vastgesteld op 4 447 541 000 euro.
Het bedrag van de evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid in het stelsel van de zelfstandigen wordt
vastgesteld op 2 154 775 000 euro voor 2021. Voor 2022 wordt de evenwichtsdotatie voorlopig
vastgesteld op 459 916 000 euro.
De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de
werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2021 door de wijziging van het koninklijk
besluit van 19 oktober 2021 tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de
werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2021
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de
werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2022 door de wijziging van het koninklijk
besluit van 28 februari 2022 tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de
werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2022
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Afvaardiging van de federale regering in de Interministeriële Conferentie Jeugd
De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo de afvaardiging van de
federale regering in de Interministeriële Conferentie Jeugd goed.
Het Overlegcomité keurde op 24 november 2021 de oprichting van een Interministeriële Conferentie (IMC)
Jeugd goed. De federale regering zal in de schoot van de IMC vertegenwoordigd worden door de volgende
ministers:
de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en
Post
de minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap,
Armoedebestrijding en Beliris

Ministers die niet opgenomen zijn in de lijst kunnen steeds uitgenodigd worden voor het onderzoek van
dossiers die hen in het bijzonder aanbelangen.
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Overheidsopdracht voor Beliris
De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Beliris Karine Lalieux akkoord met het
sluiten van een overheidsopdracht voor werken met betrekking tot de bouw van een metrostelplaats
in Haren.
Deze opdracht past in het kader van de uitvoering van het initiatief 'Hoogperformant openbaar vervoer
naar het Noorden van Brussel’.
Gezien de complexiteit van het project en het feit dat de opdracht zowel betrekking heeft op de burgerlijke
bouwkunde als op de afwerking en de uitrusting van de te bouwen constructie, wordt deze opdracht
gesloten via een onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging.
Het Beliris-samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de federale staat en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voorziet in diverse initiatieven met de bedoeling de rol van Brussel als hoofdstad en
internationale stad te bevorderen.
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Aanpassingen inzake verwijzingen naar gegevensbescherming
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van
wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed ter aanpassing van verwijzingen inzake
gegevensbescherming in bepaalde wetten en koninklijke besluiten.
In verschillende wetten en koninklijke besluiten wordt nog steeds verwezen naar de wet tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en naar de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Het voorontwerp van wet tot aanpassing van diverse arbeidsrechtelijke wetten en het ontwerp van
koninklijk besluit tot aanpassing van diverse arbeidsrechtelijke koninklijke besluiten beogen deze
verwijzingen te vervangen door verwijzingen naar de verordening (EU) 2016/679 inzake GDPR en naar de
Gegevensbeschermingsautoriteit.
Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Verdrag over het statuut van tijdelijk NAVO-personeel in België
De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo, belast met Buitenlandse
Zaken, een voorontwerp van wet goed houdende de instemming met een bilateraal verdrag tussen
België en de NAVO over de rechtspositie van het tijdelijk personeel van de NAVO in België.
Gedurende vele jaren heeft NAVO tijdelijk personeel in dienst genomen volgens een speciﬁek systeem
waarvan het beheer, volgens het internationaal college van de NAVO-revisoren, ernstige tekortkomingen
vertoonde. Dit personeel beschikte niet over het bevoorrecht statuut van de Conventie van Ottawa van
1951 die de werking van het Internationaal Secretariaat van de NAVO regelt en viel evenmin onder
toepassing van de Belgische arbeidswetgeving. Uitgekeerde wedden waren dus niet onderworpen aan de
inkomstenbelasting en de sociale bescherming vanwege de NAVO was duidelijk ontoereikend.
Binnen de NAVO werd een nieuw statuut voor het tijdelijk personeel onderhandeld en door de lidstaten
goedgekeurd op 19 augustus 2015.
De NAVO besliste om een eigen speciﬁek stelsel van sociale zekerheid in te voeren en was vragende partij
voor een bilateraal akkoord om de inkomsten van het tijdelijk personeel in België van belastingen vrij te
stellen. Het verdrag dat vandaag voorligt, legt bijzondere bepalingen vast inzake de ﬁscaliteit, de sociale
zekerheid en de registratie van het tijdelijk personeel van de NAVO in België.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet houdende instemming met de regeling tussen het Koninkrijk België en de NoordAtlantische Verdragsorganisatie betreﬀende de rechtspositie van tijdelijk personeel dat wordt
aangeworven door en tewerkgesteld in een orgaan van de NAVO dat op het grondgebied van het
Koninkrijk België gevestigd is, gedaan te Brussel, op 7 februari 2022
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Bijkomende militaire inzet in de Centraal-Afrikaanse Republiek
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met de
Belgische inzet in het kader van een Europese trainingsmissie in de Centraal-Afrikaanse Republiek.
In 2014 startte de EU met een militaire opdracht om bij te dragen aan een veilige omgeving in de CentraalAfrikaanse Republiek.
Een Europese trainingsmissie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (EUTM RCA) werd opgestart op 16 juli
2016 voor een periode van twee jaar, op vraag van de Centraal-Afrikaanse overheid. Na een tweede
mandaat van 2018 tot 2020 en een derde mandaat van 2020 tot 19 september 2022, zal de Europese
Raad het mandaat opnieuw verlengen voor de duur van 1 jaar (tot september 2023).
Vanaf het tweede semester 2021 tot medio 2022, heeft het Eurocorps (EC) de leiding over de EUTM RCAtrainingsopdracht. Tot februari 22 nam Defensie deel met een achttal militairen. Van februari tot juni 22
wordt deze inzet verhoogd tot een 65-tal militairen, waarvan een 25-tal tewerkgesteld zijn in het EC. Een
Belgische generaal uit het EC staat aan het hoofd van de missie als “Mission Force Commander”.
Voor de periode na de Belgische lead, stelt Defensie voor de huidige inzet in EUTM RCA te Bangui te
verlengen van 1 juli 2022 tot 31 maart 2023 met een vijftal militairen, verdeeld over drie rotaties van
telkens drie maanden.
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Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en van
staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker ontwerpomzendbrief nr. 701bis goed in het kader van
de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten.
De omzendbrief nr. 701bis actualiseert de vastleggingslimieten 2022 en 2023 die opgenomen zijn in de
omzendbrief nr. 701 van 23 december 2021. De aanpassing integreert de beslissingen van de Ministerraad
van 1 april 2022 betreﬀende de begrotingscontrole.

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

Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van
Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en
Post
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50
1000 Brussel
België
https://desutter.belgium.be
info@desutter.fed.be

Bram Sebrechts
Woordvoerder (NL)

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

+32 498 27 31 91

bram.sebrechts@desutter.fed.be
Alban Brian
Woordvoerder (FR)
+32 470 70 17 99

alban.brian@desutter.fed.be

+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

01 jul 2022 -17:05

Hoort bij Ministerraad van 1 juli 2022

Brexit: aanpassingen inzake de sociale zekerheidswetgeving
De Ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed tot
wijziging van diverse bepalingen inzake de sociale zekerheidswetgeving in navolging van de Brexit.
Het betreft juridisch-technische aanpassingen aan de sociale zekerheidswetgeving die beogen juridische
misverstanden en dubbelzinnigheden te vermijden.
Gedurende Brexit was er een werkgroep ‘preparedness Brexit’ die samengesteld was uit
vertegenwoordigers van de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ), de deelentiteiten en de
FOD Sociale Zekerheid. Eens de Brexit een feit was en het Trade & Cooperation Agreement
(TCA) vrijhandelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk getekend was, werd in de werkgroep
overeengekomen om de sociale zekerheidswetgeving te analyseren.
Zo wordt in de sociale zekerheidswetgeving op een aantal plaatsen verwezen naar verordening 883 inzake
de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. In de relaties met het Verenigd Koninkrijk is verordening
883 niet meer van toepassing maar wel de Trade & Cooperation Agreement (TCA). In de TCA worden
grotendeels dezelfde principes opgenomen als in verordening 883. Het TCA is echter geen bilateraal
verdrag tussen België en het Verenigd Koninkrijk, en het Brits grondgebied maakt ook geen deel meer uit
van de EU.
Daarnaast worden een aantal kleinere zaken aangepast, zoals een verwijzing naar de voorloper van
verordening 883.
De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en de gevolgen van de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en de
gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
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Federaal actieplan mentaal welzijn op het werk
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne akkoord met de
subsidiëring van sectorale projecten voor de preventie van psychosociale risico's op het werk in het
kader van het federaal actieplan.
De regering besloot op 12 februari 2021 te investeren in een nationaal actieplan ter preventie van stress
en burn-out op het werk en om de veerkracht van de Belgische bevolking op de werkvloer te
ondersteunen.
In het kader van het federaal actieplan ‘Mentaal welzijn op het werk’ wordt aan 11 sectorale projecten
subsidies toegekend voor de preventie van psychosociale risico's op het werk.
Het resterende budget wordt besteed aan een kick-oﬀ en een slotevenement om bekendheid te geven aan
projecten die goede praktijken zijn en andere sectoren kunnen inspireren.
Daarnaast wordt een tweede schijf van vastleggingskredieten en liquidatiekredieten vrijgemaakt om de
wetenschappelijke en administratieve ondersteuningsopdracht voort te zetten voor rekening van de FOD
Werkgelegenheid.
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Nota over de bevoegdheden rond waterstofbeleid
De Ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een nota over de
invulling van de waterstofbevoegdheden goed.
Waterstof wordt vandaag vooral gebruikt als grondstof in de (petro)chemische sector. Zowel op Europees
niveau als in onze buurlanden zijn er snelle ontwikkelingen rond waterstof, waaronder meer energetische
toepassingen, ook voor de transportsector. Ook industriële bedrijven en kennisinstellingen zetten in op
technologische ontwikkelingen in deze sector. De federale staat en de gewesten willen dan ook de
beleidsambities versterken om het potentieel van waterstof maximaal te benutten met het oog op het
bereiken van de klimaatdoelstellingen.
Hiervoor is het nodig de bevoegdheidsverdeling rond waterstof te verduidelijken. Het valt immers te
vermijden dat enige onduidelijkheid verlammend zou werken en zou leiden tot juridische onzekerheid.
Bovendien is het belangrijk dat het gevoerde beleid van de federale staat en de gewesten coherent is. In
zijn herstelplan heeft België zich ertoe verbonden de verdeling van de bevoegdheden op het gebied van
waterstof te verduidelijken, onze energiebronnen te diversiﬁëren en naar energieonafhankelijkheid te
streven.
In de nota over de invulling van de waterstofbevoegdheden wordt een gemeenschappelijke lezing van het
bestaande wetgevingskader uiteengezet.
De ministerraad belast de minister van Energie met de voorlegging aan het overlegcomité van de nota.
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Oekraïne: uitzonderlijke toelage voor bijkomende voogden voor niet-begeleide
minderjarigen
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp
van koninklijk besluit goed dat een uitzonderlijke en tijdelijke toelage mogelijk maakt aan de
verenigingen waarmee de dienst Voogdij protocolakkoorden heeft afgesloten.
De oorlog in Oekraïne heeft ook gevolgen voor de dienst Voogdij van de FOD Justitie. Er wordt verwacht
dat ongeveer 1.400 niet-begeleide Oekraïense minderjarigen naar ons land zouden kunnen komen, vaak
met complexe proﬁelen die extra begeleiding vereisen.
De dienst Voogdij registreerde reeds 975 Oekraïense niet-begeleide minderjarigen. Voor 115 werd al een
voogd aangesteld. De dienst beheert de voogden door hen te selecteren, op te leiden en de lopende
voogdijen sociaal en administratief op te volgen en heeft daarvoor met vier verenigingen een
protocolakkoord afgesloten: het Rode Kruis Vlaanderen, CAW Brabantia, Seso en SETM.
De voogdijen lopen tot iemand de leeftijd van 18 heeft bereikt en de verwachting is dat de Oekraïense
niet-begeleide minderjarigen voor een langere tijd op het Belgisch grondgebied zullen verblijven. Hierdoor
zal ook in 2023 en mogelijk 2024 nog een groot aantal minderjarige Oekraïners moeten opgevolgd worden
en een voogd toegewezen krijgen.
Om geen tijd verloren te laten gaan in de procedure tot aanwerving van de werknemer-voogden, wordt
een tijdelijk en uitzonderlijke toelage toegekend aan de verenigingen voor het aanwerven van extra
werknemer-voogden, waarbij de reële kost van een nieuwe voogd wordt terugbetaald na het overmaken
van de rechtvaardigingsstukken.
Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van een uitzonderlijke en tijdelijke subsidie aan de
verenigingen waarmee de dienst Voogdij protocolakkoorden heeft afgesloten in uitvoering van de artikelen
7bis en 13, §3 van het koninklijk besluit van 22 december 2003, en laatst gewijzigd bij besluit van 6
december 2018
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Toetreding Finland en Zweden tot de NAVO
De ministerraad keurt op voorstel van de eerste minister belast met Buitenlandse Zaken en Europese
Zaken Alexander De Croo en minister van Defensie Ludivine Dedonder een voorontwerp van wet goed
over de toetreding van Finland en Zweden tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).
Finland en Zweden zijn partnerlanden van de NAVO sinds 1994. Vanaf 2014 werd de samenwerking verder
opgedreven via het Partnership Interoperability Initiative, dat voorziet in een grotere betrokkenheid van
beide landen bij oefeningen, opleidingen en operaties. Als partners waren Finland en Zweden sindsdien
ook aanwezig op de meeste high-level meetings van de NAVO.
Naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne wensten Finland en Zweden een nog nauwere
samenwerking aan te gaan.
Op 16 en 17 mei 2022, maakten de Finse en Zweedse regeringen hun intentie om tot de NAVO toe te
treden publiek. Omdat Zweden en Finland democratische rechtsstaten zijn met transparante civiel-militaire
relaties en waarvan de strijdkrachten reeds een zeer hoog niveau van interoperabiliteit bereikt hebben,
werd voorzien in een directe overgang tot politiek-militaire toetredingsgesprekken. Op de NAVO-top van
29 en 30 juni 2022 in Madrid, besloten de bondgenoten om de toetredingsprotocollen te ondertekenen.
Via dit voorontwerp van wet stemt België, als oprichtend lid en gastland van zowel de Europese Unie als
de NAVO, in met de volgende internationale akten:
protocol voor de toetreding van de Republiek Finland tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
protocol voor de toetreding van het Koninkrijk Zweden tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Artsenquota: wijziging van de procedure en vaststelling van toekomstige quota - Tweede
lezing
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in tweede
lezing een voorontwerp van wet goed over de aanbodbeheersing van medische beroepen. Daarnaast
wordt een nieuw voorontwerp van wet goedgekeurd dat enkele bepalingen uit voornoemd
voorontwerp overneemt op advies van de Raad van State.
Dit dossier heeft betrekking op het akkoord met de Franse Gemeenschap waarbij deze het
toelatingsexamen (numerus clausus) voor de studie geneeskunde en tandheelkunde omvormt tot een
vergelijkend toelatingsexamen (numerus ﬁxus) vanaf het academiejaar 2023-2024. Dit moet zorgen voor
een overeenstemming tussen het aantal toegelaten studenten aan de basisopleiding en de federale quota
voor de toegang tot de bijzondere beroepstitels.
Het decreet om de numerus ﬁxus in te voeren is door de Franse Gemeenschap in eerste lezing
goedgekeurd op 25 mei 2022. Naar aanleiding van dit akkoord past dit voorontwerp van wet de federale
wetgeving inzake de contingentering aan.
De volgende quota voor artsen en tandartsen worden bepaald, respectievelijk voor het jaar 2028 en 2027.
Om tijdig de quota voor het volgende jaar te kunnen vaststellen zullen deze uitzonderlijk niet bij koninklijk
besluit, maar bij wet bepaald worden.
Op advies van de Raad van State werden artikelen over de methodologie die al werden goedgekeurd op de
ministerraad van 17 juni opgenomen in een apart voorontwerp van wet, dat nu in eerste lezing is
goedgekeurd.
Het voorontwerp in tweede lezing wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd, met het oog op
indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Het voorontwerp in eerste lezing wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Voorontwerp van wet tot wijziging van diverse bepalingen betreﬀende de aanbodsbeheersing van
gezondheidszorgberoepen
Voorontwerp van wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreﬀende de uitoefening
van de gezondheidszorgberoepen voor wat betreft de aanbodsbeheersing
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Hervormingen arbeidsmarkt - tweede lezing
De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed betreﬀende het hervormen
van de arbeidsmarkt in het kader van het herstart- en transitieplan.
Het voorontwerp van wet, ook bekend onder de naam 'arbeidsdeal', voorziet in diverse maatregelen ter
uitvoering van het herstart- en transitieplan aangenomen door de regering, met betrekking tot het
hervormen van de arbeidsmarkt. Deze maatregelen hebben tot doel nieuwe mogelijkheden te bieden aan
werknemers en ondernemingen en bij te dragen aan de realisatie van de door de federale regering en de
gefedereerde entiteiten gestelde doelstelling om een werkgelegenheidsgraad van 80% te bekomen tegen
2030.
Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, bevat de volgende maatregelen:
een optrekking van de bekendmakingstermijn voor variabele deeltijdse werkroosters
mogelijkheid om voltijdse prestaties te presteren op 4 dagen
prestaties in het kader van een wisselend weekregime
een vermoeden voor prestaties via digitale platformen die opdrachten geven
dekking van de ongevallen voor de zelfstandige medewerkers werkzaam via een digitaal platform
opdrachtgever
mogelijkheid om een werknemer tijdens een opzeggingstermijn ter beschikking te stellen van een
andere werkgever in het kader van een transitietraject
de bevordering van de inzetbaarheid van werknemers
e-commerce
recht op deconnectie
opleiding van werknemers doorheen hun loopbaan en het herlanceren van de interesse van kandidaten
voor de knelpuntberoepen
monitoring van knelpuntberoepen
monitoring van diversiteit en discriminatie op de arbeidsmarkt op sectorniveau
individueel opleidingsrecht voor elke werknemer
het creëren van intersectorale fondsen voor bestaanszekerheid
wijzigingen van boek XV van het wetboek economisch recht inzake exploitanten van platformen
de commissie arbeidsrelaties
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Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de
Kamer van volksvertegenwoordigers.
Voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen
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Beliris: benoeming vertegenwoordigers van de federale regering bij vzw Atomium
De ministerraad benoemt op voorstel van minister belast met Beliris Karine Lalieux de nieuwe
federale vertegenwoordigers in de algemene vergadering en de raad van bestuur van vzw Atomium.
De ministerraad benoemt Pierre Provost, Annemie Maes en Eleonore Simonet als kandidaat-eﬀectieve
leden van vzw Atomium om de federale regering te vertegenwoordigen.
Pierre Provost en Annemie Maes worden benoemd als kandidaat-bestuurders.
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