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Ministerraad van 22 februari 2019
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/02/2019
Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 22 februari 2019 in de
Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.
De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Maatregelen ter verzoening van werk en levenskwaliteit in het kader van de vermindering van de
arbeidsprestaties
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed
dat een aantal maatregelen uitvoert die werk en levenskwaliteit verzoenen omtrent het stelsel van tijdskrediet,
loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.
Wijzigingen omtrent de organisatie van de opleidingen van het operationeel personeel van de
hulpverleningszones
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een
ontwerp van koninklijk besluit goed dat verschillende koninklijke besluiten over het operationeel personeel van
de hulpverleningszones wijzigt.
Correctie van een tegenstrijdigheid in de wetgeving over de reglementering van de postdienst
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed
dat een artikel wijzigt van het koninklijk besluit dat de reglementering van de postdienst omvat.
Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende
zaken
De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van
21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.
Deelname van Defensie aan de operatie Barkhane in Tjaad
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de inzet van één
militair in het hoofdkwartier van de operatie Barkhane in Tjaad.
Integratie in de verzekering voor geneeskundige verzorging van begunstigden van de uitgestelde verzekering
van de overzeese sociale zekerheid
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk
besluit goed over de integratie in de verzekering voor geneeskundige verzorging van begunstigden van de
uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging van de overzeese sociale zekerheid.
Wijzigingen omtrent het maximumbedrag van de vrijstelling voor het passief volgens het eenheidsstatuut
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk
besluit goed dat een artikel wijzigt van het koninklijk besluit dat het Wetboek van Inkomstenbelastingen
uitvoert (KB/WIB 92). Dit artikel bepaalt het maximumbedrag van de vrijstelling voor het passief volgens het
eenheidsstatuut.
Wijzigingen in het kader van thematische verloven in de privé- en publieke sector
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die
verschillende bepalingen wijzigen over de thematische verloven in de privé- en publieke sector.
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Maatregelen ter verzoening van werk en levenskwaliteit in het
kader van de vermindering van de arbeidsprestaties
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/02/2019
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit
goed dat een aantal maatregelen uitvoert die werk en levenskwaliteit verzoenen omtrent het stelsel van
tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.
Het ontwerp:

breidt de notie 'handicap' uit om het recht op bijslag bij tijdskrediet in overeenstemming te brengen met het
recht op verlof
verhoogt de uitkeringen aan alleenstaande werknemers voor de verloven voor de verzorging van hun
kinderen
stemt de uitkeringen aan werknemers ouder dan 50 jaar die thematisch verlof nemen voor verzorging af op
die aan de werknemers jonger dan 50 jaar
Het ontwerp volgt zo twee adviezen van de Nationale Arbeidsraad op.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 genomen ter uitvoering
van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit
van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de
arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking
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Wijzigingen omtrent de organisatie van de opleidingen van het
operationeel personeel van de hulpverleningszones
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/02/2019
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een
ontwerp van koninklijk besluit goed dat verschillende koninklijke besluiten over het operationeel personeel
van de hulpverleningszones wijzigt.
De toepassing van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones in de
praktijk en het besluit over de opleidingen van dit personeel hebben aangetoond dat er wijzigingen mogelijk zijn die
tot snelle verbeteringen kunnen leiden. Daarom werd een werkgroep 'Opleiding' opgericht, die een snelle
oplossing zoekt voor een aantal acute situaties in de organisatie van de opleidingen van het operationeel
personeel van de hulpverleningszones.
Het ontwerp regelt in dit kader de volgende punten:

de aanpassing van de subsidies voor de organisatie van het federale geschiktheidsattest (FGA)
de organisatie van de verplichte voortgezette opleiding
de praktische uitvoering van het cognitief gedeelte in de bevorderingsexamens voor sergeant
de opsplitsing van alle onderdelen van het federaal geschiktheidsattest in aparte modules
de aanpassing van de duurtijd van de cumulmachtigingen voor een functie van vrijwillig lid in een andere
hulpverleningszone
een aantal ongelijkheden met betrekking tot de omstandigheidsverloven worden weggewerkt
de verbetering van het geldelijk statuut, om te vermijden dat een brandweerman die bevordert tot korporaal
minder verdient
de vastlegging van de retroactieve werking van de bevordering in weddeschaal in het geldelijk statuut
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Correctie van een tegenstrijdigheid in de wetgeving over de
reglementering van de postdienst
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/02/2019
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit
goed dat een artikel wijzigt van het koninklijk besluit dat de reglementering van de postdienst omvat.
In 2015 werden twee concessieovereenkomsten gesloten tussen de Belgische staat en bpost voor de bezorging
van erkende kranten en tijdschriften. De controle van deze overeenkomsten werd toegekend aan de FOD
Economie. Het koninklijk besluit van 24 april 2014 dat de reglementering van de postdienst omvat, kent deze taak
echter nog altijd toe aan het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). Om deze
tegenstrijdigheid te vermijden, wijzigt dit ontwerp het artikel 43 van het koninklijk besluit van 24 april 2014.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Toepassing van de omzendbrief over de
begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende
zaken
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/02/2019
De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief
van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.
Het gaat om:

Economie:
de gunning van twee overheidsopdrachten voor de aankoop van productgegevens en voor het ter
beschikking stellen van één informaticus
de goedkeuring van de ramingsstaat van de FOD Economie 2019
Volksgezondheid: de goedkeuring van de ramingstaat van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu
Mobiliteit: vier ICT-dossiers

FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org
Voor meer informatie
Frédéric Cauderlier <frederic.cauderlier@premier.fed.be>
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 476 33 41 84
Barend Leyts <barend.leyts@premier.fed.be>
Woordvoerder (NL) van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
Aurélie Czekalski <aurelie.czekalski@premier.fed.be>
Communicatie Cel van de eerste minister Charles Michel
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Deelname van Defensie aan de operatie Barkhane in Tjaad
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/02/2019
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de inzet van één
militair in het hoofdkwartier van de operatie Barkhane in Tjaad.
In de zomer van 2014 startte Frankrijk de grensoverschrijdende anti-terreuroperatie Barkhane op. Op vraag van dit
land wordt één Belgische militair, tewerkgesteld in het 'corps de réaction rapide', ontplooid in het hoofdkwartier in
N’Djamena voor zes maanden van maart tot oktober 2019. De militair zal tewerkgesteld worden als officier
'synthese en coördinatie' binnen de logistieke cel van het hoofdkwartier en er stafwerk uitvoeren in zijn
competentiedomeinen. Frankrijk verzekert volledig de beveiliging van het hoofdkwartier en van het personeel
tijdens verplaatsingen, en de logistieke en de medische ondersteuning.
De operatie Barkhane telt ongeveer 4.500 Franse militairen en ontplooit een groot aantal militaire middelen in de
vijf landen van de Sahel om de strijdkrachten van de partnerlanden bij te staan in hun strijd tegen de terroristische
gewapende groeperingen en bij te dragen in het voorkomen van de heropbouw van terroristische bolwerken in de
regio.
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David Maréchal <david.marechal@reynders.fed.be>
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
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Integratie in de verzekering voor geneeskundige verzorging van
begunstigden van de uitgestelde verzekering van de overzeese
sociale zekerheid
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/02/2019
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van
koninklijk besluit goed over de integratie in de verzekering voor geneeskundige verzorging van
begunstigden van de uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging van de overzeese sociale
zekerheid.
Het ontwerp integreert de personen, die van de uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging genieten
overeenkomstig de overzeese sociale zekerheid en die in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
wonen, in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Om het recht op de uitgestelde verzekering
voor geneeskundige verzorging voor deze personen vanaf 1 januari 2019 te verzekeren, zijn een aantal
reglementaire aanpassingen nodig, zowel op het vlak van de verzekerbaarheidsregels als voor de toekenning van
het recht op de verhoogde tegemoetkoming.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de integratie in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen van de personen die aanspraak kunnen maken op de uitgestelde verzekering voor geneeskundige
verzorging van de overzeese sociale zekerheid
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Florent Baudewyns <florent.baudewyns@minsoc.fed.be>
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0474/88.30.17
Jelle Boone <Jelle.Boone@minsoc.fed.be>
Woordvoerder van minister Maggie De Block
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Wijzigingen omtrent het maximumbedrag van de vrijstelling voor
het passief volgens het eenheidsstatuut
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/02/2019
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat een artikel wijzigt van het koninklijk besluit dat het Wetboek van
Inkomstenbelastingen uitvoert (KB/WIB 92). Dit artikel bepaalt het maximumbedrag van de vrijstelling voor
het passief volgens het eenheidsstatuut.
Dit ontwerp omvat wijzigingsbepalingen aan artikel 46ter van het KB/WIB 92, dat het maximumbedrag bepaalt van
de bruto maandbezoldiging per werknemer, dat zal dienen als basis om de vrijstelling voor het sociaal
passief volgens het eenheidsstatuut te berekenen.
Wegens de spreiding van de vrijstelling voor het sociale passief over vijf opeenvolgende periodes, voorzien in
het door de ministerraad van 7 december 2018 goedgekeurde wetsontwerp dat fiscale, fraudebestrijdende,
financiële en diverse bepalingen omvat, treedt het ontwerp in werking op 1 januari 2019. Dit moet garanderen dat
er in geen geval een niet-gespreide vrijstelling voor het sociaal passief kan worden gevraagd, en dat de voorziene
begrotingsinkomsten in dit opzicht hun effect behouden.
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46ter, van het KB/WIB 92, met betrekking tot het vaststellen
van het maximumbedrag van de vrijstelling inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut
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Tom Meulenbergs <tom.meulenbergs@decroo.fed.be>
Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
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Wijzigingen in het kader van thematische verloven in de privé- en
publieke sector
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 22/02/2019
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die
verschillende bepalingen wijzigen over de thematische verloven in de privé- en publieke sector.
Het eerste ontwerp wijzigt bepalinen over thematische verloven voor werknemers uit de privésector, terwijl het
tweede ontwerp zich buigt over werknemers in de publieke sector. Beide ontwerpen voeren een 1/10de-regeling
voor ouderschapsverlof in, eventueel mits akkoord van de werkgever. Binnen het bestaande recht op
ouderschapsverlof wordt met andere woorden de mogelijkheid geïntroduceerd om veertig maanden lang de
arbeidsprestaties deeltijds verder te zetten in de vorm van een vermindering met één tiende.
Daarnaast flexibiliseren de ontwerpen de opname van het voltijds en halftijds ouderschapsverlof en het voltijds
verlof voor medische bijstand. Ze regelen ook het recht op onderbrekingsuitkeringen tijdens dat verlof.
De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org
Voor meer informatie
Miet Deckers <miet.deckers@peeters.fed.be>
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
Didier Deweerdt <didier.deweerdt@peeters.fed.be>
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36

Copyright 2010 Résidence Palace - International Press Center
Algemene Directie Externe Communicatie - Kanselarij van de Eerste Minister

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

