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Ministerraad van 3 mei 2019
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 03/05/2019
Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 3 mei 2019 in de Wetstraat 16,
onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.
De ministerraad nam volgende beslissingen:

Deelname van België aan een onderzoeksinfrastructuur van de ESFRI Roadmap
De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès akkoord met de
toetreding van België als waarnemend lid bij de onderzoeksinfrastructuur Euro-BioImaging.
Tweede bijakte op de uitdiepingsovereenkomst van het zesde beheerscontract van bpost over de behandeling
van boetes
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de ondertekening van de
tweede bijakte op de uitdiepingsovereenkomst van het zesde beheerscontract, afgesloten tussen bpost en de
Belgische staat, over de financiële en administratieve behandeling van boetes (Crossborder).
Overheidsopdracht in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme akkoord met de
lancering van een overheidsopdracht voor de aankoop van voedingsmiddelen voor 2019 in het kader van de
uitvoering van het operationeel programma en de verzekering van de Europese voedselhulp.
Invoering van een aanvullend pensioen voor contractuele personeelsleden van bepaalde federale instanties
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat een aanvullend pensioen invoert voor de contractuele personeelsleden
van bepaalde instanties.
Beslissingen over PersoPoint en SEPP-diensten voor de FOD BOSA
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akkoord met een
reeks beslissingen die te maken hebben met PersoPoint en SEPP-diensten voor de algemene directies
PersoPoint en Recrutering en Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning.
Nieuwe weging van de functie van administrateur-generaal bij Fedris
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block akkoord met
de nieuwe weging van de functie van administrateur-generaal bij het Federaal Agentschap voor
beroepsrisico's (Fedris).
Goedkeuring van wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk
besluit goed dat een aantal wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars
goedkeurt.
Hernieuwing en aanduiding van twee leden van de Federale Politieraad
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en
minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee leden van de Federale
Politieraad aanduidt en hernieuwt.
Overheidsopdracht voor het operationele beheer van stocks voor Defensie
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de lancering van
een overheidsopdracht voor het beheer van materieel dat Defensie operationeel wil houden.
Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende
zaken

Persbericht van de Ministerraad van 3 mei 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.
Bescherming van geclassificeerde informatie en de Publiek Gereguleerde Dienst
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van
wet goed over de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.
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Deelname van België aan een onderzoeksinfrastructuur van de
ESFRI Roadmap
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 03/05/2019
De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès akkoord met
de toetreding van België als waarnemend lid bij de onderzoeksinfrastructuur Euro-BioImaging.
In 2002 werd het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) opgericht met als hoofdopdracht
een strategisch en coherent beleid te ondersteunen voor Europese onderzoeksinfrastructuren, en multilaterale
initiatieven aan te moedigen om Europese en internationale onderzoeksinfrastructuren beter te benutten en te
ontwikkelen. Om zijn opdracht uit te voeren heeft het ESFRI een stappenplan uitgewerkt, de ESFRI Roadmap.
België neemt actief deel aan de grote Europese onderzoeksinfrastructuren die werden opgericht als
intergouvernementele wetenschappelijk-technologische organisaties. Het is dan ook belangrijk om te blijven
deelnemen aan de infrastructuren van de ESFRI Roadmap die op het punt staan te worden geïmplementeerd.
Een daarvan is Euro-BioImaging, een pan-Europese onderzoeksinfrastructuur voor biomedische
beeldvorming. Deze zal onderzoekers werkzaam op het gebied van de levenswetenschappen toegang geven tot
spitstechnologie. De ministerraad stemt ermee in dat de federale overheid betrokken wordt bij deze
onderzoeksinfrastructuur.
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Tweede bijakte op de uitdiepingsovereenkomst van het zesde
beheerscontract van bpost over de behandeling van boetes
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 03/05/2019
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de ondertekening van
de tweede bijakte op de uitdiepingsovereenkomst van het zesde beheerscontract, afgesloten tussen bpost
en de Belgische staat, over de financiële en administratieve behandeling van boetes (Crossborder).
In 2017 hebben bpost en de Belgische Staat een uitdiepingsovereenkomst van het zesde beheerscontract van
bpost getekend over de financiële en administratieve behandeling van boetes. Hierop volgend werd op 23 juli 2018
een eerste bijakte ondertekend. In deze uitdiepingovereenkomst en de bijhorende bijakte, werd aan bpost een
administratieve behandeling gevraagd van de verkeersboetes, zowel voor binnenlandse als buitenlandse
overtreders. Dit project werd ‘Crossborder’ genoemd en kadert in de omzetting van de Europese regelgeving over
verkeersovertredingen.
De partijen wensen nu een tweede bijakte toe te voegen aan deze overeenkomst. Vanaf 6 mei 2019 wordt het
derde deel van het crossborderproject uitgevoerd. In deze fase zal verder gewerkt worden aan de uitbreiding,
monitoring, capaciteit en efficiëntie van het boeteplatform en worden de huidige werkprocessen geoptimaliseerd.
Via deze uitbreiding wil de FOD Justitie ervoor zorgen dat de klant van een betere dienstverlening kan genieten.

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
Sieghild Lacoere <sieghild.lacoere@just.fgov.be>
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50

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

Persbericht van de Ministerraad van 3 mei 2019

Overheidsopdracht in het kader van het Fonds voor Europese hulp
aan de meest behoeftigen
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 03/05/2019
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme akkoord
met de lancering van een overheidsopdracht voor de aankoop van voedingsmiddelen voor 2019 in het
kader van de uitvoering van het operationeel programma en de verzekering van de Europese voedselhulp.
Het Europese voedselhulpprogramma werd in 2013 vervangen door het Fonds voor Europese hulp aan de meest
behoeftigen (FEAD), dat tijdens de programmatieperiode 2014-2020 beheerd wordt door de POD Maatschappelijke
Integratie. In het kader van dit programma krijgt België 73.821.504 euro toegewezen voor de periode 2014-2020.
Daarnaast moet België minstens 15% cofinanciering voorzien.
De aangekochte voedingsmiddelen worden verspreid over zo'n 780 OCMW's en erkende Belgische
partnerorganisaties, die belast zijn met de gratis verdeling aan de meest behoeftigen.
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Invoering van een aanvullend pensioen voor contractuele
personeelsleden van bepaalde federale instanties
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 03/05/2019
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat een aanvullend pensioen invoert voor de contractuele personeelsleden
van bepaalde instanties.
Het gaat om:

het federaal administratief openbaar ambt
de rechterlijke orde
Fedasil
BIPT
de geïntegreerde politie op twee niveaus
de beleidscellen (indien de personeelsleden rechtstreeks door de beleidscel werd aangeworven)
Dit ontwerp past de bepalingen van de verschillende geldelijke statuten voor contractuele personeelsleden aan om
rekening te houden met de invoering van een aanvullend pensioen voor dergelijk personeel. Ter herinnering: de
ministerraad heeft op 5 april 2019 al de gunning van een overheidsopdracht goedgekeurd om de
verzekeringsmaatschappij aan te wijzen die het aanvullende pensioen van deze aannemers zal beheren.
Het ontwerp voert een aanvullend pensioen in op basis van een toezegging van het type 'vaste bijdragen'. De
bijdrage wordt door de werkgever gefinancierd en is gelijk aan:

1% van de referentiebezoldiging 2017
1,5% van de referentiebezoldiging 2018
3% van de referentiebezoldiging vanaf 2019
Na de vakbondsonderhandelingen over deze bepalingen zal het ontwerp ter advies worden voorgelegd aan de
Raad van State.
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Beslissingen over PersoPoint en SEPP-diensten voor de FOD
BOSA
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 03/05/2019
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akkoord met een
reeks beslissingen die te maken hebben met PersoPoint en SEPP-diensten voor de algemene directies
PersoPoint en Recrutering en Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning.
De FOD BOSA heeft als doelstelling om de loon- en personeelsadministratie van alle federale organisaties in
PersoPoint over te nemen. In dit kader stemt de ministerraad in met:

de aanpassing van de voorgestelde planning voor de centralisatie van de loon- en personeelsadministratie
het behoud van de kredieten die de departementen aan de FOD BOSA ter beschikking stellen om de
continuïteit van de ontwikkeling van de loonmotor te dekken en zijn technische begeleiding bij de integratie
van elke klant hierin vanaf begrotingsjaar 2020 tot eind 2022
de actualisering van de bedragen die voor begrotingsjaar 2023 terug worden overgedragen naar de
departementen in functie van de budgettaire evoluties
de lancering van onderhandelingen voor het sluiten van een opdracht met de huidige dienstverlener via de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
de vastlegging en de vereffening van de nodige kredieten op de begroting 2019 voor:
drie onderhoudsovereenkomsten van de PersoPoint-systemen
de ontwikkeling van de module Terugvorderingen
twee overeenkomsten voor het changemanagement
SEPP is een transversaal platform dat de overheid en het management van de diensten de mogelijkheid biedt de
loonmassa van de FOD’s en POD’s te beheersen. Met het oog op de noodzakelijke continuïteit van de
dienstverlening voor het SEPP-platform geeft de ministerraad daarnaast groen licht voor het opstarten van
onderhandelingen voor een opdracht met de huidige dienstverleners via een onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
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Nieuwe weging van de functie van administrateur-generaal bij
Fedris
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 03/05/2019
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block akkoord met
de nieuwe weging van de functie van administrateur-generaal bij het Federaal Agentschap voor
beroepsrisico's (Fedris).
De functie van administrateur-generaal bij Fedris wordt overeenkomstig het advies van
de wegingscommissie gewogen in klasse 5. De selectieprocedure mag op deze basis worden aangevat.
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Goedkeuring van wijzigingen in het huishoudelijk reglement van
de Commissie Kunstenaars
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 03/05/2019
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat een aantal wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de Commissie
Kunstenaars goedkeurt.
Het gaat om de volgende wijzigingen:

kaartaanvragen worden vooraf door de Commissie geanalyseerd
kunstenaars zullen alleen nog door de Commissie worden opgeroepen wanneer zij dit nodig acht en niet
langer systematisch
notulen kunnen elektronisch worden goedgekeurd
de termijn van één maand voor het verzenden van beslissingen tot weigering van de
zelfstandigheidsverklaring, het kunstenaarsvisum of van de kunstenaarskaart wordt vervangen door drie
maanden
technische of kleine correcties
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
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Hernieuwing en aanduiding van twee leden van de Federale
Politieraad
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 03/05/2019
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en
minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee leden van de Federale
Politieraad aanduidt en hernieuwt.
Het ontwerp regelt:

de hernieuwing van het mandaat van Ignacio De La Serna als effectief lid voor vier jaar vanaf 29 juni 2018
de aanduiding van Denis Mathen als plaatsvervangend lid voor vier jaar vanaf 10 januari 2019
De Federale Politieraad geeft adviezen aan de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie op het
gebied van politieaangelegenheden.
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Overheidsopdracht voor het operationele beheer van stocks voor
Defensie
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 03/05/2019
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de lancering van
een overheidsopdracht voor het beheer van materieel dat Defensie operationeel wil houden.
Het gaat om een meerjarige overeenkomst (2019-2028) voor het operationele beheer van stocks voor
de Deployable Force Infrastructure via internationale deelname aan het Operational Logistics
Support Partnership-programma van het NATO Support and Procurement Agency.
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Toepassing van de omzendbrief over de
begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende
zaken
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 03/05/2019
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:

FOD Kanselarij van de Eerste Minister: overheidsopdracht voor de uitvoering van de audit 'IT Governance bij
de FOD Financiën en FOD Mobiliteit'
Veiligheid en Binnenlandse Zaken:
vier overheidsopdrachten voor de terbeschikkingstelling van ICT-profielen via het raamcontract
overheidsopdracht voor de ontwikkeling van de applicaties ALINE en CAMINE
Leefmilieu: vijf verplichte bijdragen aan internationale organisaties in het kader van de uitvoering van
verdragen of protocollen voor de bescherming van de bevolking en het milieu
Wetenschapsbeleid: zeven gedeeltelijke toelagen (Academia Belgica, Von Karman, Filmarchief,
Biermans-Lapôtre, Universitaire Stichting, Belgian American Educational Foundation en Commission for
Educational Exchange USA/BelLux)
Mobiliteit:
drie ICT-dossiers
drie subsidiedossiers (vzw Fedemot, bijdrage 2019 ECAC en vzw Belgomania)
Maatschappelijke Integratie: vervanging van het digitale telefoniesysteem, contactcentersysteem en de
GENESYS-software via het raamcontract voor de POD Maatschappelijke Integratie
Digitale Agenda: vijftien dossiers voor het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie van de FOD BOSA
Noordzee: ramingsstaat van provisionele vastleggingen voor 2019
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Bescherming van geclassificeerde informatie en de Publiek
Gereguleerde Dienst
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 03/05/2019
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp
van wet goed over de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en
veiligheidsadviezen.
Het voorontwerp wijzigt de wet van 11 december 1998 over de classificatie en de veiligheidsmachtigingen,
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen wat de bescherming van geclassificeerde informatie betreft, om zo ons
wettelijk kader in overeenstemming te brengen met de internationale verplichtingen. Het zorgt ook voor
een juridisch kader voor de Publiek Gereguleerde Dienst (PRS) van het wereldwijde satellietnavigatiesysteem
Galileo (besluit 1104/2011/EU).
Het legaal kader wordt afgewerkt en de bevoegdheden van de NVO inzake geclassificeerde informatie worden
verruimd om te voldoen aan de regelgevende kaders van de EU, de NAVO en het ESA. Nieuwe bevoegdheden
worden dus toegekend aan de NVO om de bescherming van geclassificeerde informatie ‘in al haar aspecten’ te
kunnen uitoefenen, zowel nationaal als internationaal, en niet enkel te beperken tot de veiligheidsmachtigingen.
Een vierde classificatieniveau wordt eveneens ingevoerd: het niveau 'beperkt', dat wordt toegekend wanneer de
niet-geëigende aanwending nadelige gevolgen kan toebrengen aan een van de belangen voorzien in artikel 3,
§1 van de wet van 11 december 1998.
Het voorontwerp legt de vereiste verplichtingen vast voor bepaalde activiteiten van publiek gereguleerde dienst
(PRS), met name toegang voor gebruik van PRS, ontwikkeling en productie van PRS-apparatuur en export van
PRS-apparatuur en technologieën. Het vertrouwt de NVO ook bevoegdheden toe van 'Competent PRS Authority'
(CPA).
Overgangsbepalingen worden voorzien om te verhinderen dat huidige veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten,
veiligheidsverificaties en toelatingen verleend in het kader van de publiek gereguleerde dienst niet meer geldig
zouden zijn na de inwerkingtreding van deze wet.
Het voorontwerp wordt ter advies toegezonden naar het College van het openbaar ministerie, de Vaste Commissie
voor de lokale politie en de Adviesraad van burgemeesters. Het wordt tevens voorgelegd aan het Comité R en de
Raad van State.
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de
veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen
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