UPDATE FICHE OP 19 MAART 2020

COVID-19 EN
PLAATSELIJKE BESTUREN
INLEIDING
De maatregelen die op verschillende niveaus worden genomen om het coronavirus te bestrijden, hebben gevolgen
voor ons allemaal. Er rijzen veel vragen over de meest geschikte organisatie van de dagelijkse werking van de
Brusselse plaatselijke besturen. De dienstverlening aan de burger wordt ook beïnvloed door de maatregelen die
genomen worden door de Staat.
De situatie evolueert dagelijks en de instructies van de hogere overheden worden dus steeds bijgewerkt (juridische
basis, nuttige links, thema’s, evolutie en verrijking van de bestaande FAQ’s).
Hoewel het niet eenvoudig is om volledig te zijn, willen wij u toch op de hoogte houden en u alle informatie ter
beschikking stellen die wij in ons bezit hebben om uw werk en uw beslissingen te vergemakkelijken. Deze fiche is
een aanvulling op de mailings en andere dagelijkse berichten aan onze leden.
Daarom hebben wij het initiatief genomen om deze fiche op te stellen. Wij behandelen de thema’s die ons het meest
relevant lijken en het vaakst voorkomen, en streven ernaar u een zo duidelijk en compleet mogelijk antwoord te
geven.
Deze fiche is niet definitief, en zal regelmatig worden bijgewerkt met nieuwe antwoorden, aanbevelingen en instructies.

1.2. Houden van gemeenteraadszittingen: ja, maar
met een aantal inachtnemingen teneinde een
minimum aan publiek of helemaal geen publiek
te hebben, of uitstellen van de zitting.

MAATREGELEN EN ANTWOORDEN

1.

CONTINUÏTEIT VAN DE OPENBARE
DIENSTVERLENING

Zie de ministeriële omzendbrief van 18.03.2020 (2020/5)
van de Minister van Plaatselijke Besturen en artikels 93
en 96 van de nieuwe gemeentewet.
In de omzendbrief komen een aantal belangrijke punten
aan bod:

1.1. Dienstverlening aan de burger: ja

• de gemeenteraad is de hoofdverantwoordelijke van
zijn agenda. De raad kan derhalve beslissen om
bepaalde punten uit te stellen en zich te beperken
tot dringende of noodzakelijke punten;

Tot op heden blijft de openbare dienstverlening aan de
burger behouden (huwelijken, het uitgeven van akten,
enz.). Samenscholingen van meerdere personen zijn
verboden.
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• Art 93 van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat de
raad kan beslissen dat de zitting niet openbaar is
op twee voorwaarden: (i) de gemeenteraad moet
dit beslissen met een tweederde meerderheid
van de aanwezige leden (ii) deze beslissing moet
worden genomen in het belang van de openbare
orde en op grond van ernstige bezwaren tegen de
openbaarheid. De circulaire stelt dat “covid-19 en
het risico dat het virus zich verspreidt, een reden
van openbare orde is om over te gaan tot een
besloten vergadering”.

gemeenteraad doorgaat in gesloten vergadering. In een
dergelijk geval is een video-uitzending voor de burgers
een optie die de voorkeur verdient, alsook, ten minste,
het opmaken van de volledige notulen van de zitting.
Dit is een bevoegdheid van de Gemeenteraad, behalve
in het geval van onvoorziene noodsituaties, in welk geval
de burgemeester de bevoegdheid heeft om maatregelen
te nemen op basis van zijn bevoegdheid als handhaver
van de openbare orde. De strijd tegen COVID-19 kan
worden beschouwd als een onvoorziene situatie van
dit type en rechtvaardigt daarom de interventie van de
burgemeester.

Wij werken momenteel aan een tekst hierover voor onze
website: www.brulocalis.brussels
1.2.1. Het
beperken

aantal

onderwerpen

en

1.2.3. Virtuele vergaderingen: ja indien gezondheidsredenen dit vereisen, politionele bevoegdheid van de
Burgemeester en indien technisch mogelijk

deelnemers

Zoals hierboven aangegeven, kan de gemeenteraad,
onder voorbehoud van artikel 96 van de Nieuwe
Gemeentewet, met een tweederde meerderheid van de
aanwezige leden, in het belang van de openbare orde en
op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid,
beslissen dat de zitting niet openbaar zal zijn. De huidige
situatie in de strijd tegen COVID-19 voldoet aan deze
eisen.

Voor andere praktische modaliteiten van dit proces, zie
de ministeriële omzendbrief van 18.03.2020 (2020/5)
van de Minister van Plaatselijke Besturen, punt 3 virtuele
vergaderingen.
1.2.4. Openbaarheid voor de burger
Over dit thema kunt u meer lezen door te klikken op de
volgende link: 
https://brulocalis.be/nl/Publications/documents.
html?doc_id=562

We herinneren ook aan de politiebevoegheid van
de voorzitter van de Gemeenteraad. Deze laatste is
belast met de handhaving van de openbare orde in de
vergadering overeenkomstig artikel 98 van de Nieuwe
Gemeentewet.

1.3. Gemeentepersoneel
(Wordt nog uitgewerkt)

U kunt onze Brulocafiche over de Voorzitter van de
gemeenteraad lezen door te klikken op de volgende link:
https://brulocalis.be/fr/Publications/brulocafiches/

2.

1.2.2. Uitstellen van een zitting

OPENBARE ORDE

(Wordt nog uitgewerkt)

Zie ministeriële omzendbrief van 18.03.2020 (2020/5)
van de Minister van Plaatselijke Besturen, Punt 2
maatregelen van bestuurlijke politie.

Dit onderdeel zal nog worden aangevuld met de
bepalingen van de door de hogere overheden
genomen maatregelen.

In deze omzendbrief staat dat “het de verantwoordelijkheid
is van de gemeente en de burgemeester om passende
maatregelen te nemen ter voorkoming van epidemieën,
zoals de ernstige dreiging van het COVID-19-virus
(Artikel 135, § 2, 133, 134 NGW)”.

2.1. Wat betekent het starten van een federale fase
voor de lokale overheden?
De federale fase houdt in dat de gouverneurs en
burgemeesters verplicht zijn tot toepassing van de
algemene maatregelen waartoe besloten is, en hun
eerder genomen besluiten in te trekken. Het doel is om
de maatregelen te harmoniseren voor het hele Belgische
grondgebied.

Volgens deze omzendbrief kan krachtens artikel 134, § 1,
“de burgemeester bij politieverordening een beperking of
algehele sluiting van de gemeentezitting opleggen”.
De omzendbrief vermeldt ook nog dat de burgemeester
slechts bij wijze van uitzondering kan beslissen dat de
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2.2. Wat gebeurt er in geval van niet-naleving
van maatregelen die op federaal niveau zijn
genomen?

2.5. Begraafplaatsen en lijkbezorging
Erediensten worden opgeschort. Begrafenissen kunnen
doorgaan. Begrafenissen en crematies kunnen worden
georganiseerd in familiale en intieme kringen.

In geval van niet-naleving van de federale maatregelen
(voorzien in het ministerieel besluit) zijn de sancties van
toepassing zoals voorzien in artikels 182 en 187 van de
wet betreffende de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007.
Niettemin wordt de nadruk gelegd op preventie, dialoog
en burgerzin.

2.5.1. Wat is de procedure voor het beheer van het
lichaam van een persoon die is overleden aan covid19 en zijn de stoffelijke resten nog besmettelijk?
Wij verwijzen hiervoor naar het volgende: 
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/
COVID-19_procedure_deaths_NL.pdf (opgelet: laatste
update dateert van 15 maart 2020)

De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare
orde overeenkomstig artikel 135, § 2, van de nieuwe
gemeentewet.

De FOD Volksgezondheid heeft een procedure opgesteld
voor het omgaan met een lichaam van een persoon
overleden aan Covid-19 dat nog steeds besmettelijk is.
Een virus overleeft meestal niet op een overleden persoon.
Een overledene blijft echter nog besmettelijk enige tijd na
het intreden van de dood. Door de lagere temperaturen
als gevolg van de afkoeling van het lichaam en een hoge
luchtvochtigheid kan een virus tot drie dagen na de dood
nog aanwezig zijn.

2.3. Welke activiteiten zijn toegestaan en welke
vrijstellingen zijn er
We verwijzen naar art. 5 van het Ministerieel Besluit van
18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
(M.B., 18.03.2020)

“Worden verboden:
• samenscholingen;
• de privé- en publieke activiteiten
maatschappelijke,
feestelijke,
sportieve en recreatieve aard;
• schooluitstappen en activiteiten in
jeugdbewegingen, op en vanaf
grondgebied;
• de activiteiten van erediensten.

2.5.2. Transport van de stoffelijke resten – modaliteiten?

van culturele,
folkloristische,

Wij verwijzen hiervoor naar het volgende: 
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/
COVID-19_procedure_deaths_NL.pdf (opgelet: laatste
update dateert van 15 maart 2020)

het kader van
het nationaal

Handelingen, zoals het verplaatsen van een recent
overleden patiënt, bijvoorbeeld naar het lijkenhuis,
kunnen voldoende zijn om kleine hoeveelheden lucht
uit de longen te verdrijven. Dit kan een minimaal risico
opleveren.

In afwijking van het eerste lid, worden toegestaan:
• Activiteiten in intieme of familiale kring en
begrafenisceremonies;
• Een buitenwandeling met de leden van de familie
die onder hetzelfde dak wonen, vergezeld met een
andere persoon, de beoefening van een individuele
fysieke activiteit of met de familieleden die onder
hetzelfde dak wonen of telkens een zelfde vriend,
dit alles met respect van een afstand van 1,5 meter
tussen elke persoon.”

Wij raden bijgevolg het volgende aan:
•V
oor het transport van het lichaam wordt een
volledig gesloten lijkzak gebruikt. Diegenen die de
handelingen met het lichaam uitvoeren, moeten
volledige persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM’s)
gebruiken:
chirurgisch
masker,
handschoenen, schort en veiligheidsbril.
• Indien de persoon in het ziekenhuis is overleden
en werd verzorgd in een isolatiekamer (met een
voorkamer of sas en eventuele onderdruk in de
ruimte zelf), moet het buitenoppervlak van de lijkzak
worden ontsmet onmiddellijk voordat de lijkzak de
voorkamer (sas) verlaat. Om dit proces in goede
banen te leiden, kan het nodig zijn dat ten minste
twee personen beschermende kledij dragen. De

2.4. Medische onderzoeken en verzorging,
ziekenhuizen, zorg en transport:
We verwijzen naar de regionale FAQ’s die werden
bijgewerkt op 18 maart 2020. 
(https://bps-bpv.brussels/fr/alerte)
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kinderen waarvan de ouders werken in de eerstelijnszorg
of ondersteuning bieden aan deze eerstelijnszorg,
alsook tot kinderen in specifieke sociale situaties (SPJmandaat …)

brancard met het lichaam wordt gedesinfecteerd
alvorens de voorkamer wordt verlaten. Alvorens de
voorkamer te verlaten, trekken de medewerkers
hun beschermende kleding uit.

Kinderopvang kan ook uitzonderlijk worden gehandhaafd
als ouders geen andere keuze hebben dan hun kinderen
toe te vertrouwen aan de zorg van grootouders
(kwetsbaar publiek).

2.6. COVID 19, GAS-boetes en Algemeen
politiereglement
(Wordt nog uitgewerkt)

3.

Indien deze situaties niet van toepassing zijn, wordt aan
ouders gevraagd om hun kinderen thuis te houden.”
Nuttige links:

STEDENBOUW EN LEEFMILIEU

ONE:

(Wordt nog uitgewerkt)

• https://www.one.be/public/detailarticle/news/
coronavirus-les-conditions-dacces-pour-mettrevotre-enfant-en-creche/
• Bericht van ONE bestemd voor professionelen uit
de sector van de kinderopvang: 
https://www.one.be/professionnel/coronavirus/
• Bericht van ONE bestemd voor families:
https://www.one.be/public/coronavirus/

In afwachting van meer communicatie over het
onderwerp verwijzen we naar onze communicatie per
e-mail aan onze leden op 17 en 18 maart jongsleden.
• De Overlegcommissies worden geschorst;
• Gezien de uitzonderlijke omstandigheden in
verband met de strijd tegen de verspreiding van
het Covid-19-virus en als gevolg van de huidige
en toekomstige maatregelen om de verspreiding
van het virus onder de bevolking te beperken,
heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ons
meegedeeld dat zal worden voorgesteld om alle
administratieve en andere termijnen in alle
procedures op te schorten.
• De Regering, het Verenigd College, het Parlement
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
Verenigde Vergadering zullen binnenkort de nodige
beslissingen nemen om de opschorting van alle
procedures te bevestigen van 13 maart tot en met
3 april.

Kind&Gezin: Wij verwijzen naar onze mail naar de
Burgemeesters en de Schepenen van het Jonge Kind
over dit onderwerp.
• https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragencoronavirus
• https://www.kindengezin.be/gezondheid-envaccineren/ziek/coronavirus/#Kinderopvang

WETTELIJKE BASIS

Wij houden u op de hoogte.

4.

• 15 MEI 2007 – Wet betreffende de civiele veiligheid,
M.B., 31.07.2007, p. 40379
• 18 MAART 2020 — Ministerieel besluit van
18 maart 2020 houdende dringende maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19
te beperken, M.B., 18.03.2020
• 18 MAART 2020. – Ministeriële omzendbrief:
Organisatorische maatregelen in het kader
van de gezondheidscrisis – werking van de
besluitvormende organen (OMZ 2020/5)
• 13 MAART 2020 – Ministerieel besluit houdende
de afkondiging van de federale fase betreffende de
coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus
COVID-19

HET JONGE KIND

(Wordt nog uitgewerkt)
We verwijzen naar onze berichten aan de Burgemeesters
en Schepenen van het Jonge Kind die de afgelopen
dagen zijn verstuurd.
ONE heeft instructies gepubliceerd waarvan we hier een
fragment overnemen:

“Net zoals het geval is voor de scholen, blijft de
kinderopvang in de crèches behouden, maar beperkt tot
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• Omzendbrief van de Regering aan de gewestelijke
beambten met betrekking tot de organisatie van
het werk
• Nieuwe gemeentewet (gecoördineerde versie
beschikbaar op onze website: 
www.brulocalis.brussels)

•
•
•

NUTTIGE LINKS EN VERWIJZINGEN OM
DE EVOLUTIE OP DAGELIJKSE BASIS OP TE
VOLGEN

•

•

• Voor informatie bestemd voor burgers en gezondheidswerkers, alsook voor een inventaris van
beschermende maatregelen, een overzicht
van de algemene epidemiologische situatie, de

risicobeoordeling en de diagnose, zie: 
www.sciensano.be
Voor noodgevallen: https://be-alert.be/
De website van het Gewest gewijd aan het virus:
www.coronavirus.brussels
Voor wat betreft de toegankelijkheid van de
Brusselse openbare diensten en de communicatie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar de
Brusselse burger: https://be.brussels/
Wat u kan doen om uzelf te beschermen, en
informatie over scholen, bedrijven en evenementen:
https://www.info-coronavirus.be/fr/
Voor de door de regionale overheid opgestelde
FAQ’s, met een praktisch overzicht van de werking
van de lokale overheden tijdens de inperkingsperiode, zie: 
https://bps-bpv.brussels/fr/alerte. 
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