UPDATE FICHE OP 9 APRIL 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 wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe antwoorden, aanbevelingen en instructies.

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel
besluit van 23 maart 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken, preciseert dat:

MAATREGELEN EN ANTWOORDEN

1.

CONTINUÏTEIT VAN DE OPENBARE
DIENSTVERLENING

• burgerlijke huwelijken toegestaan zijn, maar enkel in
het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de
ambtenaar van de burgerlijke stand;
• religieuze huwelijken toegestaan zijn, maar enkel in
het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de
bedienaar van de eredienst.

1.1. Dienstverlening aan de burger: ja, maar beperkt
1.1.1. Algemeen

1.1.2. Het houden van bevolkingsregisters

Tot op heden blijft de openbare dienstverlening aan de
burger behouden, weliswaar met een aantal beperkingen
(afgifte van documenten, …). Het is verboden om
meerdere personen bij elkaar te brengen.

Update van 25 maart 2020
Wij informeren u over de Omzendbrief van 24 maart
2020 betreffende de uitzonderlijke en voorlopig
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versoepelde administratieve maatregelen betreffende
de reglementering met betrekking tot het houden van
de bevolkingsregisters en de afgifte van elektronische
identiteitskaarten
van
Belgen
gedurende
de
gezondheidscrisis ten gevolge van het CORONAVIRUS
– COVID 19.

1.2.2. Mogelijke delegatie van de gemeenteraad
aan het college van Burgemeester en schepenen
gedurende 60 dagen vanaf 16 maart jongstleden
Het College van Burgemeester en Schepenen kan alle
bevoegdheden van de Gemeenteraad uitoefenen die in
de Nieuwe Gemeentewet zijn vastgelegd, mits er aan
drie voorwaarden is voldaan:

Deze omzendbrief werd aangenomen om het fysieke
contact met de burgers zoveel mogelijk te beperken. We
verwijzen hiervoor naar de mailing die naar onze leden is
verstuurd.

• Het College moet dit kunnen rechtvaardigen op
grond van de urgentie die de huidige situatie met
zich meebrengt;
• Alle beslissingen die het College in de plaats van
de Gemeenteraad neemt, moeten in hun geheel
worden voorgelegd aan de toezichthoudende
overheid volgens de gewone regels;
• Deze beslissingen moeten wekelijks aan de
Gemeenteraad worden meegedeeld.

U kunt de volledige tekst met de instructies lezen op de
volgende link:
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/
nl/bev/omzendbrieven/20200324-Omzenbrief_
versoepelde_administratieve_maat_coronavirus.pdf

Na afloop van deze termijn van 60 dagen, moeten
alle beslissingen die het College van Burgemeester
en Schepenen in het kader van deze bevoegdheden
neemt, op de agenda van de eerste vergadering van
de Gemeenteraad worden ingeschreven om door de
Gemeenteraad te worden goedgekeurd.

1.2. Het houden van vergaderingen van de
Gemeenteraad
1.2.1. Virtuele vergaderingen voor een periode van 60
dagen vanaf 16 maart 2020

Niet-dringende beslissingen die onder de bevoegdheid
van de Raad vallen, zullen door de Raad zelf worden
genomen, indien deze virtueel kan vergaderen of
wanneer deze opnieuw fysiek kan samenkomen.

Indien het niet mogelijk is om de raadsleden samen te
brengen als gevolg van de gezondheidsmaatregelen
van de bevoegde overheden, kunnen de Gemeenteraad
en het College van Burgemeester en Schepenen hun
vergaderingen virtueel laten plaatsvinden.

1.2.3. Oproepingstermijn

worden

De oproepingstermijn van het College dat erg dringende
besluiten zal nemen indien dit nodig wordt geacht, wordt
teruggebracht tot uiterlijk 24 uur vóór de vergadering.

• met behulp van de voorhanden zijnde
telecommunicatietechnieken (bv. teleconferentie
of videoconferentie) die het de deelnemers aan de
vergadering mogelijk moet maken om met elkaar te
overleggen

Voor de vergaderingen van de Raad blijven de
oproepingstermijnen gelden die in de nieuwe
gemeentewet zijn vastgelegd.

• of door het uitwisselen van e-mails.

Het recht van de gemeenteraadsleden om mondelinge
vragen te stellen (art. 84bis NGW), alsook het recht om
het College te interpelleren (art. 84ter NGW) worden
vervangen door het recht om schriftelijke vragen te
stellen tijdens de periode van 60 dagen.

Deze
virtuele
georganiseerd:

vergaderingen

kunnen

1.2.4. De rechten van de gemeenteraadsleden

Ten slotte zullen alle besluiten die tijdens virtuele
vergaderingen worden genomen, volgens de gewone
regels aan de toezichthoudende overheid moeten
worden voorgelegd.

1.2.5. Delegatie van de handtekening en mogelijkheid
van elektronische ondertekening

Voor de praktische details van het proces kunt u onze
nieuwsupdate raadplegen:

Het ontwerp van besluit wijzigt artikel 109 van de
NGW teneinde voor bepaalde briefwisseling, die door

http://plaatselijke-besturen.brussels
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de Gemeenteraad of het College moeten worden
ondertekend, een delegatie van de handtekening aan de
gemeentesecretaris of aan een of meerdere ambtenaren.

huidige gezondheidscrisis: 
https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/
coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers

Het is mogelijk om gebruik te maken van geauthenticeerde
elektronische handtekeningen.

1.5. Bekendmaken van administratieve activiteiten
aan de toezichthoudende instantie: welke
alternatieven zijn er?

1.2.6. Publicatie voor de burger
Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij
naar onze website via de volgende link: 
https://brulocalis.brussels/nl/Publications/documents.
html?doc_id= 562

Update van 7 april 2020
Om de verspreiding van het virus bij de bevolking en
de GOB te beperken, hebben de Brusselse Plaatselijke
Besturen een omzendbrief opgemaakt met als titel
“Verzending van documenten aan Brussel Plaatselijke
Besturen”

1.3. Vervaltermijnen – algemene opschorting van de
termijnen

De Toezichthoudende overheid heeft een aantal
alternatieven in het leven geroepen aangezien het fysieke
loket momenteel gesloten is:

Krachtens volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse
Hoofdstedelijk Regering met bijzondere bevoegdheden
worden alle vervaltermijnen die vastgelegd zijn in de
Brusselse wetgeving opgeschort vanaf 16 maart 2020
voor een duur van één maand, die tweemaal met
eenzelfde duur kan worden verlengd door een besluit
waarin de regering de noodzaak om dit te doen in het
licht van de gezondheidstoestand verantwoordt. De
tijdens deze opschortingsperiode aangenomen akten
en beslissingen zijn volledig rechtsgeldig. De akten en
beslissingen waarvan de geldigheidsduur tijdens de in
het eerste lid vermelde periode afloopt of waarvan de
verlenging afhangt van een formaliteit die vervuld moet
worden tijdens de in dat lid vermelde periode, worden
geacht verlengd te worden met een duur die gelijk is aan
de opschortingsduur.

• BosXchange, het platform dat door het CIBG is
ontwikkeld om de uitwisseling van documenten en
de ondertekening van akten mogelijk te maken;
• Verzending per e-mail, voor plaatselijke besturen
die nog geen BosXchange hebben;
• BPOST, zolang de post blijft functioneren.
Meer details over het onderwerp en de volledige tekst
van de omzendbrief kunt u lezen via de link: 
https://brulocalis.brussels/nl/actualites-full.html?cmp_
id= 7&news_id= 6955&vID= 130

1.6. Projectoproepen, beheer van de dossiers en het
respecteren van de termijnen: crisismaatregelen

1.4. Gemeentepersoneel

De COVID-19-epidemie heeft een grote impact op de
subsidies. Een overzicht van de genomen maatregelen
van de verschillende subsidiërende instanties in dit
verband vindt u op onze website via de link: 
https://brulocalis.be/nl/subsides/maatregelen-covid-19.
html

Tijdelijke werkloosheid
Sinds 13 maart van dit jaar kan tijdelijke werkloosheid
ten gevolge van het Coronavirus integraal beschouwd
worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Wij verwijzen hiervoor ook naar de website van Brussel
Plaatselijke Besturen: 
http://plaatselijke-besturen.brussels/nl/verschuivingvan-bepaalde-administratieve-termijnen?set_
language=nl

Het is aan de werkgever om te beslissen om sommige
of al zijn werknemers tijdelijk werkloos te stellen. De
werknemers kunnen dagen van tijdelijke werkloosheid
ook afwisselen met dagen waarop gewerkt wordt.
De RVA heeft een infoblad opgemaakt over tijdelijke
werkloosheid met alle relevante informatie en formaliteiten:
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2

De namen en gegevens van de contactpersonen kunt u
vinden door te klikken op deze link: 
http://plaatselijke-besturen.brussels/nl/verschuivingvan-bepaalde-administratieve-termijnen?set_
language=nl

De RSZ op haar website ook wat nuttige informatie
gepubliceerd voor werkgevers in het kader van de
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Wij verwijzen ook naar onze webpagina subsidies,
evenals naar de Nieuwsbrieven van Brulocalis:
https://brulocalis.brussels/nl/subsidies.html
https://brulocalis.brussels/nl/Publications/newsletter/
newsletter.html

2.

maatregelen zijn van toepassing op alle activiteiten die in
dit besluit vermeld worden.
Toegang tot de supermarkten is enkel mogelijk met
inachtneming van de volgende modaliteiten:
• Er is een beperking van maximaal 1 klant per 10
vierkante meter, voor een periode van maximaal 30
minuten;
• In de mate van het mogelijk moet de klant zich
alleen naar de supermarkt begeven.

OPENBARE ORDE

2.1. Wat in geval van niet-naleving van de
maatregelen die op federaal niveau zijn
genomen?

Voedingswinkels kunnen op de gebruikelijke dagen en
tijden open blijven.
Nachtwinkels mogen open blijven vanaf hun gebruikelijke
openingsuur tot 22u.

In geval van niet-naleving van de federale maatregelen
(zoals voorzien in het ministerieel besluit van 3 april
2020, M.B., 3.04.2020), zullen de sancties voorzien in
de artikelen 182 en 187 van de wet betreffende de civiele
veiligheid van 15 mei 2007 van toepassing zijn.

Markten zijn verboden, behalve voor voedselkramen die
essentieel zijn voor de voedselvoorziening in gebieden
zonder commerciële voedselinfrastructuur.

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

Inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke,
recreatieve, sportieve en horecasector worden gesloten.
Het terrasmeubilair van de horecasector moet naar
binnen gebracht worden.

2.2. Welke activiteiten zijn toegestaan en wat zijn de
vrijstellingen?

In afwijking van de eerste alinea mogen de hotels open
blijven, met uitzondering van hun eventuele restaurant.

Overzicht – Update van 9 april 2020

Levering van maaltijden en maaltijden om mee te nemen
zijn toegestaan.

Handelszaken en winkels worden gesloten, met
uitzondering van:
•
•
•
•
•
•

voedingswinkels, inclusief nachtwinkels;
winkels waar dierenvoeding verkocht wordt;
apotheken;
krantenwinkels;
tankstations en brandstofleveranciers;
telecomwinkels, met uitzondering van winkels
die alleen accessoires verkopen, en enkel voor
noodgevallen. Er kan maximaal 1 klant tegelijk
ontvangen worden, en er wordt gewerkt op
afspraak;
• winkels voor medische hulpmiddelen, en enkel
voor noodgevallen. Er kan maximaal 1 klant
tegelijk ontvangen worden, en er wordt gewerkt op
afspraak.

2.3. Gebruik van mondmaskers
Update van 25 maart 2020
De gebruiksvoorwaarden van mondmaskers komen aan
bod in een bericht van de Hoge Gezondheidsraad en de
richtlijnen van de Risk Assessment Group. Deze richtlijnen
dienen om een rationeel gebruik van mondmaskers
en andere beschermingsmiddelen te bevorderen. Een
slecht gebruik van deze beschermingsmiddelen vormt
een directe bedreiging voor de volksgezondheid (tekort
en speculatie).

2.4. Voor medische screening en verzorging, evenals
ziekenhuizen en zorg en transport:

De nodige maatregelen moeten worden genomen om
ervoor te zorgen dat de regels inzake sociale afstand
in acht worden genomen, met name het behoud van
een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze

Wij verwijzen hiervoor naar de gewestelijke FAQ die voor
het laatst werd bijgewerkt op 18 maart 2020 
(https://bps-bpv.brussels/nl/waarschuwing)
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2.5. Begraafplaatsen en lijkbezorging

voorkamer (sas) verlaat. Om dit proces in goede
banen te leiden, kan het nodig zijn dat ten minste
twee personen beschermende kledij dragen. De
brancard met het lichaam wordt gedesinfecteerd
alvorens de voorkamer wordt verlaten. Alvorens de
voorkamer te verlaten, trekken de medewerkers
hun beschermende kleding uit.

Erediensten worden opgeschort. Begrafenisceremonies
zijn toegestaan, maar alleen in aanwezigheid van
maximaal 15 personen, met behoud van een afstand van
1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid
van blootstelling van het lichaam.
2.5.1. Wat is de procedure voor het omgaan met het
lichaam van een persoon die is overleden aan covid19 en zijn de stoffelijke resten nog besmettelijk?

Om het vervoer van de stoffelijke resten te beperken,
moeten deze rechtstreeks naar het mortuarium van
de funerarium of de plaats van begrafenis of crematie
worden gebracht “vanaf het moment dat de arts die het
overlijden heeft uitgesproken een attest heeft afgeleverd
waarin staat dat het om een natuurlijke doodsoorzaak
gaat en dat er geen gevaar voor de volksgezondheid
bestaat”. De minister van Plaatselijke Besturen, de heer
Clerfayt, geeft het volgende aan: “door de behandeling
van het lichaam te centraliseren op één plaats, kunnen
de artsen – die het momenteel erg druk hebben, en die in
sommige gevallen een tweede overlijdensverslag moeten
opmaken – hun krachten bundelen op deze éne plaats.
Daarnaast kunnen we op die manier ook de verspreiding
van het virus verminderen, aangezien we vermijden dat
het virus de entourage of de woning van de overledene
zou besmetten”.

Wij verwijzen in dit verband naar de volgende link: 
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/
COVID-19_procedure_deaths_NL.pdf (opgelet: laatst
bijgewerkt op 1 april 2020)
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.
2.5.2. Transport van de stoffelijke resten – welke
modaliteiten zijn er?

Deze maatregel is van toepassing vanaf 8 april 2020 en
voor een periode van 60 dagen. Deze periode kan worden
ingekort of verlengd, afhankelijk van de ontwikkeling van
de huidige gezondheidscrisis.

In dit verband nemen wij hieronder een fragment over van
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/
COVID-19_procedure_deaths_NL.pdf (opgelet: laatst
bijgewerkt op 1 april 2020)

2.6. COVID 19, GAS en Algemeen politiereglement

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.

2.6.1. Bevoegdheden van de politie: 3 modellen
Brulocalis heeft de 19 Brusselse gemeenten drie
modellen van politiebesluiten ter beschikking gesteld in
verband met de corona-pandemie:

Wij raden bijgevolg het volgende aan:

• Sjabloon Besluit opvordering van personeel;
• Sjabloon Besluit opvordering van materiele
goederen;
• Sjabloon Besluit opvordering van personen.

•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

Deze modellen zijn het resultaat van de samenwerking
met de Unie van Waalse Steden en Gemeenten. U kunt
deze modellen raadplegen op onze website via de link:
http://brulocalis.brussels/documents/documents/
economie/20200409-modele-d-arrete-de-requisitiondu-personnel-nl.docx
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http://brulocalis.brussels/documents/documents/
economie/20200409-modele-d-arrete-de-requisitionde-biens-nl.docx
•

http://brulocalis.brussels/documents/documents/
economie/20200409-modele-d-arrete-de-requisitionde-personnes-nl.docx
2.6.2. Gemeentelijke administratieve sancties (GASboetes)
De Ministerraad heeft een volmachtbesluit aangenomen
dat de gemeenten de mogelijkheid biedt om een GASboete op te leggen in geval van niet-naleving van
maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen
te gaan. De boete ligt standaard vast op een bedrag
van 250 euro en wordt ten bate van de gemeente geïnd
via onmiddellijke inning. De invoering van dit systeem
is facultatief: in gevallen waar wordt besloten om geen
GAS-boete te geven, kan alsnog een strafrechtelijke
procedure worden ingeleid.

•

•

Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar:
Onze nieuwsupdate over dit onderwerp: 
https://www.brulocalis.brussels/nl/actualites-full.
html?cmp_id= 7&news_id= 7037&vID= 342

3.

•

GEMEENTELIJKE FISCALITEIT

Sommige gemeenten willen fiscale maatregelen nemen
om handelaars en zelfstandigen te helpen om de crisis
het hoofd te bieden. Hoewel de fiscale autonomie in
alle gevallen primeert, hebben de Brusselse Plaatselijke
Besturen toch een aantal aandachtspunten naar
voren gebracht waarvan we de grote lijnen hieronder
weergeven. 
(http://plaatselijke-besturen.brussels/nl/covid-192013-aanbevelingen-en-maatregelen-inzake-degemeentelijke-fiscaliteit?set_language=nl).
• Elke
wijziging
of
afschaffing
van
een
belastingsreglement valt onder de exclusieve
bevoegdheid van de gemeenteraad.
• Belastingverlagingen of -vrijstellingen (eventueel
beperkt in de tijd) moeten gebaseerd zijn op
objectieve criteria en overeenstemmen met de
beginstelen inzake gelijkheid en non-discriminatie.
• De gemeenteraad kan de toepassing van de
geldende belastingreglementen ook voor een
bepaalde periode opschorten of de toepassing

4.

ervan uitstellen naar een latere datum. De
bevoegdheid om deze periode of datum vast te
leggen, kan aan het college worden gedelegeerd.
De ontvanger kan, op eigen verantwoordelijkheid,
de lopende inningen versoepelen en vervolgingen
inleiden zonder zelf te kunnen afwijken van de
wettelijke termijn. Hiertoe kan het college zijn
ontvanger meedelen dat het hem niet aansprakelijk
zal stellen indien hij niet de nodige stappen neemt
om de inkomsten binnen de wettelijke termijn te
innen.
De gemeenten zouden ook kunnen overwegen de
lokale autonomie te ondersteunen door middel van
subsidies of premies. De gemeenteraad zou ook een
subsidiereglement kunnen aannemen. Voor meer
informatie verwijzen wij naar onze subsidiefiche
met betrekking tot de huidige gezondheidssituatie
via de volgende link: https://brulocalis.brussels/nl/
subsides/maatregelen-covid-19.html
Zowel de betaling van de kohierbelasting als
de beroepstermijn tegen de gemeentebelasting
kunnen worden geschorst voor een periode van
1 maand (die tweemaal met eenzelfde periode
verlengd kan worden)
Krachtens volmachtbesluit nr. 2020/001 van de
Brusselse Hoofdstedelijk Regering met bijzondere
bevoegdheden worden alle vervaltermijnen
die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving
opgeschort vanaf 16 maart 2020 voor een duur
van één maand, die tweemaal met eenzelfde duur
kan worden verlengd door een besluit waarin de
regering de noodzaak om dit te doen in het licht van
de gezondheidstoestand verantwoordt. De tijdens
deze opschortingsperiode aangenomen akten en
beslissingen zijn volledig rechtsgeldig. De akten en
beslissingen waarvan de geldigheidsduur tijdens de
in het eerste lid vermelde periode afloopt of waarvan
de verlenging afhangt van een formaliteit die vervuld
moet worden tijdens de in dat lid vermelde periode,
worden geacht verlengd te worden met een duur
die gelijk is aan de opschortingsduur.

STEDENBOUW EN MILIEU
• De overlegcommissies worden geschorst;
• Krachtens volmachtbesluit nr. 2020/001 van de
Brusselse Hoofdstedelijk Regering met bijzondere
bevoegdheden worden alle vervaltermijnen

VOOR DE LAATSTE VERSIE VAN DEZE FICHE, RAADPLEEG: WWW.BRULOCALIS.BRUSSELS – © BRULOCALIS
—6—

COVID-19 EN PLAATSELIJKE BESTUREN BRUSSEL
UPDATE FICHE OP 9 APRIL 2020

6.1. Schadevergoeding

die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving
opgeschort vanaf 16 maart 2020 voor een duur
van één maand, die tweemaal met eenzelfde duur
kan worden verlengd door een besluit waarin de
regering de noodzaak om dit te doen in het licht van
de gezondheidstoestand verantwoordt. De tijdens
deze opschortingsperiode aangenomen akten en
beslissingen zijn volledig rechtsgeldig. De akten en
beslissingen waarvan de geldigheidsduur tijdens de
in het eerste lid vermelde periode afloopt of waarvan
de verlenging afhangt van een formaliteit die vervuld
moet worden tijdens de in dat lid vermelde periode,
worden geacht verlengd te worden met een duur
die gelijk is aan de opschortingsduur.
• Voor wat betreft stedenbouwkundige vergunningen
verwijzen wij naar onze nieuwsupdate over dit
onderwerp via deze link: 
https://www.brulocalis.brussels/nl/actualites-full.
html?cmp_id= 7&news_id= 7035&vID= 342

5.

Gesubsidieerde
en
niet-gesubsidieerde
kinderdagverblijven zullen een schadevergoeding krijgen
van het door de Federatie ingestelde noodfonds.
Een schadevergoeding ten belope van 7.866.000 euro
zal worden toegekend aan de kinderopvangsector,
afhankelijk van de behoeften van elk type structuur. Er
wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de meest
kwetsbare instellingen die in hoge mate afhankelijk
zijn van de financiële bijdragen van de ouders. Deze
vergoedingen zullen betaald worden door het ONE dat
binnenkort een schrijven zal sturen met de praktische
modaliteiten voor de toekenning hiervan.
Er werd beslist dat de noodhulp van de Federatie aan
de kinderopvangsector wordt toegekend voor iedere
afwezig kind dat normaal gezien aanwezig zou moeten
zijn zoals voorzien in het opvangcontract van dat
kind voor de periode van 16 maart tot 19 april. In het
persbericht van de regering van de Fédération Wallonie
Bruxelles van 7 april staat het bedrag vermeld van deze
tussenkomst.

OVERHEIDSOPDRACHTEN

De huidige situatie heeft een grote impact op onze
gewoontes. Desondanks moet de continuïteit van de
dienstverlening worden gewaarborgd. De mensen stellen
zich echter heel veel vragen. Dit is ook het geval voor het
thema van de overheidsopdrachten.

In het perscommuniqué van 7 april staat ook dat er een
vergoeding bestaat voor de Gespecialiseerde diensten
voor kinderopvang ten belope van 5 % van het normale
subsidiebedrag voor de quarantaineperiode om onder
andere de kosten te dekken voor bijkomend personeel.

Voor meer informatie over dit onderwerp, en om u te
helpen bij uw werk, verwijzen wij naar onze nieuwsupdate
over dit onderwerp via deze link: 
https://brulocalis.brussels/fr/covid-19-la-legislationrelative-aux-marches-publics-face-a-la-pandemie-decovid-19.html?cmp_id=7&news_id=7048&vID=130

6.2. Tewerkstelling van het personeel uit de
opvangsector
De Regering verbindt zich ertoe om alles in het werk
te stellen om de tewerkstelling en de bezoldiging van
het personeel in de opvangsector te garanderen. Het
is immers absoluut noodzakelijk om faillissementen
te vermijden die zouden leiden tot een structurele
vermindering van het aantal plaatsen in de kinderopvang.
De modaliteiten ter ondersteuning van de sector worden
overeengekomen met de federale overheid en de
gewesten.

(franstalige versie)
U vindt er nuttige juridische informatie over het verloop
van de procedure zonder voorafgaande bekendmaking,
waardoor er een zekere flexibiliteit mogelijk is bij de
gunning van opdrachten. U vindt er ook informatie over
de vervolg van lopende overheidsopdrachten.

Update van 7 april 2020

De Federatie zal waken over de levensvatbaarheid van
alle kinderdagverblijven en de mensen die er werken, met
bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare spelers.

Wij verwijzen naar onze e-mails naar de Burgemeesters
en de Schepenen van het Jonge kind die wij recentelijk
verstuurd hebben.

Wat betreft tijdelijke werkloosheid en de opvanguitkering
voor onthaalouders verwijzen wij u naar het schrijven van
de directeur-generaal van de RVA die u werd toegestuurd.

6.

JONGE KIND
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6.3. Subsidies

WETTELIJKE GRONDSLAG

Alle subsidies blijven behouden. De subsidies worden
vooraf betaald om cashflowproblemen te voorkomen.

• 15 mei 2007 – Wet betreffende de civiele veiligheid,
M.B., 31.07.2007, p. 40379;
• 6 april 2020 – Koninklijk Besluit nr. 1 betreffende de
bestrijding van de niet-naleving van de dringende
maatregelen om de verspreiding vab het coronavirus
Covid-19 te beperken door de invoering van
gemeentelijke administratieve sancties;
• Op 6 april 2020 heeft de Brusselse Hoofdstedelijk
Regering in tweede lezing een decreet aangenomen
dat, wat de werking van de gemeenten betreft,
uitvoering geeft aan de bijzondere machten die
haar zijn toegekend bij ordonnantie van 19 maart
2020 tot toekenning van bijzondere machten aan
de Regering in het kader van de gezondheidscrisis
Covid-19 (Belgisch Staatsblad van 20.3.2020);
• 30 maart 2020 - Koninklijk besluit tot aanpassing
van de procedures in het kader van de tijdelijke
werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en
tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit
van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27,
51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk
besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering en tot invoeging van
de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde
besluit;
• 3 april 2020 - Ministerieel besluit houdende
wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart
2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken,
• Volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke
opschorting van de verval- en beroepstermijnen
die zijn vastgelegd in de Brusselse wetgeving
en reglementering of die op grond daarvan zijn
ingevoerd;
• 18 mars 2020 – Omzendbrief van de Minister
van Plaatselijke Besturen met betrekking tot
organisatorische maatregelen in het kader
van de gezondheidscrisis - werking van de
besluitvormingsorganen (OMZ 2020/5) ;
• OMZENDBRIEF van 7 april 2020, N° 06/2020,
VAN HET COLLEGE VAN DE PROCUREURSGENERAAL BIJ DE HOVEN VAN BEROEP;
• Nieuwe gemeentewet (gecoördineerde versie
beschikbaar op onze website:
www.brulocalis.brussels).

Voor crèches en peutertuinen blijven de subsidies
behouden, net als voor andere kinderopvangfaciliteiten,
en wordt het maandelijkse voorschot vooruitbetaald.
Nuttige links:
ONE:
• https://www.one.be/public/detailarticle/news/
coronavirus-les-conditions-dacces-pour-mettrevotre-enfant-en-creche/
• Bericht van ONE bestemd voor professionals uit de
sector van de kinderopvang: 
https://www.one.be/professionnel/coronavirus/
• Bericht van ONE bestemd voor families: 
https://www.one.be/public/coronavirus/
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

7.

SUBSIDIES

Update van 7 april 2020
De COVID-19-epidemie heeft een zeer grote invloed op
de subsidies. Om u te helpen geven we een overzicht
van de maatregelen genomen door de subsidiërende
instantie op dit vlak. Dit overzicht, die regelmatig wordt
bijgewerkt, is beschikbaar via de volgende link: 
https://brulocalis.brussels/nl/subsides/maatregelencovid-19.html

8.

ECONOMISCHE FICHE

Update van 7 april 2020
Voor meer informatie kunt u terecht op onze fiche
“COVID-19 en Economische maatregelen” via de volgende link:
https://www.brulocalis.brussels/nl/home.html.
Deze fiche wordt regelmatig bijgewerkt.
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van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 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 gewestelijke 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. Dit document
werd op 18 maart 2020 bijgewerkt. We verwijzen
naar dit document en nemen er de voor de
plaatselijke besturen meest relevante elementen uit
over bij het opstellen van deze fiche;
• Inforum : www.inforum.be .

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
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