BIJGEWERKT OP 14 DECEMBER 2020
Les dernières modifications sont indiquées en orange.

COVID-19 EN
PLAATSELIJKE BESTUREN
INLEIDING
Nu de epidemie opnieuw opflakkert, rijzen er veel vragen over de taken van de Brusselse lokale besturen en over hoe
zij zich het best organiseren. De dienstverlening aan de burger wordt ook beïnvloed door de overheidsmaatregelen. De
veiligheid en de gezondheid van eenieder blijft sowieso centraal staan.
De situatie evolueert dagelijks en de instructies van de hogere overheden worden dus steeds bijgewerkt (juridische basis,
nuttige links, thema’s, evolutie en aanvulling van de bestaande FAQ’s).
Hoewel het niet vanzelfsprekend 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 terugkomen, en streven naar een zo duidelijk en compleet mogelijk antwoord.
Deze fiche is niet definitief, en zal regelmatig worden bijgewerkt met nieuwe antwoorden, aanbevelingen en instructies.

1.2. Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken

MAATREGELEN EN ANTWOORDEN

1.

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest te beperken, worden hoofdzakelijk geregeld door
een reeks besluiten genomen door het Gewest of door de
minister van Binnenlandse Zaken, waaronder het:

ALGEMEEN

• Ministerieel besluit van 28 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28
oktober 2020 houdende dringende maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19
te beperken, BS 29 november 2020.

1.1. Bijzondere machten
De regering van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, de regering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, de regering van de Franse
Gemeenschapscommissie en de Franse gemeenschapsregering hebben bijzondere machten gekregen
om te kunnen reageren op de tweede coronagolf.

• Besluit van de Minister-President van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit
van 26 oktober 2020 tot bepaling van bijkomende
maatregelen naast degene die bepaald zijn door de
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minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken,
BS 26 oktober 2020.

• Er wordt maar één consument per 10 m2 van de
voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte toegelaten;

Opgelet: deze besluiten werden meermaals gewijzigd.

• Het dragen van een mondmasker is verplicht;

Sluitingen en verbodsbepalingen uit het besluit van
de minister van Binnenlandse Zaken van 28.10.2020,
gewijzigd door het Ministerieel besluit van 28
november 2020.

• Het ter beschikking stellen van middelen voor de
noodzakelijke handhygiëne;

Deze nieuwe maatregelen gelden t/m 15 januari
2021.

• Er wordt individueel gewinkeld, met uitzondering
van de minderjarigen van het eigen huishouden of
de personen die nood hebben aan begeleiding, …

• Zorgen voor een goede verluchting;

a. Avondklok

Alle winkels moeten om 20u. sluiten, behalve van 14 tot
31 december. In die periode mogen de winkels open blijven tot 21u.

De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, dhr. Vervoort, heeft beslist om de avondklok van
22u tot 6u. in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot 15
januari 2021 te verlengen. Het is dan verboden om zich
op de openbare weg te bevinden, met uitzondering wanneer men medische zorg nodig heeft, om bijstand te
verlenen aan kwetsbare mensen of voor professionele
verplaatsingen (met inbegrip van het woon-werkverkeer).

In de winkelcentra gelden er specifieke regels.
Inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke,
sportieve, recreatieve en evenementensector worden
gesloten voor het publiek. Het gaat om: casino’s, wellnesscentra, bioscopen, handelsbeurzen, jaarmarkten,
kerstmarkten, fitnesscentra, binnenspeeltuinen enz. Er
zijn echter wel een aantal afwijkingen op deze maatregel
voor bepaalde activiteiten en domeinen.

De epidemiologische situatie blijft in het Brussels Gewest
immers verontrustend. De druk op de gezondheidszorg
moet absoluut verlicht worden om de saturatie van de
ziekenhuizen te vermijden.

c. Mogen open blijven mits regelingen:

De verlenging van de avondklok komt bij alle andere
federale, gewestelijke en lokale maatregelen tegen de
verspreiding van het coronavirus.

• Musea;
• de zwembaden (met uitsluiting van de recreatieve
onderdelen en van de subtropische zwembaden);

b. Minimale regels voor de ondernemingen en verenigingen die open mogen

• Bibliotheken, spelotheken en mediatheken;

Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten oefenen hun activiteiten uit overeenkomstig het protocol of de daartoe op de
website van de bevoegde overheidsdienst bekendgemaakte minimale algemene regels, o.a.:

• Gebouwen der erediensten;
• De buitengedeelten van sportinfrastructuren
• De in het MB niet bedoelde culturele plaatsen (voor
kinderen tot en met 12 jaar);

• De consumenten, personeelsleden en derden informeren over de geldende preventiemaatregelen
• De personeelsleden een passende opleiding verstrekken;

• De sportsector (voor kinderen tot 12 jaar en voor de
training van professionele sporters en professionele
wedstrijden) mag ook in beperkte mate uitzonderlijk
open blijven.

• Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon
garanderen;

Schoonheidssalons, kapperszaken en tattooshops blijven gesloten.

• De consumenten worden gedurende een periode
van maximum 30 minuten toegelaten, behalve
wanneer de onderneming of vereniging op afspraak
werkt;

d. De regels voor de horeca:
Horeca- en andere eet- en drankgelegenheden moeten
sluiten, behalve:
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• voor het aanbieden en/of leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken tot uiterlijk 22u

morele dienstverlening, alsook activiteiten binnen
een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.

• grootkeukens (voor verblijfs-, school-, leef- en
werkgemeenschappen)

Maximum 50 kinderen tot een leeftijd van 12 jaar mogen
de volgende activiteiten bijwonen:
• activiteiten in georganiseerd verband, in het
bijzonder door een club of vereniging, steeds
in aanwezigheid van een meerderjarige trainer,
begeleider of toezichter;

• collectieve voorzieningen voor daklozen
• in transitzones van luchthavens.
• de sanitaire voorzieningen op de dienstenzones
langs de snelwegen

• kampen, stages en activiteiten met naleving van de
regels in het desbetreffende protocol.

e. Regels m.b.t. het gebruik van bepaalde artikelen:

Professionele sportieve wedstrijden en professionele
sporttrainingen kunnen enkel plaatsvinden zonder
publiek.

Het individueel en collectief gebruik van waterpijpen en
alcohol is verboden in voor het publiek toegankelijke
plaatsen.

Niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen kunnen enkel plaatsvinden voor
deelnemers tot en met 12 jaar. Deze wedstrijden en trainingen mogen enkel worden bijgewoond door één lid
van het huishouden van de deelnemers.

Het gebruik van de volgende artikelen is verboden, zowel
op privaat domein als in de openbare ruimte:
• vuurwerk van de categorieën F2, F3 en F4 als
bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 20
oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen;
• de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik
van de categorieën T1 en T2 zoals bedoeld in het
voormelde koninklijk besluit;

Een maximum van 100 deelnemers mag statische betogingen bijwonen die plaatsvinden op de openbare weg,
waar de social distancing kan worden gerespecteerd, en
die voorafgaand werden toegelaten door de bevoegde
gemeentelijke overheid.

• andere pyrotechnische artikelen van de categorieën
P1 en P2 zoals bedoeld in het voormelde koninklijk
besluit.

De lokale overheden en de overheden van bestuurlijke politie zijn belast met de uitvoering van deze federale
maatregelen.

• geluids- of carbuurkanonnen.

De bevoegde lokale overheden kunnen aanvullende
preventieve maatregelen nemen bovenop de maatregelen die hierboven opgesomd worden. Deze maatregelen moeten genomen worden in overleg met de
bevoegde overheden van de gefedereerde entiteiten.
De burgemeester overlegt hieromtrent met de gouverneur (meer info zie III. Openbare Orde).

f. De regels voor bijeenkomsten van mensen:
Enkel de echtgenoten, hun kinderen t/m 12 jaar, hun
getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de
bedienaar van de eredienst mogen huwelijken bijwonen.
Maximaal 15 personen, kinderen tot een leeftijd van 12
jaar, de ambtenaar van burgerlijke stand en de bedienaar
van de eredienst niet meegerekend, mogen in de daartoe
bestemde gebouwen de volgende evenementen bijwonen mits inachtneming van de regels in artikel 15, §3 van
het MB van 28 oktober 2020:

2.

CONTINUÏTEIT VAN DE OPENBARE DIENSTVERLENING

2.1. Vergaderingen van gemeentelijke organen

• Burgerlijke huwelijken;

De ordonnantie van 29 oktober 2020 wijzigt de Nieuwe
gemeentewet om de gemeenten de mogelijkheid te
geven virtuele vergaderingen te houden (via teleconferentie of videoverbinding) van de gemeenteraad, de binnen de raad opgerichte commissies en de adviesraden

• Begrafenissen en crematies, zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam.
• De collectieve uitoefening van de eredienst en
de collectieve uitoefening van niet-confessionele
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wanneer ze wegens overmacht, bijvoorbeeld de huidige
gezondheidscrisis, fysiek niet zonder risico kunnen bijeenkomen.

aanmelden onder voorbehoud van de verdere evolutie van de gezondheidscrisis. Burgers wiens identiteitskaart verloren, gestolen of vernietigd werd,
krijgen voorlopig een prioritaire behandeling (meer
details in de omzendbrief);

Meer info: https://www.brulocalis.brussels/nl/actualites-full.html?cmp_id=7&news_id=7235&vID=130

• Zie de omzendbrief voor de planning en afgifte van
identiteitskaarten;

Brulocalis heeft ook een model ter beschikking gesteld
van de 19 Brusselse gemeenten:

• De Kids-ID wordt uitsluitend op aanvraag uitgereikt
en het kind is niet verplicht om het bij zich te dragen. Gelet op de huidige uitzonderlijke context, kan
enkel een dringende en noodzakelijke behoefte de
uitreiking van een Kids-ID in deze periode rechtvaardigen.

• Een model van politieverordening van de
burgemeester tot beperking van het publiek tijdens
de gemeenteraadszitting teneinde de sociale
afstandsregels in het kader van de coronacrisis te
kunnen respecteren.
Dit model is beschikbaar op onze website via:
https://www.brulocalis.brussels/nl/actualites-full.html?cmp_id=7&news_id=7205&vID=342

2.3. Verwerking van persoonsgegevens
De gegevensbeschermingsautoriteit wil de lokale
besturen ondersteuning geven bij het naleven van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming wanneer
er lokale maatregelen worden genomen in de strijd tegen
het coronavirus die de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. De gegevensbeschermingsautoriteit heeft richtlijnen opgesteld waarin de volgende
punten aan bod komen:

2.2. Het houden van de bevolkingsregisters
De FOD Binnenlandse Zaken heeft op 27 oktober jl. een
omzendbrief rondgestuurd die tijdelijk de regels betreffende het houden van de bevolkingsregisters versoepelt.
De FOD Binnenlandse Zaken heeft uitzonderlijk een aantal maatregelen uitgevaardigd om de fysieke contacten
met de bevolking zo veel mogelijk te vermijden:

• Een opfrissing van de begrippen “persoonsgegevens” en “verwerking” ;

• De social distancing- en gezondheidsregels moeten worden gerespecteerd: de FOD
Binnenlandse Zaken beveelt gepaste maatregelen aan qua organisatie en inrichting voor het
onthaal van de burger;

• De kwaliteitsvereisten waaraan maatregelen die
de verwerking van persoonsgegevens met zich
meebrengen, dienen te voldoen.
Dit document kunt u terugvinden door te klikken op
de volgende link : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/richtlijn-voor-lokale-besturen-bij-het-nemen-van-aanvullende-maatregelen-in-de-bestrijding-van-covid-19.pdf

• De aangifte van verandering van verblijfplaats kan
schriftelijk worden meegedeeld (via brief, fax of mail)
of 7 op 7 en 24 op 24 via de applicatie “Mijn dossier
- Aangifte adreswijziging (in België)”. De gemeenten
die de applicatie nog niet gebruiken, worden uitgenodigd de helpdesk te contacteren via helpdesk.
belpic@rrn.fgov.be;

2.4. Vervaltermijnen – algemene opschorting van de
termijnen van 16 maart tot 15 mei 2020
We nemen deze informatie op in de Fiche, want zelfs
indien deze opschorting van de termijnen niet langer van
kracht is, kan ze nog steeds een potentiële impact hebben op de lopende procedures.

• Het het onderzoek naar de reële verblijfplaats kan
worden uitgesteld volgens de modaliteiten in de
omzendbrief;
• De afgifte van uittreksels en attesten opgemaakt
aan de hand van de bevolkingsregisters gebeurt
zoveel mogelijk elektronisch (mail, e-loket, de toepassing “Mijn Dossier”) of per brief;

De volgende termijnen werden tussen 16 maart en 15
mei 2020 opgeschort:
• De vervaltermijnen, beroepstermijnen en alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg
heeft die vastgelegd zijn in de ordonnanties en

• De afgifte van identiteitskaarten wordt tijdelijk uitgesteld. Burgers kunnen zich vanaf december
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de besluiten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest of die vastgelegd zijn in de op grond daarvan goedgekeurde akten, evenals de vervaltermijnen, beroepstermijnen en alle termijnen waarvan
het verstrijken een juridisch gevolg heeft die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten
die tot de bevoegdheid behoren van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest,

Indien telewerken niet kan worden toegepast, moeten
volgende regels worden nageleefd:
• De regels van social distancing moeten gegarandeerd worden, in het bijzonder het behoud van een
afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
• De werkgever bezorgt de personeelsleden die niet
kunnen telewerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op
de werkplaats bevestigt. Het besluit voorziet geen
enkel model.

• De vervaltermijnen, beroepstermijnen en alle
termijnen waarvan het verstrijken een juridisch
gevolg heeft die vastgelegd zijn in de ordonnanties en de besluiten van het Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie of die vastgelegd zijn
in de op grond daarvan goedgekeurde akten, evenals de vervaltermijnen, beroepstermijnen en alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg
heeft die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke
besluiten die tot de bevoegdheid behoren van het
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Zoals bekend heeft de beleidscel van de minister van
Werk en experten van de FOD Economie een generieke
gids samengesteld voor de werkgevers. De gids reikt
gezondheidsmaatregelen aan: https://werk.belgie.be/
sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf

• De verval- en beroepstermijnen die vastgelegd
zijn in de decreten en besluiten van de Franse
Gemeenschapscommissie (COCOF) of die op
grond daarvan ingevoerd zijn, alsook de termijnen die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke
besluiten en onder de bevoegdheid van de Franse
Gemeenschapscommissie vallen krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980.

Op 6 november 2020 werd de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw ingevoerd voor
alle werkgevers van 01.10.2020 tot en met 31.03.2021.
Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus
kan opnieuw worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, ongeacht de sector
waartoe de werkgever behoort (al dan niet uitzonderlijk
hard getroffen sector).

De tijdens deze opschortingsperiode aangenomen handelingen en beslissingen zijn volledig rechtsgeldig. De
handelingen 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 meer info over de praktische modaliteiten kan u
terecht op de website van de RVA: https://www.rva.be/
nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-door-de-coronacrisiscovid-19-terugkeer-naar-de-vereenvoudigdeprocedure-vanaf-01102020

2.5.2. Vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid tot 31 maart 2021

zie ook:
• https://www.rva.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_NL_20201015.pdf (bijgewerkt op 15 oktober 2020)

Voor meer informatie over de actualiteit inzake dit onderwerp verwijzen wij naar: https://brulocalis.brussels/nl/
actualites-full.html?cmp_id=7&news_id=7087&vID=130

2.5.1. Telewerken

• De RVA-fiche over tijdelijke werkloosheid met
daarin alle relevante informatie en de formaliteiten
die nageleefd moeten worden: https://www.rva.
be/nl/documentatie/infoblad/t2 (bijgewerkt op 12
november 2020)

Krachtens het Ministerieel besluit van 1 november is
telewerken verplicht voor al het personeel “tenzij dit
onmogelijk is omwille van de aard van de functie, of de
continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de
dienstverlening”.

• Ook de RSZ heeft op haar website relevante informatie geplaatst voor werkgevers in het kader van de
huidige gezondheidscrisis: https://www.rsz.fgov.
be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers

2.5. Gemeentepersoneel
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2.6. Projectoproepen, beheer van de dossiers en naleven van de termijnen.

(artikelen 119 en 135 NGW). Zo kan bijvoorbeeld
een uitgebreidere avondklok worden opgelegd in
een wijk van de gemeente waar een plaatselijke
opflakkering wordt vastgesteld;

De COVID-19-epidemie heeft een erg grote invloed op
de subsidies. We vatten de maatregelen van de verschillende subsidiërende instanties op dat vlak samen in een
speciale rubriek op onze website. U kunt deze pagina
terugvinden door te klikken op de volgende link: https://
brulocalis.be/nl/subsidies/maatregelen-covid-19.html

• Ofwel kan de burgemeester een individuele maatregel (een politiebesluit) nemen op basis van de artikelen 133 al. 2 en 135 van de NGW (bijvoorbeeld
het verbieden van het houden van een professionele sportwedstrijd omdat veel sporters positief
testen; of het in beslag nemen van een gebouw).

U kan ook terecht op de subsidiepagina op onze website.
We verwijzen ook naar de nieuwsbrief van Brulocalis:

Wanneer het gaat om preventieve maatregelen (er is
geen sprake van een crisis of van een behoefte van
medische of sanitaire aard om strengere maatregelen te
nemen dan die welke op federaal niveau worden opgelegd) moeten de genomen maatregelen in principe het
voorwerp uitmaken van overleg met de Hoge Ambtenaar
van Brussel, de Minister-President van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de gewestelijke overheden (de
gewestelijke gezondheidsdiensten).

https://brulocalis.brussels/nl/subsidies.html
https://brulocalis.brussels/nl/Publications/newsletter/
newsletter.html

3.

OPENBARE ORDE

3.1. Wat zijn de bevoegdheden van de gemeentelijke
politie om de crisis het hoofd te bieden?

Wanneer de maatregelen reactief zijn (de burgemeester
merkt een plaatselijke opflakkering van de epidemie op
of wordt daarvan op de hoogte gebracht door de gewestelijke gezondheidsdienst), wordt de burgemeester enkel
geacht de bevoegde autoriteiten van de gefedereerde
entiteiten te informeren over de geplande maatregel.
Indien de maatregel echter een impact heeft op de federale middelen, op de naburige gemeenten of op nationaal niveau, moet er overleg plaatsvinden overeenkomstig het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende
de noodplanning en het beheer van de noodsituaties
op gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de
rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs
in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een
coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen.

De gemeenten blijven verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde op hun grondgebied tijdens
de crisis.
Enerzijds zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van
maatregelen die op een hoger niveau opgelegd worden
om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Zo
kunnen de Burgemeesters bijvoorbeeld de administratieve sluiting bevelen van een inrichting die niet voldoet
aan het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 of aan
de geldende protocollen.
Anderzijds zijn zij ook verantwoordelijk voor het nemen
van maatregelen die een aanvulling vormen op de maatregelen die zijn voorzien in het besluit van 18 oktober
2020, indien de plaatselijke epidemiologische situatie dat
vereist. Deze aanvullende maatregelen maken het mogelijk om strengere maatregelen op te leggen dan de maatregelen die opgelegd worden op hoger niveau.

Voor dit onderwerp verwijzen wij naar: https://www.
brulocalis.brussels/nl/actualites-full.html?news_
id=7150&cmp_id=7
Tot slot is het aan de politie om controles uit te voeren
om ervoor te zorgen dat de geldende maatregelen worden nageleefd.

Er kunnen twee types van maatregel genomen worden
(mits naleving van de van toepassing zijnde algemene
beginselen van het administratief recht):

Brulocalis heeft verschillende modellen ter beschikking
gesteld van de 19 Brusselse gemeenten:

• Ofwel een algemene maatregel (een politiebevel)
die door de Burgemeester in dringende en uitzonderlijke omstandigheden wordt aangenomen
(artikelen 134 en 135 NGW, met bevestiging door
de Gemeenteraad), ofwel door de Gemeenteraad

• Een model besluit van de burgemeester tot voorlopige sluiting van een etablissement die haar uitbatingsvoorwaarden niet naleeft (in het kader van de
versoepeling van de lockdown)
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• Drie modellen van politiebesluiten.

• markten, met uitzondering van de jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en
winterdorpen;

Deze modellen moeten enkel nog worden aangepast
aan de wetgeving en aan de situatie op het moment dat
ze worden aangenomen.

• kiesverrichtingen van een buitenlandse Natie voor
diens stemgerechtigden in België in bepaalde
inrichtingen;

De modellen zijn beschikbaar op onze website via:
https://www.brulocalis.brussels/nl/Publications/documents.html?doc_id=596&vID=120 et https://www.brulocalis.brussels/fr/Publications/documents.html?doc_
id=599&vID=120

• de organisatie van een wedstrijd op de openbare
weg.

3.4. Het dragen van een mondmasker

3.2. Wat gebeurt er als de maatregelen niet worden
nageleefd? – Strafrechtelijke sancties zijn voorzien

Het dragen van een masker of enig ander alternatief in
stof dat de mond en de neus bedekt, is t/m 15 januari
2021 verplicht voor eenieder die ouder is dan 12 jaar
en zich begeeft op het grondgebied van het Brussels
Gewest.

In geval van niet-naleving van de federale maatregelen
die zijn vastgelegd in het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, en zijn wijzigingen, zijn de sancties van artikel 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei
2007 van toepassing (t.t.z. een gevangenisstraf van acht
dagen tot drie maanden en een boete van zesentwintig
tot vijfhonderd euro, of slechts één van deze sancties).
De politierechtbanken zijn bevoegd.

Deze verplichting is niet van toepassing:
• tijdens het beoefenen van een sport, het verrichten van intensieve fysieke arbeid op de openbare
weg en voor personen met een handicap die niet in
staat zijn een masker of gelaatsscherm te dragen.
De fysieke afstand moet in alle gevallen worden
gerespecteerd.

In geval van niet-naleving van de maatregelen die zijn
vastgelegd in het besluit van de Minister-President van
26 oktober 2020, zijn de sancties van artikel 1 van de
wet van 6 maart 1818 van toepassing (t.t.z. een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en een boete van
zesentwintig tot tweehonderd euro, of slechts één van
deze sancties). De strafrechtbanken zijn bevoegd.

• voor fietsers en gebruikers van steps bij het rijden
op de openbare weg. Fysieke afstanden moeten in
alle gevallen worden gerespecteerd.
Wanneer het dragen van een masker of enig ander alternatief in stof om medische redenen niet mogelijk is, kan
een gelaatsscherm worden gebruikt.

In geval van niet-naleving van de maatregelen die zijn
vastgelegd in een gemeentelijk politiereglement of -verordening, zijn de sancties van toepassing die zijn voorzien in artikel 187 van de Wet op de civiele veiligheid van
15 mei 2007 (t.t.z. een gevangenisstraf van acht dagen
tot drie maanden en een boete van 26 tot 500 euro, of
slechts één van deze sancties). De strafrechtbanken zijn
bevoegd.

3.5. Applicatie voor de burgemeesters om lokale clusters in kaart te brengen
Sinds 10 november beschikken de Brusselse burgemeesters over een applicatie die de clusters in hun
gemeente in kaart brengt. De Gemeenschappelijke
gemeenschapscommissie heeft deze applicatie ingevoerd om de burgemeesters te helpen gepaste maatregelen te nemen bij een lokale uitbraak van het coronavirus.

Wat betreft de vervolging en de sancties, verwijzen wij
de lezer naar de opeenvolgende omzendbrieven die
het College van Procureurs-Generaal heeft aangenomen met betrekking tot de gerechtelijke uitvoering van
de ministeriële besluiten inzake noodmaatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

3.3. Toelatingen

3.6. Screening en medische zorg, ziekenhuizen en
zorg, transport:

De bevoegde gemeentelijke overheid kan het volgende
toelaten:

Wij verwijzen hiervoor naar de FAQ van het gewest:
https://bps-bpv.brussels/nl/waarschuwing

VOOR DE LAATSTE VERSIE VAN DEZE FICHE, RAADPLEEG: WWW.BRULOCALIS.BRUSSELS – © BRULOCALIS
—7—

COVID-19 EN PLAATSELIJKE BESTUREN BRUSSEL
BIJGEWERKT OP 14 DECEMBER 2020

4.

HUISVESTING

• De gemeenten zouden ook kunnen overwegen de
lokale economische sector te ondersteunen door
middel van subsidies of premies. De gemeenteraad
zou ook een subsidiereglement kunnen aannemen.
Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze
specifieke fiche rond subsidies in verband met de
specifieke gezondheidssituatie: https://brulocalis.
brussels/nl/subsidies/maatregelen-covid-19.html

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om
tot en met 15 januari 2021 uithuiszettingen op het hele
grondgebied te verbieden behalve als er sprake is van
een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de openbare veiligheid en er daardoor niet kan worden gewacht tot na
13 december.

5.

5.2. Opmaak van de begroting voor het dienstjaar
2021 van de gemeenten – omzendbrief van 27 juli
2020 en de bijkomende instructies van 30 oktober
2020.

GEMEENTELIJKE FISCALITEIT

5.1. Hulp aan handelaren en zelfstandigen

De begroting voor 2021 is gebaseerd op de financiële
prognoses voor het derde jaar van het driejarenplan
(2019-2020 en 2021). Het is dus een meer gedetailleerde
versie van het derde jaar van het plan, volgens de economische en functionele assen die rekening houden met
de nieuwe elementen die in de tussentijd zijn ontstaan.

Sommige gemeenten willen fiscale maatregelen nemen
om handelaars en zelfstandigen te helpen het hoofd
te bieden aan de gevolgen van de crisis. Hoewel de
fiscale autonomie in alle gevallen primeert, heeft Brussel
Plaatselijke Besturen toch een aantal aandachtspunten
naar voren geschoven waarvan we hieronder de
grote lijnen zullen uiteenzetten. (http://plaatselijkebesturen.brussels/nl/covid-19-2013-aanbevelingen-enmaatregelen-inzake-de-gemeentelijke-fiscaliteit?set_
language=nl).

Voor de gewone dienst slaat het bedoelde evenwicht
zowel op het resultaat van het eigen dienstjaar na functionele overboekingen als op het gecumuleerd resultaat.
De omzendbrief van 27 juli 2020 betreffende de opmaak
van de gemeentebegrotingen voor 2021 herinnert eraan
dat de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
in zijn zitting van 23 april 2020 heeft ingestemd met een
tijdelijke versoepeling van deze regel wat betreft gemeentebegrotingen in evenwicht voor de jaren 2020 en 2021,
gezien de impact van de crisis in verband met Covid-19
op de begroting van de Gemeenten.

• Elke wijziging of afschaffing van een belastingreglement valt onder de exclusieve bevoegdheid van de
gemeenteraad
• Belastingverlagingen of -vrijstellingen (eventueel
beperkt in de tijd) die overwogen worden, moeten
gebaseerd zijn op objectieve criteria en overeenstemmen met de beginselen inzake gelijkheid en
non-discriminatie.

Bij wijze van uitzondering wordt een tekort in het eigen
boekjaar getolereerd indien de gemeente kan aantonen
dat dit tekort niet structureel is en het gevolg is van de
impact van de crisis, en dit op voorwaarde dat het evenwicht behouden blijft op het niveau van het gecumuleerde resultaat plus de gewone reserves.

• De gemeenteraad kan de toepassing van de geldende belastingreglementen ook voor een bepaalde
periode opschorten of de toepassing ervan uitstellen naar een latere datum. De bevoegdheid om
deze periode of datum vast te leggen, kan aan het
college worden gedelegeerd

Op 30 oktober 2020 heeft de regering aanvullende
instructies gegeven om ervoor te zorgen dat het gewestelijk toezicht en de gemeentebesturen dezelfde analysetabel hanteren om de impact van de gezondheidscrisis te analyseren.

• 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 zij hem niet aansprakelijk zullen
stellen indien hij niet de nodige stappen neemt om
zijn inkomsten binnen de wettelijke termijnen te
innen.

Brussel Plaatselijke Besturen heeft de gemeenten al
gevraagd om de uitgaven die rechtstreeks verband houden met de crisis binnen de functie 140 te isoleren, maar
het is evident dat de inkomsten of de uitgaven die in
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andere functies worden geregistreerd, ook kunnen worden beïnvloed.

Covid-19-gezondheidscrisis, ontvangen gemeenten dus
geen extra opcentiemen i.h.k.v. deze belasting voor de
periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020.

De toezichthoudende overheid vraagt daarom om de
impact te kwantificeren en alleen voor de betreffende lijnen een zo goed mogelijke raming in de tabel in bijlage
weer te geven.

5.4. Vrijstelling van inkomstenbelasting
De volgende vergoedingen zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting:

Deze tabel moet telkens worden toegevoegd aan eventuele toekomstige begrotingswijzigingen voor 2020,
evenals aan de begroting voor 2021 en de komende
begrotingswijzigingen.

• vergoedingen die door gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten toegekend worden
aan belastingplichtigen die slachtoffer zijn van de
economische gevolgen als gevolg van de toepassing van de ministeriële besluiten van 13 maart
2020, houdende dringende bepalingen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te
gaan, van 18 maart 2020, houdende dringende
bepalingen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 tegen te gaan, en van 23 maart 2020,
houdende dringende bepalingen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan,

De omzendbrief en de bijbehorende documenten zijn
beschikbaar op de website van BPB: http://plaatselijkebesturen.brussels/nl/omzendbrief-dd-27-juli-2020houdende-de-opmaak-van-de-begroting-voor-hetdienstjaar-2021-van-de-gemeenten?set_language=nl
Zie ook ons bericht over de aanvullende instructies:
https://www.brulocalis.brussels/nl/aanvullendeinstructies-van-30-oktober-2020-bij-deomzendbrief-van-27-juli-2020-betreffende-deopmaak-van-de-gemeentebegrotingen-2021analyse-van-de-impact-van-de-gezondheidscrisis..
html?cmp_id=7&news_id=7240&vID=130

• of toegekend overeenkomstig een andere gewestelijke, gemeenschaps-, provinciale of gemeentelijke
reglementering ten voordele van belastingplichtigen
die slachtoffer zijn van de economische gevolgen
van de COVID-19-pandemie.

5.3. Belasting op de inrichtingen van toeristische logies als gevolg van de Covid-19gezondheidscrisis.

Op 18 november heeft de FOD Financiën een bericht
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waarin staat dat:
“de mededeling van de info aangaande die bovenvermelde bedragen van vrijgestelde vergoedingen die door
de desbetreffende openbare diensten werden toegekend
aan belastingplichtigen in het kader van diverse COVIDsteunmaatregelen (toepassing W 29.05.2020, art. 6) van
primordiaal belang is voor de Algemene Administratie
van de Fiscaliteit om haar taken correct te kunnen uitvoeren” en:

Op 16 oktober heeft het Brussels parlement op voorstel van de regering de verlenging goedgekeurd van de
opschorting van de belasting op toeristische logies tot
eind dit jaar
De ordonnantie van 29 oktober werd gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 6 november en bepaalt dat de
belasting zoals voorzien in artikel 3 van de ordonnantie
van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting
op de inrichtingen van toeristisch logies, niet verschuldigd is voor de bezetting van logies door toeristen gedurende de periode 1 juli 2020 t/m 31 december 2020.

“De AAFisc verzoekt derhalve de desbetreffende openbare diensten om de info dienaangaande mede te delen
op een hiertoe speciaal ontworpen fiche 281.99- (Fiche
openbare diensten- COVID-steunmaatregelen, toepassing W 29.05.2020, art. 6), die via Belcotax-on-web
dient te worden ingediend tegen 29 juni 2021”.

Zoals bekend mogen Brusselse gemeenten extra
opcentiemen opleggen voor de belasting in de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies (zie B.
Nikolova, O. Evrard en M. De Cock, “Dossier: toeristische logies in Brussel”, Nieuwsbrief, maart-april 2017,
pp. 14-20). Als gevolg van de ordonnantie houdende
diverse maatregelen met betrekking tot de belasting op
de inrichtingen van toeristische logies als gevolg van de

We verwijzen u voor meer info naar de mailings die we u
verstuurd hebben.
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5.5. Gemeentelijke vzw’s : mogelijkheid van een
premie voor de betaling van de aan de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid verschuldigde bedragen
voor het derde kwartaal 2020

gedurende een termijn van een maand (kan twee keer
verlengd worden voor een gelijkaardige periode).
Op grond van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden
alle vervaltermijnen die zijn vastgelegd in de Brusselse
wetgeving vanaf 16 maar opgeschort voor een duur
van één maand, die tweemaal met eenzelfde duur verlengd kan worden door een besluit waarin de regering
de noodzaak om dit te doen in het licht van de evolutie
van de gezondheidssituatie verantwoordt. 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.

Er wordt krachtens de wet van 24 november 2020 een
premie verleend aan de werkgevers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire comités (zoals bekend zijn enkel de gemeentelijke vzw’s onderworpen), en op het einde van het derde
kwartaal 2020 nog steeds actief zijn en die:
• als inrichtingen gekwalificeerd zijn die behoren tot
de horecasector alsook andere eet- en drankgelegenheden die sedert 19 oktober 2020 gesloten zijn,
met uitzondering van eet- en drankgelegenheden
en grootkeukens bestemd voor verblijf-, school-,
leef- en werkgemeenschappen;

De opschorting van de in dit besluit voorziene termijnen
wordt met een maand verlengd, tot 15 mei 2020.

• behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve,
recreatieve en evenementensector en waarvan de
(onderdelen van) inrichtingen sedert 29 oktober
2020 of 2 november 2020 gesloten zijn voor het
publiek;

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze
website:
https://brulocalis.brussels/nl/actualites-full.
html?cmp_id=7&news_id=7087&vID=130

• als ondernemingen en verenigingen gekwalificeerd
zijn die goederen aanbieden aan consumenten die
sedert 2 november 2020 gesloten zijn voor het
publiek;

6.

STEDENBOUW EN LEEFMILIEU

6.1. Stedenbouw

• als onderdelen van ondernemingen en verenigingen gekwalificeerd zijn die diensten aanbieden aan
consumenten die sedert 2 november 2020 gesloten zijn voor het publiek;

6.1.1. Publicatie van de vergunningen
Een bijzonder machtenbesluit tot wijziging van het besluit
van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
van 25 april 2019 die de publicatie van vergunningen
regelt, werd op woensdag 10 juni 2020 na tweede lezing
door de Regering aangenomen. Dit besluit:

• de vakantieparken, bungalowparken en campings
die sedert 3 november 2020 gesloten zijn voor het
publiek alsook de reisbureaus, reisorganisaties,
toeristische informatiediensten, overige reserveringsactiviteiten.

• schrapt de verplichting van de gemeente tot aanplakking van de vergunning aan de gemeentelijke
valven;

5.6. Opschorting van de termijnen

• wijst aan de vergunninghouder, in plaats van aan
de gemeente, de taak toe, om gedurende vijftien
dagen, op het betrokken goed en op een plaats die
zichtbaar is van de openbare weg, over te gaan tot
het aanplakken van de mededeling van de vergunnende overheid op het moment van de betekening
van haar beslissing, of, in geval van stilzwijgende
weigering, deze mededeling zelf te downloaden
van de website van het gemeentebestuur of van de
gewestelijke overheid belast met Stedenbouw;

We nemen deze informatie op in de fiche, want zelfs
als deze opschorting van de termijnen niet meer van
kracht is, kan deze nog steeds een potentiële impact
hebben op de lopende procedures.
Zowel de belastingen die worden ingevorderd bij wege
van kohieren als een klacht tegen een gemeentebelasting werden opgeschort tussen 16 maart en 15 mei 2020
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Aangezien deze wijziging wordt aangenomen op basis
van een bijzonder machtenbesluit, zal dit in eerste instantie een tijdelijke maatregel zijn, t.t.z. tot 31 december.

vergunningsaanvragen (artikelen 156 (termijn beslissingen College van Burgemeesters en
Schepenen), 178 (termijn beslissingen Gemachtigde
Ambtenaar) en 178/2 (termijnen aanhangigmaking)
uit het BWRO – en van milieuvergunningen, met
name om het de gemeenten mogelijk te maken
openbare onderzoeken en overlegcommissies te
organiseren). Teneinde met name de gelijke behandeling van alle aanvragers te waarborgen, geldt
deze verlenging ook voor aanvragen waarvoor
geen speciale regelen van openbaarmaking
nodig zijn. Deze verlenging geldt niet alleen voor
de aanvragen die op 16 juni 2020 in behandeling
zijn, maar ook voor de aanvragen die tussen 15 juni
en 31 december 2020 zijn ingediend. Indien tijdens
de behandeling gewijzigde plannen worden ingediend – op initiatief van (artikel 126/1 of 177/1) of op
verzoek van de overheid (artikel 191, §3) en deze
wijzigingen het voorwerp moeten uitmaken van
een nieuw s.r.o., eindigt de initiële verlenging met
6 maanden en begint een nieuwe verlenging van
6 maanden te lopen vanaf de datum van het ontvangstbewijs voor een volledig dossier. Voor aanvragen die vóór 15 juni 2020 zijn ingediend, moeten
de gevolgen van de schorsingsmaatregel worden
gecumuleerd met de maatregel voor de verlenging
van de termijnen.

Het kabinet SMET werkt al aan een meer permanente
wijziging van het besluit van 25 april 2019 in het kader
van een klassieke wijzigingsprocedure, die dus pas na
verloop van meer tijd in werking zal treden.
6.1.2. Termijnen
We nemen deze informatie op in de fiche, want zelfs
als deze opschorting van de termijnen niet meer van
kracht is, kan deze nog steeds een potentiële impact
hebben op de lopende procedures.
Ter herinnering, de vervaltermijnen, beroepstermijnen
en alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch
gevolg heeft die vastgelegd zijn in de ordonnanties en
de besluiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
of die vastgelegd zijn in de op grond daarvan goedgekeurde akten, evenals de vervaltermijnen, beroepstermijnen en alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft die vastgelegd zijn in de wetten en
koninklijke besluiten die tot de bevoegdheid behoren van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werden opgeschort
tussen 16 maart en 15 mei 2020.
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.

• Een verlenging met 45 dagen van de termijn
waarbinnen de overlegcommissie zijn advies
moet uitbrengen. (artikel 188/9 (45 dagen) en
197/7 (5 dagen schoolplan) van het BWRO) ;
• Teneinde de opgelegde maatregelen i.v.m. de
social distancing na te leven, zijn er aanpassingen
in de manier waarop de openbare onderzoeken
en de overlegcommissies functioneren, waarbij er
tegelijk voor wordt gezorgd dat de rechten van de
bevolking niet worden ingeperkt. Deze aanpassing
worden hieronder opgesomd:

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij
naar onze website: https://brulocalis.brussels/nl/actualites-full.html?cmp_id=7&news_id=7087&vID=130
Bovendien heeft de regering op woensdag 10 juni 2020
in tweede lezing een bijzonder machtenbesluit goedgekeurd die bepaalde termijnen van het Brussels Wetboek
van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5
juni 1997 betreffende de milieuvergunningen verlengt.

– Voor wat betreft het openbaar onderzoek is het
noodzakelijk om een afspraak te maken voor:
– het inkijken van het administratief dossier;

Dit besluit, dat voorziet in een wisselwerking tussen stedenbouw en leefmilieu, voorziet in de volgende maatregelen:

– de mededeling van technische toelichtingen;
– het indienen van een mondelinge klacht.

• Een verlenging met 6 maanden van bepaalde
behandelingstermijnen van stedenbouwkundige

– Voor de overlegcommissies:
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– enkel personen die uitdrukkelijk hebben
verzocht te worden gehoord bij het openbaar
onderzoek worden toegelaten;

de Commissie niet voorzien is. Op deze wegen zal het
gewone regime van toepassing blijven.
Gemeenten die in de Coördinatiecommissie van de
Bouwplaatsen geen vertegenwoordiger hebben die door
Brulocalis is aangewezen, kunnen elk een effectieve vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aanwijzen om
als onbetaalde deskundige deel te nemen aan het werk
van de Commissie.

– de aanvrager mag vergezeld of vertegenwoordigd worden door maximaal twee personen;
– er worden maximaal twee vertegenwoordigers toegelaten voor een petitie van een buurtcomité of een andere vereniging;

De aanvragen om uitvoeringsvergunningen voor bouwplaatsen in artikel 3 en de aanvragen tot wijziging van de
vergunning in artikel 8 die ten laatste op 18 december
2020 als volledig worden verklaard, worden behandeld
volgens de procedure voorzien in de artikelen 5 t/m 7.

– het is mogelijk om de overlegcommissie
per videoconferentie te organiseren, indien de
aanvrager en alle andere betrokkenen daar van
tevoren mee instemmen;
– Indien er geen hoorzitting kan plaatsvinden
tijdens de schorsingsperiode, een verlenging met 3 maanden van de termijn die het
stedenbouwkundig college nodig heeft om
advies uit te brengen over beroepen waarvoor
een hoorzitting dient plaats te vinden, en die
vóór 15 juni of tussen die datum en 31 december 2020 zijn ingediend.

8.

De huidige situatie maakt geen einde aan de openbare
dienstverlening, maar er rijzen ook veel vragen met
betrekking tot overheidsopdrachten.
In dit verband, en om u bij uw werk te helpen, verwijzen wij naar onze rubriek over dit onderwerp.
https://www.avcb-vsgb.be/nl/actualites-full.html?cmp_
id=7&news_id=7048&vID=130

6.2. Leefmilieu
We verwijzen u graag door naar de website van
Leefmilieu Brussel, waar u alle informatie en uitzonderlijke
maatregelen kunt terugvinden die in het kader van
de COVID-19-crisis zijn genomen: https://leefmilieu.
brussels/guichet/covid-19

7.

OVERHEIDSOPDRACHTEN

U vindt er nuttige juridische uitleg over het gebruik van
de procedure zonder voorafgaande bekendmaking, hetgeen een zekere flexibiliteit toestaat bij de toekenning
van opdrachten, en over het lot dat aan lopende overheidsopdrachten is voorbehouden.
U kunt tevens de richtlijnen van de Europese Commissie
raadplegen betreffende het gebruik van het kader voor
overheidsopdrachten tijdens de Covid-pandemie:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52020XC0401(05)&from=NL

BOUWPLAATSEN OP DE OPENBARE WEG

Om het hoofd te bieden aan de coronacrisis, voorziet
het volmachtsbesluit van de regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest nr. 2020/034 maatregelen die
afwijken van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende
de bouwplaatsen op de openbare weg. Deze maatregelen worden bij wijze van uitzondering t/m 18 december
2020 genomen. Een van de afwijkingen is de schorsing
van rechtswege van de vergunningen en herprogrammering van bouwplaatsen.

Kort samengevat:
In deze richtsnoeren licht de Commissie toe welke opties
en flexibiliteit het EU-kader voor overheidsopdrachten
biedt voor de aankoop van de goederen, diensten en
werken die nodig zijn om de crisis het hoofd te bieden.
Overheidsinkopers hebben verschillende opties:

Om aan de vraag van bepaalde gemeenten te voldoen,
is het voorzien dat, voor degene van hen die het wensen
(die in het besluit zijn opgenomen), het in plaats gezette
uitzonderlijke regime niet geldt voor hun “zuiver lokale”wegen, dat wil zeggen gemeentelijke wegen waarvoor, volgens het gewone regime, een interventie van

a. Ten eerste kunnen zij in dringende gevallen gebruikmaken van mogelijkheden om de openbare of
niet-openbare procedures te versnellen door de termijnen aanzienlijk te verkorten;
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b. Indien die flexibiliteit niet volstaat, kan een procedure
van gunning door onderhandelingen zonder bekendmaking worden overwogen. Uiteindelijk kan zelfs een
rechtstreekse gunning aan een vooraf geselecteerde
ondernemer worden toegestaan, op voorwaarde dat
die ondernemer de enige is die de vereiste levering
binnen de door de dwingende spoed veroorzaakte
technische beperkingen en termijn kan uitvoeren;

beschikbaar via de volgende link: 
https://brulocalis.brussels/nl/subsidies/maatregelencovid-19.html

11. ECONOMISCHE FICHE
Voor meer informatie kunt u onze fiche «Covid-19 en
economische maatregelen» raadplegen via de volgende
link: https://www.brulocalis.brussels/nl/home.html. Deze
pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

c. Overheidsinkopers zouden bovendien moeten overwegen om alternatieve oplossingen te zoeken en de
markt in te schakelen.

9.

WETTELIJKE BASIS

HET JONGE KIND

Voor meer informatie over de maatregelen verwijzen we
naar onze e-mailberichten die de afgelopen dagen naar
de Burgemeesters en Schepenen van het Jonge Kind
zijn verstuurd.

• Nieuwe Gemeentewet (gecoördineerde versie is
beschikbaar op onze website: www.brulocalis.
brussels);
• 15 MEI 2007 - wet betreffende de civiele veiligheid,
BS 31 juli 2007;

Nuttige links:
ONE :

• 6 MAART 1818 - wet betreffende de straffen uit te
spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen of te stellen bij provinciale of plaatselijke
reglementen, BS 6 maart 1818;

• https://www.one.be/public/detailarticle/news/
coronavirus-les-conditions-dacces-pour-mettrevotre-enfant-en-creche/

• 23 OKTOBER 2020 - wet tot het openstellen van
tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang
of centrum voor opvang voor personen met een
handicap van hun kind, BS 30 oktober 2020;

• Mededeling van ONE bestemd voor professionelen
uit de sector van de kinderopvang: 
https://www.one.be/professionnel/coronavirus/
• Mededeling van ONE bestemd voor families:
https://www.one.be/public/coronavirus/

• 29 MEI 2020 - Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, BS 11 juni 2020.

Kind&Gezin: Wij verwijzen naar onze e-mail verzonden
naar de Burgemeesters en de Schepenen van het Jonge
Kind over dit onderwerp.

• 4 NOVEMBER 2020. - Wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie,
BS 13 november 2020.

• https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragencoronavirus
• https://www.kindengezin.be/gezondheid-envaccineren/ziek/coronavirus/#Kinderopvangµ

• 24 NOVEMBER 2020 - Wet met het oog op
steunmaatregelen in het kader van de COVID-19pandemie, BS 30 november 2020.
• 22 MEI 2019 - Koninklijk besluit betreffende de
noodplanning en het beheer van noodsituaties op
het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende
de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal
niveau vereisen, BS 27 juni 2019;

10. SUBSIDIES
De impact van de COVID-19-epidemie op de subsidies is
groot. Voor uw gemak hebben we een tabel opgemaakt
met daarin een overzicht van de maatregelen die de
verschillende subsidiërende besturen op dit vlak hebben
genomen. Deze tabel wordt regelmatig bijgewerkt en is
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• 1 OKTOBER 2020 - Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse
Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige
Gemeenschap
en
de
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de
door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door
de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspectiediensten en mobiele
teams in het kader van een contactonderzoek bij
personen die (vermoedelijk) met het coronavirus
COVID-19 besmet zijn op grond van een gegevensbank bij Sciensano, BS 15 oktober 2020;

die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse
Zaken om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken, BS 3 november 2020;
• 4 NOVEMBER 2020 - Besluit van de Ministerpresident van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
dat uithuiszettingen tijdelijk verbiedt, BS 6 november
2020;
• 14 NOVEMBER 2020 - Decreet tot toekenning van
bijzondere machten aan de Regering (van de Franse
gemeenschap) om te reageren op de tweede golf
van de “COVID-19”-gezondheidscrisis, BS 18
november 2020.
• 23 NOVEMBER 2020 - Ordonnantie tot toekenning van bijzondere machten aan de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering naar aanleiding van de
gezondheidscrisis ten gevolge van COVID-19, BS
25 november 2020.

• 29 OKTOBER 2020 - Ordonnantie houdende diverse
maatregelen met betrekking tot de belasting op de
inrichtingen van toeristisch logies op grond van de
gezondheidscrisis van de COVID-19, BS 6 november 2020.

• 23 NOVEMBER 2020 - Ordonnantie tot toekenning van volmachten aan het Verenigd College van
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
naar aanleiding van de gezondheidscrisis ten gevolge
van COVID-19, BS 25 november 2020.

• Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID19 te beperken, BS 18 oktober 2020;
• Besluit van 26 oktober 2020 van de MinisterPresident van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot
bepaling van bijkomende maatregelen naast degene
die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse
Zaken om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken, BS 26 oktober 2020 (deels
opgeheven);

• 26 NOVEMBER 2020 - Decreet tot toekenning van
bijzondere machten aan het college van de Franse
Gemeenschapscommissie in het kader van de
COVID-19-pandemie, BS 2 december 2020.
• 11 DECEMBER 2020 - MB wijz. het politiebesluit
van 04.11.2020 dat uithuiszettingen tijdelijk verbiedt
[ Coronavirus ], BS 11 december 2020, p. 87872

• 26 OKTOBER 2020 - Besluit van de MinisterPresident van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
tot uitvaardiging van een avondklok van 22u tot 6u
op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, BS 26 oktober 2020;

• 11 DECEMBER 2020 - MB wijz. het politiebesluit
van 26.10.2020 tot uitvaardiging van een avondklok van 22 u tot 6 u op het grondgebied van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest [ Coronavirus ], BS
11 december 2020, p. 87870

• 28 OKTOBER 2020 - Ministerieel besluit houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken, BS 28 oktober
2020.

• 11 DECEMBER 2020 - MB houdende verlenging
van het besluit van 26.10.2020 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald
zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken, BS 11 december 2020, p. 87868

• 1 NOVEMBER 2020 - Ministerieel besluit houdende
wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 1 november 2020;

• 11 DECEMBER 2020 - Ministerieel besluit houdende
wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 11 december 2020, p. 87878

• 3 NOVEMBER 2020 - Besluit van de MinisterPresident van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
tot wijziging van het besluit van 26 oktober 2020 tot
bepaling van bijkomende maatregelen naast degene
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• 13 MAART 2020 - Ministerieel besluit houdende
de afkondiging van de federale fase betreffende de
coördinatie en het beheer van de coronaviruscrisis,
BS 19 maart 2020.

Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke
opschorting van de verval- en beroepstermijnen die
vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerdd,
BS 22 mei 2020

• 2 APRIL 2020 - Volmachtbesluit nr. 2020/001 van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de
tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving
en reglementering die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 9 april 2020.

• 14 MEI 2020 - Besluit van het Verenigd College van
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit
nr. 2020/001 van het Verenigd College van de
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en
beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse
wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 27 mei 2020

• 2 APRIL 2020 - Volmachtbesluit nr. 2020/001 van
het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke
opschorting van de verval- en beroepstermijnen die
vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 9 april
2020.

• 4 JUNI 2020 - Bijzonderemachtenbesluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/029
tot wijziging van het volmachtbesluit nr. 2020/001
betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en
beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse
wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 15 juni 2020

• 16 APRIL 2020 - Besluit houdende verlenging van
de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering betreffende de tijdelijke opschorting van
de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn
in de Brusselse wetgeving en reglementering of die
op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 21 april 2020.

• 10 JUNI 2020 - Besluit nr. 2020/037 van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging
van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm
en van de procedures voor de bekendmaking en de
terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen
door het college van de burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering
inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten
door het college van burgemeester en schepenen,
de gemachtigde ambtenaar en de Regering, BS 16
juni 2020.

• 16 APRIL 2020 - Besluit houdende verlenging van
de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en
beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse
wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 21 april 2020.
• 16 APRIL 2020 - ACCCF 2020/546 volmachtbesluit betreffende de tijdelijke opschorting van de
verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in
de wetgeving en reglementering van de Franse
Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan
zijn ingevoerd evenals deze die zijn bepaald bij de
wetten en KB’s die vallen onder de bevoegdheid van
de Franse Gemeenschapscommissie op grond van
de bijzonder wet tot hervorming der instellingen van
08/08/1980, BS 23 april 2020.

• 10 JUNI 2020 - Besluit nr. 2020/038 van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging
van sommige termijnen uit het Brussels Wetboek
van Ruimtelijke Ordening en uit de ordonnantie van
5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, BS
16 juni 2020.
• 11 JUNI 2020 - Volmachtbesluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/034 tot instelling
van een uitzonderingsregeling op het vlak van vergunningen voor de uitvoering van bouwplaatsen op
de openbare weg, BS 16 juni 2020.

• 14 MEI 2020 - Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering houdende een tweede
verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van
het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse
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• 15 JUNI 2020 - Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 16 april 2020 houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit
nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering betreffende de tijdelijke opschorting van
de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn
in de Brusselse wetgeving en reglementering of
die op grond daarvan zijn ingevoerd, en het besluit
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14
mei 2020 houdende een tweede verlenging van de
termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering betreffende de tijdelijke opschorting van
de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in
de Brusselse wetgeving en reglementering of die op
grond daarvan zijn ingevoerd, BS 23 juni 2020.

• 27 OKTOBER 2020 - IBZ-omzendbrief - Uitzonderlijk
en voorlopig 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, Ref.
III21/724/R/1139/20, Inforumnummer 334858.

NUTTIGE LINKS EN VERWIJZINGEN VOOR DE
DAGELIJKSE OPVOLGING VAN DE EVOLUTIE
• 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 ;

• 12 OKTOBER 2020 - MB houdende wijziging van
het MB van 07 oktober 2020 houdende sluiting van
de bars en tot vaststelling van noodmaatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken, BS 13 oktober 2020.

• Voor noodgevallen: https://be-alert.be/;
• De website van het Gewest over het onderwerp:
www.coronavirus.brussels ;

• 27 JULI 2020 - Omzendbrief houdende de opmaak
van de begroting voor het dienstjaar 2021 van de
gemeenten;

• Voor meer informatie over voorzorgsmaatregelen
en over openbare diensten, winkels en winkels,
kinderopvang, mondmaskers, scholen, bedrijven
en evenementen, enz., verwijzen wij naar https://
www.info-coronavirus.be/fr/faq/ ;

• 18 OKTOBER 2020 - Omzendbrief nr. 6/2020 van
de Procureurs-Generaal betreffende de gerechtelijke
handhaving van het ministerieel besluit houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken, de toepassing
van het Koninklijk besluit van 6 april 2020 betreffende
de bestrijding van de niet-naleving van de dringende
maatregelen door de invoering van gemeentelijke
administratieve sancties en het vervolgingsbeleid
van inbreuken op de besluiten van de burgemeesters en de gouverneurs;

• FAQ van de gewestelijke Overheid: https://bpsbpv.brussels/nl/waarschuwing
• Inforum: www.inforum.be .

• 16 OKTOBER 2020 - Ministeriële omzendbrief –
Organisatorische maatregelen in het kader van de
gezondheidscrisis – Aanpassing van de werkingsregels van de besluitvormende organen in afwezigheid
van een bijzonder machtenbesluit tot regeling van de
voorzieningen;
• 28 OKTOBER 2020 - Ministeriële omzendbrief GPI
94bis betreffende de richtlijnen inzake de genomen
maatregelen ter bestrijding van het virus COVID-19
en inzake de politionele monitoring, BS 1 november
2020;
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