UPDATE FICHE OP 25 MAART 2020
De laatste wijzigingen worden in groen weergegeven.

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.

1.1.2. Huwelijken – bericht van het Parket

MAATREGELEN EN ANTWOORDEN

1.

Teneinde de inperkingsmaatregelen van de Regering zo
goed mogelijk na te leven, heeft de eerste substituutprocureur des Konings in een bericht van 18 maart de
volgende instructies gegeven:

CONTINUÏTEIT VAN DE OPENBARE
DIENSTVERLENING

• Gezien de gezondheidscrisis is besloten om alle
huwelijksformaliteiten (zowel huwelijksvoltrekkingen
en -aangiftes, als nationaliteitsverklaringen) op te
schorten/uit te stellen.

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

• Uitzondering op het bovenstaande: eventuele
huwelijken “in extremis” (voor personen die op
sterven liggen).
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https://www.brulocalis.be/nl/actualites-full.html?cmp_
id=7&news_id=6939&vID=342

1.1.3. Het houden van bevolkingsregisters - Update
van 25 maart 2020
Wij informeren u over de Omzendbrief van 24 maart
2020 betreffende de uitzonderlijke 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.

1.2.1. Het
beperken

aantal

onderwerpen

en

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.

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.

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.

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

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

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.

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

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 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)”.

In de omzendbrief komen een aantal belangrijke punten
aan bod:
• 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;
• 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”.

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
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

Wij verwijzen hiervoor naar “Covid-19 - Continuïteit
van de publieke dienstverlening” op de volgende link:
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dit type en rechtvaardigt daarom de interventie van de
burgemeester.

“Verzending van documenten aan Brussel Plaatselijke
Besturen”

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

De Toezichthoudende overheid heeft een aantal
alternatieven in het leven geroepen voor de opening van
het loket. Het gaat met name om:

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.

• 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, en tot
slot;
• Aan het loket, maar alleen in uitzonderlijke gevallen
en onder strikte voorwaarden.

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

Meer details over het onderwerp en de volledige
tekst van de omzendbrief kunt u lezen via de link:
www.brulocalis.be.

1.3. Gemeentepersoneel
(Wordt nog uitgewerkt)

1.6. Projectoproepen, beheer van de dossiers en het
respecteren van de termijnen: crisismaatregelen
– update van 25 maart 2020

1.4. Dringende uitgaven in het kader van
het beheer van de gezondheidscrisis
- Omzendbrief van de minister van
Plaatselijke Besturen

Wij verwijzen hiervoor naar de website van Brussel
Plaatselijke
Besturen:
http://plaatselijke-besturen.
brussels/nl/verschuiving-van-bepaalde-administratievetermijnen?set_language=nl

De minister van Plaatselijke Besturen, de heer Bernard
Clerfayt, heeft op 18 maart een omzendbrief verspreid
over de dringende uitgaven die moeten worden voorzien
in het kader van het beheer van de Covid-19-pandemie
(2020/4).

Wij nemen er het volgende fragment uit over:
De gewestelijke overheid zal alle documenten die
uiterlijk dinsdag 2 juni om 18u worden toegezonden,
beschouwen als ontvangen binnen de oorspronkelijke
termijnen, met betrekking tot de volgende procedures:

Deze omzendbrief bepaalt dat uitgaven die
betrekking
hebben
op
de
gezondheidscrisis
(aankoop van desinfecterende alcoholgel, kosten van
hygiënemaatregelen, …) kunnen verantwoord worden
door te beroepen op artikel 249 § 1 van de NGW.

• de indiening van aanvragen in het kader van de
volgende oproepen tot het indienen van projecten:

U kunt de omzendbrief lezen via de volgende link:
https://www.brulocalis.be/nl/actualites-full.html?cmp_
id=7&news_id=6934&vID=342

– Projectoproepen
voor
gemeentelijke
buurtsportinfrastructuur
–
Budget
2020 (oorspronkelijke termijn 31 maart 2020);
– Gelijkekansenbeleid
in
de
gemeenten
(oorspronkelijke termijn 30 april 2020);
– Investeringen van algemeen belang – Bijdrage
aan REG (2019-2021) (uitnodiging tot indienen
van voorstellen);

1.5. Bekendmaken van administratieve activiteiten
aan de toezichthoudende instantie: welke
alternatieven zijn er? – update van 25 maart 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

• De
indiening
van
bewijsstukken
subsidieaanvragen met betrekking tot:
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2.2. Wat gebeurt er in geval van niet-naleving
van maatregelen die op federaal niveau zijn
genomen?

– Statutariseringsbeleid van de beambten van de
Plaatselijke Besturen (oorspronkelijke termijn
31 maart 2020);
– diversiteit (oorspronkelijke termijn 31 maart
2020);
– bijstand aan migranten, daklozen, zogenaamde
“Roma”
en
woonwagenbewoners
(oorspronkelijke termijn 31 maart 2020).

In geval van niet-naleving van de federale maatregelen
(voorzien door het Ministerieel) 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.

Wij vragen u om alles in elektronisch formaat op te
sturen:

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

U wordt vriendelijk verzocht om alle documenten met
betrekking tot de opvolging van de subsidies alleen
per e-mail door te sturen (indien nodig door bijlagen
op te splitsen, en indien mogelijk zonder te scannen
in de “image”-modus), hetzij naar uw gebruikelijke
contactpersoon, hetzij naar de algemene adressen
isp@sprb.brussels,
tvs-gsw@sprb.brussels
of
sportinfra@sprb.brussels.

2.3. Welke activiteiten zijn toegestaan en welke
vrijstellingen zijn er
Handelszaken en winkels worden gesloten. Blijven
open:
• voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;

Voor meer details en contactpersonen zie: http://
plaatselijke-besturen.brussels/nl/verschuiving-vanbepaalde-administratieve-termijnen?set_language=nl

–
–
–
–

Voor meer details over projectoproepen, verwijzen wij
naar onze website (subsidiepagina) en de nieuwsbrieven
van Brulocalis:

winkels met voeding voor dieren;
apotheken;
krantenwinkels;
tankstations en leveranciers van brandstoffen.

https://brulocalis.brussels/fr/subsides.html

Markten zijn verboden, behalve voor kraampjes die
essentieel zijn voor de voedselvoorziening in zones
zonder commerciële voedselinfrastructuur.

https://brulocalis.brussels/fr/Publications/newsletter/

Zijn ook verboden:

2.

• samenscholingen;
• activiteiten met een particulier of publiek karakter,
activiteiten van culturele, maatschappelijke,
feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve
aard;
• schooluitstappen en activiteiten in het kader van
de jeugdbewegingen op en vanaf het nationale
grondgebied;
• activiteiten van erediensten;
• kappers worden gesloten.

OPENBARE ORDE

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

2.1. Wat betekent het starten van een federale fase
voor de lokale overheden?

Zijn toegestaan:
• activiteiten in intieme of familiale kring en
begrafenisceremonies1;
• een buitenwandeling met de leden van de familie
die onder hetzelfde dak wonen, vergezeld met een

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.

1

Voor meer informatie over dit thema, zie Point 5. Begrafenissen en
lijkbezorging.
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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 ten
minste 1,5 meter tussen elke persoon.

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.

De politiediensten zijn verantwoordelijk voor de
naleving van dit besluit2, indien nodig met gebruik van
dwang en geweld.

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

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)

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

2.6. COVID 19, GAS-boetes en Algemeen
politiereglement

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.

(Wordt nog uitgewerkt)

2.7. Gebruik van mondmaskers
(update van 25 mars 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).

2.5.2. Transport van de stoffelijke resten – modaliteiten?
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)
2

Wordt bedoeld het Ministerieel Besluit van 23/03/2020, ter vervanging van het Ministerieel Besluit van 18/03/2020 betreffende noodmaatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus
COVID-19.

3.

STEDENBOUW EN LEEFMILIEU

(Wordt nog uitgewerkt)
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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.

recht heeft op kinderopvang. Wij rekenen hiervoor op de
burgerzin van de ouders die ervoor kiezen hun kinderen
naar de kinderopvang te brengen.

• 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.

4.2. Aanbevelingen voor de kinderdagverblijven
Omwille van gezondheidsredenen en ondanks het lagere
aantal kinderen en een vermindering van het personeel,
raadt de ONE de opvangsector aan om “de kinderen op
te vangen in kleine groepjes, de doelgroepen niet met
elkaar te mengen, en reorganisaties (fusies, enz) enkel
door te voeren indien de situatie dit absoluut vereist”.

4.3. Rechtvaardigen van de afwezigheid van de
kinderen
Ouders die hun kind sinds maandag 16 maart niet meer
naar een kinderdagverblijf hebben gebracht, hoeven de
afwezigheid van hun kind in geen geval te rechtvaardigen
en hoeven de kinderopvang niet te betalen voor de dagen
dat de kinderen niet aanwezig zijn.

Vanaf 25 maart 2020 hebben we geen verdere
maatregelen of mededelingen meer ontvangen over
deze kwestie. We houden u op de hoogte.

4.

4.4. Schadevergoeding
Gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde kinderdagverblijven zullen een schadevergoeding krijgen van het door
de Federatie ingestelde noodfonds.

HET JONGE KIND

4.1. Modaliteiten voor opvang in kinderdagverblijven
en crèches – de opvang is enkel nog mogelijk
voor:

4.5. 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.

• kinderen van wie de ouders een “cruciale” functie vervullen, d.w.z. een eerstelijnsfunctie (artsen,
gezondheidswerkers, verzorgend personeel in rusthuizen, veiligheidsdiensten, enz …) of die ondersteuning bieden aan deze eerstelijnszorg (personeel
van kinderdagverblijven, onderwijzers, personeel
van het openbaar vervoer, voedingswinkels, enz.);
• kinderen met een bijzonder thuissituatie (SPJmandaat …);
• kinderen van ouders die zelf in een bijzondere
sociale situatie verkeren of die geen andere keuze
hebben dan de zorg voor hun kinderen toe te
vertrouwen aan grootouders (risicogroep).

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

Indien bovenvermelde situaties niet van toepassing zijn,
wordt aan ouders gevraagd om hun kinderen thuis te
houden. Het is niet de taak van het personeel van de
kinderopvang om te bepalen of een kind al dan niet

4.6. Subsidies
De ONE heeft besloten de subsidies van april reeds te
betalen.

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

COVID-19 EN PLAATSELIJKE BESTUREN BRUSSEL
UPDATE FICHE OP 25 MAART 2020

4.7. Opvolging PRO-ONE

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

Om de opvolging en de voorbereiding van de maatregelen
van de nationale veiligheidsraad en de regering van de
Franse Gemeenschap te vergemakkelijken, herinnert de
ONE aan het belang van het:
• permanent opvolgen en updaten van de
contactgegevens van de PO’s/MILAC’s (met
inbegrip van het personeel in de kinderdagverblijven
en het personeel dat werkt op zelfstandige basis);
• elke dag bijhouden van de aanwezigheden van de
kinderen die werden opgevangen sinds 16 maart
(14 maart indien u open bent in het weekend), en
dit tot nader order.

5.

SCHOLEN – BLIJVEN OPEN
MAAR DE SCHOOLACTIVITEITEN
WORDEN ONDERBROKEN – UPDATE
VAN 25 MAART 2020

We verwijzen naar de FAQ’s die door de gewestelijke
overheid zijn opgesteld en waaruit we enkele fragmenten
overnemen.

Dit is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat
personen op wie deze maatregelen van toepassing
zijn, snel op de hoogte worden gebracht van nieuwe
maatregelen. Daarnaast is het ook belangrijk om
informatie te verzamelen over de implementatie van de
maatregelen die momenteel van kracht zijn (en in deze
fase dan vooral over de aanwezigheid van kinderen),
zodat de overheid een accuraat beeld van de situatie
kan krijgen.

Blijven de scholen open? Lessen en schoolactiviteiten
(kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs) worden
onderbroken. De scholen vangen de kinderen op van
wie de ouders in de zorgsector of essentiële openbare
diensten werken, of geen andere opvangmogelijkheid
hebben dan bij de grootouders. Alleen intern
schoolpersoneel mag betrokken zijn bij de organisatie
van deze opvang.
Scholen wordt gevraagd hun hygiënemaatregelen nog te
verstrengen (frequent wassen van de handen, reiniging
van het schoolmeubilair, regelmatige verluchten van de
lokalen, enz.).

Voor uw gemak heeft de ONE nieuwe functionaliteiten
van PRO-ONE ontwikkeld.
De ONE verduidelijkt dat deze gegevens niet worden
ingezameld voor controledoeleinden, maar alleen
gebruikt zullen worden om deze crisis te beheren. Deze
gegevens zouden ook gebruikt kunnen worden in het
kader van de compensatiemaatregelen die momenteel
door de regering worden overwogen.

Wij vestigen de aandacht op het feit dat deze maatregelen
tot 5 april van kracht zijn. We houden u op de hoogte van
de ontwikkelingen na die datum. De refters in de scholen
mogen open blijven.

Brulocalis blijft de maatregelen en alle relevante informatie
ook naar haar zijn sturen in mailings.

WETTELIJKE BASIS

Nuttige links:
ONE:

• 15 MEI 2007 – Wet betreffende de civiele veiligheid,
M.B., 31.07.2007, p. 40379
• Tijdens de plenaire vergadering van 19 maart
2020 werd de ordonnantie tot toekenning van
bijzondere bevoegdheden aan de Brusselse
regering goedgekeurd. Het doel van de tekst is
de gewestelijke overheid de bevoegdheden te
geven die haar in staat moeten stellen om snel de
nodige maatregelen te nemen om de bevolking zo
goed mogelijk te beschermen. De urgentie om te
beschikken over een juridisch en adequaat kader
is van dusdanige aard dat het onmogelijk is om te
wachten op de goedkeuring door het Parlement

• 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/.
Kind&Gezin: Wij verwijzen naar onze mail naar de
Burgemeesters en de Schepenen van het Jonge Kind
over dit onderwerp.
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van alle ordonnanties die nodig zijn voor dit doel.
Aangezien bovendien niet kan worden uitgesloten
dat het Parlement niet zal kunnen bijeenkomen,
is het in deze uitzonderlijke omstandigheden
noodzakelijk om de continuïteit van de openbare
dienstverlening en het wetgevende werk te
waarborgen. Gelieve de tekst te lezen op volgende
link: http://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/201920/138941/images.pdf;
• 18 MAART 2020 – Ministeriële omzendbrief:
Organisatorische maatregelen in het kader
van de gezondheidscrisis – werking van de
besluitvormende organen (OMZ 2020/5);
• Nieuwe gemeentewet (gecoördineerde versie
beschikbaar op onze website: 
www.brulocalis.brussels).

•
•
•

•

•

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

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/ (laatste
update dateert van 18 maart 2020) ;
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.

• Voor informatie bestemd voor burgers en gezondheidswerkers, alsook voor een inventaris van
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