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Wetgeving (2022/1): verschenen in het Belgisch Staatsblad tussen 1 oktober en 31 

december 2021 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 12 oktober 2021  

 

WAALS GEWEST 

WAALSE OVERHEIDSDIENST 

1 OKTOBER 2021. - Besluit van de Waalse Regering houdende afwijking van het besluit 

van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van 

woningen beheerd door de "Société wallonne du logement" (Waalse 

huisvestingsmaatschappij) of de openbare huisvestingsmaatschappijen in het kader van de 

herhuisvesting van de door de overstromingen van juli 2021 getroffen huishoudens, bl. 

106870 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/10/01/2021022155/staatsblad 

NUMAC : 2021022155 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 20 oktober 2021 

 

WAALS GEWEST 

WAALSE OVERHEIDSDIENST 

14 OKTOBER 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 

23 september 2021 tot instelling van een bijzondere vergoedingsregeling voor bepaalde 

schade ten gevolge van de overstromingen en de zware regenval die zich van 14 tot en met 

16 juli 2021 en op 24 juli 2021 hebben voorgedaan en die als openbare natuurramp zijn 

erkend, bl. 108353 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/10/14/2021022261/staatsblad  

NUMAC : 2021022261 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 29 oktober 2021 

 

WAALSE OVERHEIDSDIENST 

21 OKTOBER 2021. - Decreet tot inrichting van een "UAP" (Waalse openbare 

bestuurseenheid) van het type 1 "Post-COVID-19-Fonds voor de armoedebestrijding", bl. 

110685 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2021/10/21/2021033708/staatsblad 

NUMAC : 2021033708 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 29 oktober 2021 

 

WAALSE OVERHEIDSDIENST  

21 OKTOBER 2021. - Decreet tot inrichting van een "UAP" (Waalse openbare 

bestuurseenheid) van het type 1 "Post-COVID-19-Fonds voor de armoedebestrijding" voor 

de overgehevelde bevoegdheden overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, bl. 110681 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2021/10/21/2021033707/staatsblad  

NUMAC : 2021033707 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/10/01/2021022155/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/10/14/2021022261/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2021/10/21/2021033708/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2021/10/21/2021033707/staatsblad
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Belgisch Staatsblad d.d. 3 november 2021 

 

WAALSE OVERHEIDSDIENST  

21 OKTOBER 2021. - Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het 

reglement tot toekenning van een steun in de vorm van kredieten en subsidies, door het « 

Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie » (Huisvestingsfonds van de 

kroostrijke gezinnen van Wallonië) met het oog op de uitvoering van renovatie- en 

herstructureringswerken op niet-bewoonde verdiepingen van begane grond voor 

handelsdoeleinden die door een vastgoedbeheerder in beheer of in huur worden genomen, 

bl. 110906 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/10/21/2021033727/staatsblad 

NUMAC : 2021033727 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 12 november 2021 
 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

21 OKTOBER 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van 

het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de 

regeling van de verhuur van de woningen beheerd door de Brusselse Gewestelijke 

Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen, bl. 111854 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/10/21/2021033723/staatsblad  

NUMAC : 2021033723 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 12 november 2021 
 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

21 OKTOBER 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met het oog op 

de socialisering van de huurprijzen van met sociale huisvesting gelijkgestelde woningen 

van openbare vastgoedbeheerders, bl. 111848. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/10/21/2021033722/staatsblad  

NUMAC : 2021033722 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 23 november 2021 
 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

22 OKTOBER 2021. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het gemiddelde jaarlijkse 

gasverbruik van een woning voor de verwarming dat gebruikt moet worden voor de 

berekening van de huurtoeslag voor de passieve, lage energie of zeer lage energiewoning in 

de sociale huisvestingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bl. 113856 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/10/22/2021033724/staatsblad  

NUMAC : 2021033724 

 

 
  

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/10/21/2021033727/staatsblad
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Belgisch Staatsblad d.d. 26 november 2021 
 

VLAAMSE OVERHEID 

22 OKTOBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit 

Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de bijzondere sociale leningen, bl. 114726 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/10/22/2021043148/staatsblad  

NUMAC : 2021043148 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 15 december 2021 
 

WAALSE OVERHEIDSDIENST 

9 DECEMBER 2021. - Besluit van de Waalse Regering houdende maatregelen tot 

verlichting van de tussenkomst van het "Agence wallonne de la Santé, de la Protection 

sociale, du Handicap et des Familles" (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale 

Bescherming, Handicap en Gezinnen) in de kosten voor de vervanging of het herstel van 

materiële hulpmiddelen die door overstromingen zijn vernield, verloren gegaan of 

beschadigd, bl. 120282 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/12/09/2021034321/staatsblad  

NUMAC : 2021034321 
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