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Belgisch Staatsblad d.d. 4 april 2022 

 

DUITSTALIGE GEMEENSCHAP 

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP 

23 DECEMBER 2021. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 18 

november 2021 tot toekenning van een verhuistegemoetkoming en huurtegemoetkoming 

voor personen die bijzonder getroffen zijn door de overstromingen in juli 2021, bl. 27119. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/12/23/2022201538/staatsblad  

NUMAC : 2022201538 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 5 april 2022 

 

VLAAMSE OVERHEID 

18 MAART 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de tijdelijke 

huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar 

aanleiding van de oorlog in Oekraïne, bl. 27362. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/03/18/2022031520/staatsblad  

NUMAC : 2022031520 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 14 april 2022 

 

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN 

VLAAMSE GEMEENSCHAP 

VLAAMSE OVERHEID 

25 MAART 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de huurprijs voor de 

tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden 

naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 18 maart 2022 tot regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of 

alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in 

Oekraïne en tot opheffing van besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2022 tot 

regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of 

dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, bl. 35044. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/03/25/2022031553/staatsblad 

NUMAC : 2022031553 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 25 mei 2022 

 

VLAAMSE OVERHEID 

11 MAART 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 23 van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding, wat 

betreft het maximale aantal te erkennen verenigingen waar armen het woord nemen, bl. 

44876. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/03/11/2022031555/staatsblad  

NUMAC : 2022031555 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/12/23/2022201538/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/03/18/2022031520/staatsblad
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Belgisch Staatsblad d.d. 1 juni 2022 

 

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN 

ENERGIE 

18 MEI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 

betreffende de automatische toepassing van maximumprijzen voor de levering van 

elektriciteit en aardgas aan de beschermde residentiële afnemers met een laag inkomen of in 

een onzekere situatie, bl. 47117. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/05/18/2022032222/staatsblad  

NUMAC : 2022032222 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 17 juni 2022 
 

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN 

VLAAMSE GEMEENSCHAP 

VLAAMSE OVERHEID 

14 MAART 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de tijdelijke 

huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar 

aanleiding van de oorlog in Oekraïne, bl. 51265. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/03/14/2022032407/staatsblad  

NUMAC : 2022032407 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 27 juni 2022 
 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL 

OVERLEG 

17 JUNI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 

1991 houdende de werkloosheidsreglementering betreffende het verhogen van de minima in 

het kader van de strijd tegen de armoede, bl. 52883. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/06/17/2022203477/staatsblad  

NUMAC : 2022203477 
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