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Wetgeving (2020/4) : verschenen in het Belgisch Staatsblad tussen 1 oktober en 31 

december 2020 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 1 oktober 2020 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL 

OVERLEG 

27 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op 

vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19, bl. 69014. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/09/27/2020204006/staatsblad 

NUMAC: 2020204006 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 2 oktober 2020 

 

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN 

VLAAMSE GEMEENSCHAP 

VLAAMSE OVERHEID 

4 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 28, 30 en 

35 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele 

integratie van personen met een arbeidshandicap, bl. 69316. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/09/04/2020015625/staatsblad 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 13 november 2020 

 

WAALSE OVERHEIDSDIENST 

6 NOVEMBER 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 55 tot 

tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en 

gerechtelijke uitzettingen, bl. 80911. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/11/06/2020043592/staatsblad 

NUMAC: 2020043592 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 19 november 2020 

 

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN 

VLAAMSE GEMEENSCHAP 

VLAAMSE OVERHEID 

25 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het algemeen 

reglement van de leningen van de VMSW, tot bepaling van de voorwaarden waaronder leningen 

kunnen worden verstrekt aan sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen 

voor de tijdelijke opvang van liquiditeitstekorten en tot wijziging van diverse besluiten met 

betrekking tot het woonbeleid, bl. 81555. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/09/25/2020043556/staatsblad 

NUMAC: 2020043556 
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Belgisch Staatsblad d.d. 30 november 2020 

 

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE 

INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE 

27 OKTOBER 2020. - Wet tot wijziging van de artikelen 5 § 2 en 6 van het koninklijk besluit 

van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie "COVID-19" voor de doelgroep van 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (1), bl. 83950. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/10/27/2020043799/staatsblad 

NUMAC: 2020043799 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 1 december 2020 

 

WAALSE OVERHEIDSDIENST 

26 NOVEMBER 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 57 

houdende noodmaatregelen inzake de toegang tot energie tijdens de COVID-19-crisis en de 

winterperiode, bl. 84225. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/11/26/2020043910/staatsblad 

NUMAC: 2020043910 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 7 december 2020 

 

WAALS GEWEST 

WAALSE OVERHEIDSDIENST 

26 NOVEMBER 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 57 

houdende noodmaatregelen inzake de toegang tot energie tijdens de COVID-19-crisis en de 

winterperiode, bl. 85130. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/11/26/2020016282/staatsblad 

NUMAC: 2020016282 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 10 december 2020 

 

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN 

VLAAMSE GEMEENSCHAP 

VLAAMSE OVERHEID 

4 DECEMBER 2020. - Decreet tot opheffing van artikel 3, 1°, van het decreet van 3 april 2020 

tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 

18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de 

uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, 

verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van 

de coronacrisis, bl. 86877. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2020/12/04/2020044004/staatsblad 

NUMAC: 2020044004 
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Belgisch Staatsblad d.d. 11 december 2020 

 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

11 DECEMBER 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 4 november 2020 dat uithuiszettingen tijdelijk 

verbiedt, bl. 87872. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/12/11/2020010459/staatsblad 

NUMAC: 2020010459 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 22 december 2020 

 

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE 

INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE 

10 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de 

participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn voor de tweede helft van het jaar 2020, bl. 91182. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/12/10/2020044396/staatsblad 

NUMAC: 2020044396 

 

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE 

INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE 

10 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 

2020 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het aanleggen 

van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen, bl. 91197. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/12/10/2020044407/staatsblad 

NUMAC: 2020044407 

 

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE 

INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE 

10 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 

2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers 

van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bl. 91210. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/12/10/2020044406/staatsblad 

NUMAC: 2020044406 
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