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Wetgeving (2021/2): verschenen in het Belgisch Staatsblad tussen 1 januari en 31 maart 

2021 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 8 januari 2021 

 

VLAAMSE GEMEENSCHAP 

VLAAMSE OVERHEID 

11 DECEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal 

maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra 

voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19-crisis 

vanaf 1 oktober 2020, bl. 523. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/12/11/2020044553/staatsblad 

NUMAC : 2020044553 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 13 januari 2021 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL 

OVERLEG 

22 DECEMBER 2020. - 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. 1510. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/12/22/2021200056/staatsblad 

NUMAC : 2021200056 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 15 januari 2021 

 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

15 JANUARI 2021. - Besluit van de Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

tot wijziging van het politiebesluit van 4 november 2020 dat uithuiszettingen tijdelijk verbiedt, 

bl. 2113. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/01/15/2021020152/staatsblad 

NUMAC : 2021020152 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 18 januari 2021 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 

20 DECEMBER 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de 

tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van het 

leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar, bl. 22201. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/12/20/2021020015/staatsblad 

NUMAC : 2021020015 

 

 

                                                           
1 Zie Grondwetelijk Hof, arrest nr 103/2020 en L. TRIAILLE, « La réforme de l’âge des allocations liées au handicap : que 

faire, par qui, comment ? », in die tijdschrift, 2021/1. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/12/11/2020044553/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/12/22/2021200056/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/01/15/2021020152/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/12/20/2021020015/staatsblad
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Belgisch Staatsblad d.d. 19 januari 2021 

 

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE 

INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE 

30 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging 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, bl. 2513. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/12/30/2021030068/staatsblad 

NUMAC : 2021030068 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 21 januari 2021 

 

VLAAMSE GEMEENSCHAP 

VLAAMSE OVERHEID 

20 NOVEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van 

toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap en het besluit 

van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017 over persoonsvolgende middelen voor 

minderjarige personen met een handicap met dringende noden, bl. 3019. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/11/20/2021020074/staatsblad 

NUMAC : 2021020074 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 22 januari 2021 

 

WAALSE OVERHEIDSDIENST 

10 DECEMBER 2020. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de tegemoetkoming voor 

hulp aan bejaarden en tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, 

bl. 3301. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/12/10/2021040015/staatsblad 

NUMAC : 2021040015 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 29 januari 2021 

 

FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST 

18 DECEMBER 2020. - Besluit 2020/1989 van het Lid van het College van de Franse 

Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de lijst met modaliteiten en criteria van de 

tegemoetkomingen in verband met de hulpmiddelen voor insluiting bedoeld in afdeling 2 van 

hoofdstuk III en in afdeling 8 van hoofdstuk IV van het besluit van het College van de Franse 

Gemeenschapscommissie van 7 mei 2015 betreffende de individuele prestaties en 

hulpmiddelen ten behoeve van gehandicapte personen, bl. 6819. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/12/18/2021040120/staatsblad 

NUMAC : 2021040120 

 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/12/30/2021030068/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/11/20/2021020074/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/12/10/2021040015/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/12/18/2021040120/staatsblad
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Belgisch Staatsblad d.d. 1ste februari 2021 

 

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

28 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst beschermde residentiële 

afnemers bedoeld in artikel 15/10, § 2/2, eerste lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende 

het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen en in artikel 20, § 

2/1, eerste lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 

en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor 

het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de 

aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en het 

koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de 

kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de 

tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan, bl. 7066.  

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/01/28/2021040211/staatsblad 

NUMAC : 2021040211 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 1ste maart 2021 

 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

26 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk 

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

verbiedt, bl. 18303. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/02/26/2021040769/staatsblad 

NUMAC : 2021040769 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 29 maart 2021 

 

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE 

INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE 

3 MAART 2021. - Koninklijk besluit ter ondersteuning van jongeren en studenten in een 

kwetsbare situatie ingevolge de COVID-19 crisis, bl. 29356. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/03/03/2021030787/staatsblad 

NUMAC : 2021030787 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 30 maart 2021 

 

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER 

17 MAART 2021. - Herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 

22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de 

samenleving waarborgt, bl. 29539. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/03/17/2021201324/staatsblad 

NUMAC : 2021201324 

 

  

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/01/28/2021040211/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/02/26/2021040769/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/03/03/2021030787/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/03/17/2021201324/staatsblad
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER 

 

17 MAART 2021. - Herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 

22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de 

samenleving waarborgt (1) (2) 

FILIP, Koning der Belgen, 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 

De Kamers hebben, in de door artikel 195 van de Grondwet bepaalde voorwaarden, 

aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : 

Enig artikel. In titel II van de Grondwet wordt een artikel 22ter ingevoegd, luidende: 

"Art. 22ter. Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de 

samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen. 

De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat 

recht.". 

Kondigen deze bepaling af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het 

Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. 

Gegeven te Brussel, 17 maart 2021. 

FILIP 

Van Koningswege : 

De Eerste Minister, 

A. DE CROO 

De Minister van Mobiliteit, 

G. GILKINET 

De Minister belast met Personen met een handicap, 

K. LALIEUX 

De Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, 

S. SCHLITZ 

Met 's Lands zegel gezegeld : 

De Minister van Justitie, 

V. VAN QUICKENBORNE 

_______ 

Nota's 

(1) Verklaring tot herziening van de Grondwet (Belgisch Staatsblad van 23 mei 2019). 

(2) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : 

Stukken : 55-1445 

Integraal verslag : 11 maart 2021. 

Senaat (www.senate.be) : 

Stukken : 7-169 

Handelingen van de Senaat : 10 juli 2020. 
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