
Wetgeving 

2021/3 | Tijdschrift Grondrechten en armoede - 133 
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2021 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 27 juli 2021 

 

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE 

INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE 

4 JULI 2021. - Koninklijk besluit houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de 

doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het tweede 

semester van het jaar 2021, bl. 76.590 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/07/04/2021031803/staatsblad 

NUMAC : 2021031803 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 18 augustus 2021 

 

WAALSE OVERHEIDSDIENST 

12 AUGUSTUS 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot afwijking van het besluit van de 

Waalse Regering van 2021 december 2010 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten 

voor de toekenning van een tegemoetkoming aan de agentschappen voor sociale huisvesting en 

aan de verenigingen voor de bevordering van de huisvesting met het oog op de uitvoering van 

renovatie- en herstructureringswerken in onroerende goederen die ze beheren of verhuren met 

het oog op de herhuisvesting van de door de overstromingen van juli 2021 getroffen personen, 

bl. 86.092 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/08/12/2021021650/staatsblad 

NUMAC : 2021021650 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 20 augustus 2021 

 

WAALSE OVERHEIDSDIENST 

12 AUGUSTUS 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een uitzonderlijke 

incentive aan de eigenaars van gepachte goederen bestemd voor toerisme, met het oog op de 

herhuisvesting van de door de overstromingen van juli 2021 getroffen personen, bl. 90.319 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/08/12/2021021681/staatsblad 

NUMAC : 2021021681 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 23 augustus 2021 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN 

18 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap 

voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het programma "Hervestiging van 

vluchtelingen", bl. 90.392 (1ste ed.) en bl. 90.531 (2de ed.) 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/07/18/2021032119/staatsblad 

NUMAC : 2021032119 
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Belgisch Staatsblad d.d. 23 augustus 2021 

 

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE 

INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE 

6 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit houdende het invoeren van een toelage 

"Overstromingen" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die 

in de getroffen gemeenten liggen, bl. 90.445 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/08/06/2021032363/staatsblad 

NUMAC : 2021032363 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 25 augustus 2021 

 

VLAAMSE OVERHEID 

9 JULI 2021. - 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, het besluit van de Vlaamse 

Regering van 11 december 2015 houdende de vergunningsvoorwaarden en de subsidieregeling 

van bijstandsorganisaties om budgethouders bij te staan in het kader van persoonsvolgende 

financiering en het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 over de besteding van 

het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige 

personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders, 

bl. 91.272 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/07/09/2021021672/staatsblad 

NUMAC : 2021021672 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 3 september 2021 

 

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE 

INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE 

24 AUGUSTUS 2021. - Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 5, § 2, van het koninklijk 

besluit van 6 augustus 2021 houdende het invoeren van een toelage "Overstromingen" voor de 

doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die in de getroffen gemeenten 

liggen, bl. 94.392 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/08/24/2021032608/staatsblad 

NUMAC : 2021032608 

 

 

Belgisch Staatsblad d.d. 10 september 2021 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 

6 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van de 

inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 

februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, bl. 95.631 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/08/06/2021032831/staatsblad 

NUMAC : 2021032831 
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