Beste lokaal bestuur,
Hieronder vindt u meer info over:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe FAQ
Update richtlijnen erediensten
Paasvakantie: buitenschoolse opvang is gratis voor kinderen tot en met 14 jaar
Aangepaste richtlijn overlijden patiënt
Schakelzorgcentrum opgestart in Tienen
Managementondersteuning voor welzijnsvoorzieningen
Verlenging geldigheidstermijn dienstencheques
Gevolgen voor EPC en EPB door coronacrisis
Gevolgen coronomaatregelen dienstverlening Wonen-Vlaanderen

U kunt eerdere nieuwsberichten hier nalezen.

Met vriendelijke groeten,
Crisiscentrum van de Vlaamse overheid

FEDERAAL
NATIONAAL CRISISCENTRUM

Nieuwe FAQ
Het Nationaal Crisiscentrum heeft op 6 april 2020 om 12 uur een nieuwe
versie van de FAQ verspreid.
Lees de volledige FAQ.

VLAANDEREN
AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Update richtlijnen erediensten

De nieuwe FAQ van het Nationaal Crisiscentrum bevat een verfijning van de
richtlijnen voor religieuze diensten. Alle activiteiten van de erediensten zijn
verboden tot en met 19 april, met uitzondering van:
•

begrafenisceremonies, met maximaal 15 personen aanwezig

•

religieuze huwelijken, maar alleen in het bijzijn van de echtgenoten,
hun getuigen en de bedienaar van de eredienst.

U vindt deze informatie op lokaalbestuur.vlaanderen.be.

KIND EN GEZIN

Paasvakantie: buitenschoolse opvang is gratis
voor kinderen tot en met 14 jaar
In tegenstelling tot wat sommige berichten in de media zeggen, is de opvang
tijdens de paasvakantie bedoeld voor kinderen tot en met 14 jaar. De
buitenschoolse paasopvang van schoolkinderen is kosteloos, ongeacht de
leeftijd (PDF). Dat geldt zowel voor opvang in de scholen als op locaties met
attest, toestemming, erkenning of subsidiëring van Kind en Gezin.
U vindt alle info over de paasopvang op de website van Onderwijs.
Het is wel de bedoeling dat kinderen binnen hun contactbubbel blijven. Dat
wordt in dit korte filmpje van het Departement Onderwijs uitgelegd. De
beslissingsboom van Kind en Gezin (PDF) biedt organisatoren van
kinderopvang een leidraad bij het bepalen van wie ze opvangen en hoe ze
dat op de veiligste manier kunnen doen.
ZORG EN GEZONDHEID

Aangepaste richtlijnen overlijden patiënt
Zorg en Gezondheid heeft de richtlijn ‘Wat te doen bij een overlijden van
een patiënt’ geactualiseerd. Die bevat meer informatie over het verwijderen
van pacemakers in het kader van de COVID-19 pandemie. De arts die de

overlijdensakte tekent, is verantwoordelijk voor een veilige verwijdering van
het toestel.
De richtlijn wordt verder toegelicht in een brief aan de lokale besturen.
Bekijk de brief aan de lokale besturen over het verwijderen van pacemakers
bij overledenen (PDF).
Bekijk de geactualiseerde richtlijn op de website van Zorg en Gezondheid
(PDF).

ZORG EN GEZONDHEID

Schakelzorgcentrum opgestart in Tienen
De Vlaamse Regering heeft beslist dat het schakelzorgcentrum in Tienen
mag opstarten.
Gouverneurs, lokale besturen en zorgverleners op het terrein kunnen de
voorbereidingen van schakelzorgcentra voorbereiden aan de hand van een
draaiboek.
U vindt meer informatie op de website van Zorg en Gezondheid
ZORG EN GEZONDHEID

Managementondersteuning voor
welzijnsvoorzieningen
De Vlaamse Regering stelt een budget ter beschikking voor tijdelijke
managementondersteuning aan welzijnsvoorzieningen die met een uitbraak
van het coronavirus worden geconfronteerd. Dankzij de
managementondersteuning wordt de lokale directie bijgestaan om
bijkomend personeel in te schakelen, om te gaan met de bijkomende

uitdagingen die COVID-19 voor de operationele werking stelt, en de
zorgcontinuïteit te garanderen.
U vindt meer informatie op de website van Zorg en Gezondheid.
VLAAMSE REGERING

Verlenging geldigheidstermijn dienstencheques
De Vlaamse Regering nam enkele beslissingen met betrekking tot
dienstencheques:
•

Verlenging van de geldigheidstermijn:

Dienstencheques met een vervaldatum in maart of april 2020 worden met 3
maanden verlengd. Cheques met vervaldatum in mei 2020 worden met 2
maanden verlengd en cheques met vervaldatum in juni 2020 met 1 maand.
Erkende ondernemingen hebben dan nog telkens 1 maand na de
vervaldatum om de cheques in te dienen.
Meer informatie over de verlenging van de geldigheidstermijn vindt u hier.
•

Verhoogde subsidie:

De subsidie van dienstencheques wordt tijdelijk met 8,64 euro verhoogd.
Erkende dienstencheque-ondernemingen krijgen deze verhoogde subsidie
voor prestaties geleverd in de periode van 16 maart tot en met 19 april.
Meer informatie over de verhoogde subsidie vindt u hier.
VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP

Gevolgen voor EPC en EPB door coronacrisis
Eigenaars die een woning willen verkopen of verhuren krijgen uitstel voor
de opmaak van een EPC (energieprestatiecertificaat). De indientermijn van
een EPB-aangifte (energieprestatie en binnenklimaat) wordt verlengd voor
EPB-aangiftes die vanaf 20 maart moesten of moeten ingediend worden.

Lees meer op vlaanderen.be.

WONEN-VLAANDEREN

Gevolgen coronamaatregelen dienstverlening
Wonen-Vlaanderen
De coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor de dienstverlening van
Wonen-Vlaanderen, op het vlak van woningkwaliteit en tegemoetkomingen
(huursubsidie, huurpremie, renovatiepremie en verzekering gewaarborgd
wonen).
De Vlaamse Regering keurde op 3 april 2020 het besluit goed met de
maatregelen voor de instrumenten van het Vlaamse woonbeleid als gevolg
van de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020
genomen heeft naar aanleiding van het coronavirus.
Alle informatie vindt u op de website van Wonen Vlaanderen.

