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de woorden “met zes maanden verlengd” wordt vervangen door de zinsnede “verlengd tot en met
30 september 2021”.

Art. 23. In artikel 14/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 30 april 2020, wordt de
zinsnede “verlengd met zes maanden, te rekenen vanaf 16 september 2020” wordt vervangen door de zinsnede
“verlengd tot en met 30 september 2021”.
Art. 24. Artikel 14/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 30 april 2020, wordt vervangen door wat volgt :
“Art. 14/2. In afwijking van artikel 14, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, duurt de opleiding die tijdens de kalenderjaren 2020 en 2021 moet worden gevolgd, in totaal minstens twaalf uur voor
beide jaren samen.”.
Art. 25. Artikel 40/5 en 40/6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 8 mei 2020, worden
opgeheven.
Art. 26. Dit besluit treedt in werking op 2 november 2020.
Brussel, 5 november 2020.
De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
L. PEETERS

*
VLAAMSE OVERHEID
Omgeving
[C − 2020/16004]
9 NOVEMBER 2020. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de fase
van de coronaviruspandemie in het woonbeleid
Rechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op:
- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 houdende maatregelen voor het Vlaamse woonbeleid
ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen, artikel 2.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- De verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) omtrent de karakteristieken van het coronavirus
COVID-19, in het bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid en het sterfterisico;
- De kwalificatie van het coronavirus COVID-19 als een pandemie door de WHO op 11 maart 2020;
- De WHO heeft op 16 maart 2020 het hoogste dreigingsniveau uitgeroepen aangaande het coronavirus COVID-19
dat de wereldeconomie destabiliseert en zich snel verspreidt over de wereld;
- De inleidende toespraak van de directeur-generaal van de WHO van 12 oktober 2020 die aangaf dat het virus zich
voornamelijk verspreidt tussen nauwe contacten en aanleiding geeft tot opflakkeringen van de epidemie die onder
controle zouden kunnen worden gehouden door middel van gerichte maatregelen;
- De verklaring van de directeur-generaal van de WHO Europa van 15 oktober 2020, die aangeeft dat de situatie
in Europa zeer onrustwekkend is en dat de overdracht en besmettingsbronnen plaatsvinden in de huizen, binnen in
publieke plaatsen en bij de personen die de zelfbeschermingsmaatregelen niet correct naleven;
- De WHO heeft vastgesteld dat tal van landen een grootschalige besmetting konden verhinderen, dankzij bewezen
preventie- en bestrijdingsmaatregelen, en dat die maatregelen nog steeds het beste verdedigingsmiddel tegen
COVID-19 zijn;
- De epidemiologische update van Sciensano van 2 november 2020, waaruit een verdere verslechtering van de
epidemiologische toestand 2020 blijkt; België zit sinds 13 oktober 2020 op nationaal niveau in alarmniveau 4 (zeer hoge
alertheid) en kent het hoogste aantal besmettingen per 1000 inwoners van Europa. Alle provincies van het Vlaams
Gewest bevinden zich in alarmniveau 4;
- Het weekgemiddelde van aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19 in Vlaanderen is in de week van
19 oktober 2020 ten opzichte van de week van 12 oktober 2020 in alle Vlaamse provincies significant gestegen. In de
provincie West-Vlaanderen steeg het weekgemiddelde van 346 naar 611 gevallen per 100.000 inwoners, in
Oost-Vlaanderen van 319 naar 621 gevallen, in Antwerpen van 357 naar 522 gevallen, in Vlaams-Brabant van 508 naar
720 gevallen en in Limburg van 241 naar 358 gevallen;
- Het aantal dagelijkse ziekenhuisopnamen per 100.000 inwoners is in de week van 19 oktober 2020 in Vlaanderen
verdubbeld t.o.v. de week van 12 oktober 2020. In West-Vlaanderen gaat het over een stijging van 12 naar 24 per 100.000
inwoners, in Oost-Vlaanderen van 11 naar 22, in Antwerpen van 8 naar 15 en in Vlaams-Brabant van 4 naar 9. Deze
nieuwe exponentiële evolutie heeft tot gevolg dat de bezettingsgraad van de ziekenhuizen, in het bijzonder van de
diensten van de intensieve zorg, opnieuw kritiek wordt. De druk op de ziekenhuizen en op de continuïteit van de
niet-COVID-19-zorg neemt toe. Sommige ziekenhuizen kampen met personeelsuitval wegens ziekte;
- De urgentie en het risico voor de volksgezondheid die het coronavirus COVID-19 met zich meebrengt voor de
Belgische bevolking;
- Het coronavirus COVID-19 is een infectieziekte die meestal de longen en luchtwegen treft;
- Het coronavirus COVID-19 lijkt zich via de lucht over te dragen van mens op mens; de overdracht van de ziekte
lijkt plaats te vinden via alle mogelijke emissies via de mond en de neus;
- Het aantal besmettingsgevallen dat werd gedetecteerd en het aantal sterfgevallen dat zich heeft voorgedaan in
België sinds 13 maart 2020. Het aantal overlijdens in Vlaanderen bedroeg in de week van 19 oktober 2020 gemiddeld
164 per week. Eén op vijf overlijdens in Europa wordt vandaag veroorzaakt door COVID-19;
- Er wordt geen verbetering van de epidemiologische situatie waargenomen sinds de maatregelen genomen bij het
federale ministerieel besluit van 8 oktober 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
- Het gevaar strekt zich opnieuw uit over het gehele nationale grondgebied; het is van algemeen belang dat er een
coherentie bestaat bij het nemen van maatregelen, teneinde de efficiëntie ervan te maximaliseren;
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- Het is noodzakelijk dat het zorgsysteem de mogelijkheid behoudt om de niet COVID-19 patiënten te verzorgen
en alle patiënten in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen, dat de scholen openblijven, dat de economie blijft
functioneren, en dat mensen niet vereenzamen indien een algehele lockdown zich zou opdringen; het Overlegcomité
heeft dus besloten om sommige maatregelen te behouden, andere te verstrengen en nieuwe te nemen;
- Deze tijdelijke maatregel dringt zich op op het hele grondgebied van het Rijk, gelet op de meest recente
epidemiologische gegevens, de zware druk op het zorgsysteem en om een verergering van de situatie in de thans
minder zwaar getroffen provincies te voorkomen; de vaststelling van dezelfde fase voor het hele Vlaamse Gewest voor
een bepaalde duurtijd is eveneens gerechtvaardigd om de nefaste gevolgen te voorkomen die een gedifferentieerde fase
zou kunnen genereren in termen van het verplaatsen van activiteiten of het omleiden van routes, tot op het ogenblik
dat dit anderszins zou blijken;
- De huidige epidemiologische situatie vereist nog steeds een drastische beperking van de sociale contacten;
- De experten van CELEVAL bevelen aan om het aantal personen waarmee nauwe contacten worden onderhouden
te beperken tot één per maand, wat betekent dat de regels van de social distancing gedurende een bepaalde tijdsduur
niet worden toegepast met deze persoon;
- Het dragen van mondmaskers is verplicht in bepaalde inrichtingen en bepaalde specifieke situaties, alsook in elke
situatie waarin de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd, om verdere verspreiding van het virus
tegen te gaan; het louter gebruik van een mondmasker volstaat echter niet en het moet steeds gepaard gaan met de
andere preventiemaatregelen; social distancing blijft de belangrijkste en prioritaire preventiemaatregel;
- De burgers moeten duidelijk worden geïnformeerd over de plaatsen en het tijdstip waarop het mondmasker
verplicht moet worden gedragen;
- Bepaalde activiteiten kunnen het risico op besmetting verhogen, onder meer voor zover ze niet kunnen worden
uitgeoefend met een masker op of voor zover ze eerder zullen leiden tot het aannemen van gedrag dat niet in
overeenstemming is met de gouden regels, waaronder deze van de social distancing;
- Er wordt nog steeds een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke
burger om de social distancing na te leven en om alle gezondheidsaanbevelingen toe te passen;
- De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
- Buitenactiviteiten krijgen waar mogelijk de voorkeur; indien dit niet mogelijk is, moeten de ruimtes voldoende
worden verlucht;
- Het is nodig dat bijkomende voorzorgsmaatregelen worden genomen voor wat betreft mensen die tot een
risicogroep behoren;
- De gezondheidssituatie wordt op regelmatige basis geëvalueerd; dit betekent dat een wijziging van de
vastgestelde fase niet is uitgesloten.
DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING,
WONEN EN ONROEREND ERFGOED BESLUIT:
Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 houdende
maatregelen voor het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen, geldt fase rood.
Art. 2. Het ministerieel besluit van 23 oktober 2020 tot vaststelling van de fase van de coronaviruspandemie in het
woonbeleid wordt opgeheven.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Brussel, 9 november 2020.
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,
M. DIEPENDAELE

*
VLAAMSE OVERHEID
Omgeving
[C − 2020/43506]
26 OKTOBER 2020. — Besluit van het afdelingshoofd Bodembeheer tot het vaststellen
van gronden gelegen in Diest als site ’particuliere gronden met historische activiteiten in Diest’
Rechtsgrond(en)
Dit besluit is gebaseerd op :
— het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, artikel 23 en artikelen 140 tot en met 145.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven :
De OVAM heeft een beleid uitgewerkt dat een site die bestaat uit meerdere (potentieel) verontreinigde gronden,
deze gronden overeenkomstig artikel 140 van het Bodemdecreet kunnen worden vastgesteld als site om een integrale
aanpak van de bodemverontreiniging te kunnen realiseren.
De gemeentelijke inventaris bevat alle risicogronden in een gemeente. De gemeente Diest heeft haar gemeentelijke
inventaris (GI) vervolledigd. De OVAM heeft die percelen opgelijst waarop historische risico-inrichtingen gevestigd
waren en die nu in eigendom zijn van particulieren of kleine ondernemingen die zelf geen risico-activiteiten uitvoeren.
Een integrale aanpak voor deze percelen is aangewezen, gelet op de aanwezigheid van voormalige bodemverontreinigende activiteiten en gelet op het feit dat er meerdere eigenaars zijn die elk afzonderlijk een onderzoeksplicht
hebben voor hun eigen perceel. Het is derhalve aangewezen om een site vast te stellen voor deze percelen.
Een integrale aanpak van de bodemverontreiniging voor de bovenvermelde gronden per locatie is aangewezen
omwille van milieutechnische redenen, meer bepaald dat met het oog op een efficiënte aanpak en een goede
risico-evaluatie het aangewezen is om alle potentieel verontreinigde gronden op te nemen in één overkoepelend
bodemonderzoek.
Een integrale aanpak van de bodemverontreiniging via sitevaststelling is ook noodzakelijk omwille van
administratieve en communicatie-informatieve redenen, meer bepaald dat de gebruikers en eigenaars van de percelen
gezamenlijk en gelijktijdig geïnformeerd worden over de verschillende fasen van het onderzoek en over de ernst van
de verontreiniging.

