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Volmachtsbesluiten aangenomen in het
kader van de COVID-19 crisis: stand van
zaken na drie maanden
Op 30 maart 2020 werden de twee wetten van 27 maart 2020
die aan de Koning de bevoegdheid verlenen om maatregelen
te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het
coronavirus (hierna: “Bijzondere Volmachtwet I” en
“Bijzondere Volmachtwet II” en samen de “Bijzondere
Volmachtwetten”) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Deze wetten gaven de Koning de bevoegdheid om tot en met
30 juni 2020 in bepaalde materies bij koninklijk besluit
bestaande wetten te wijzigen en zodoende te reageren op de
verschillende uitdagingen van de COVID-19 pandemie. In wat
volgt analyseren we in welke mate er de voorbije maanden
van deze mogelijkheid gebruik werd gemaakt en staan we stil
bij de gevolgen van beide wetten.

Toepassingsgebied Bijzondere Volmachtwetten
Krachtens Bijzondere Volmachtwet I kon de Koning de
bevoegdheid, de werking en de rechtspleging van de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State en de
administratieve rechtscolleges aanpassen teneinde de goede
werking van deze instanties en in het bijzonder de continuïteit
van de rechtsbedeling en hun andere opdrachten te
garanderen.

Bijzondere Volmachtwet II gaf de uitvoerende macht dan weer
de bevoegdheid om een hele reeks van sociale, fiscale en
economische maatregelen te nemen om de verspreiding van
het virus en de gevolgen ervan tegen te gaan. Zo kon de
Koning op grond van deze wet maatregelen om:
i.
ii.
iii.

iv.

v.
vi.
vii.
viii.

de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan (artikel 5, § 1, 1°);
de nodige logistieke capaciteit en opvangcapaciteit te
vrijwaren (artikel 5, § 1, 2°);
steun te bieden aan, of beschermende maatregelen te
nemen voor de getroffen financiële sectoren, de
economische sectoren, de profit- en de non-profitsector,
de bedrijven en de huishoudens (artikel 5, § 1, 3°);
de continuïteit van de economie, de financiële stabiliteit
van het land en de marktwerking te garanderen alsook
de consument te beschermen (artikel 5, § 1, 4°);
aanpassingen door te voeren in het arbeidsrecht en het
socialezekerheidsrecht, (artikel 5, § 1, 5°);
de wettelijke termijnen te schorsen of te verlengen
(artikel 5, § 1, 6°);
de goede werking van de rechterlijke instanties te
verzekeren (artikel 5, § 1, 7°); of
zich te schikken naar de in het kader van de coronacrisis
genomen beslissingen door de overheden van de
Europese Unie (artikel 5, § 1, 8°).

De bijzondere machtiging werd aan de Koning verleend voor
een termijn van drie maanden na de inwerkingtreding van de
Bijzondere Volmachtwetten op 30 maart 2020. Deze termijn
liep af op 30 juni en werd niet verlengd.
Om de Koning ten volle in staat te stellen de gevolgen van de
coronacrisis te kunnen indijken, mocht aan de uitgevaardigde
maatregelen op grond van de Bijzondere Volmachtwetten
retroactief effect worden verleend tot ten vroegste 1 maart
2020. De Raad van State merkte in haar advies 67.142/AV/AG
terecht op dat de Bijzondere Volmachtwetten niets nader
bepalen over de periode waarin deze maatregelen uitwerking
mogen hebben. Dit valt te rechtvaardigen door de onzekerheid
over de verdere evolutie van de COVID-19 pandemie.
Hoewel de Bijzondere Volmachtwetten aan de Koning zeer
ruime bevoegdheid gaven, diende Hij er bij het nemen van
besluiten krachtens deze wetten over te waken dat Hij geen
afbreuk deed aan de koopkracht van de gezinnen en de
bestaande sociale bescherming. Daarnaast mocht Hij niet
raken aan de socialezekerheidsbijdragen, de belastingen en de
andere taksen en rechten.

Advies Raad van State niet altijd vereist
Teneinde snel te kunnen handelen, diende men voor de
bijzondere volmachtsbesluiten aangenomen “om de verdere
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan” in de zin van
artikel 5, § 1, 1° Bijzondere Volmachtwet II, niet verplicht de
wettelijke of reglementair voorgeschreven adviezen in te
winnen.
Eenzelfde regime werd voorzien voor alle andere bijzondere
volmachtsbesluiten. Enige uitzondering hierop was dat in dat
geval het advies van de Raad van State wel steeds vereist
was, zij het dat dit desgevallend kon worden ingewonnen

binnen een kortere termijn zoals voorzien in artikel 84, § 1,
eerste lid, 3 van de gecoördineerde wetten van 12 januari
1973 op de Raad van State.

Ex post bekrachtiging noodzakelijk
Hoewel de termijn waarin de Koning bijzondere
volmachtsbesluiten kon aannemen op grond van de Bijzondere
Volmachtwetten inmiddels verstreek op 30 juni 2020, is dit
niet het einde van de oefening. Beide Volmachtwetten bepalen
immers expliciet dat alle bijzondere volmachtsbesluiten die
werden aangenomen op grond van de Bijzondere
Volmachtwetten bij wet bekrachtigd dienen te worden binnen
een termijn van één jaar na hun inwerkingtreding. Bij
uitblijven van zulke bekrachtiging zullen de bijzondere
volmachtsbesluiten geacht worden nooit te hebben bestaan.
Hoewel niet kan getwijfeld worden aan de bereidheid om deze
bijzondere volmachtsbesluiten te bekrachtigen, dient evenwel
te worden gewezen op de gigantische (praktische) impact op
onze maatschappij indien dit niet of laattijdig zou gebeuren.

Overzicht bijzondere volmachtsbesluiten
De Koning heeft de voorbije maanden intensief gebruik
gemaakt van de hierboven beschreven bijzondere
bevoegdheden. Op het moment van publicatie van deze
nieuwsbrief werden niet minder dan 56 bijzondere
volmachtsbesluiten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
Een overzicht per onderwerp gaat hieronder:
Voorwerp
Volksgezondheid,
veiligheid van de
voedselketen en
leefmilieu

Bijzondere Volmachtsbesluit


Koninklijk besluit nr. 44 van 26 juni 2020 betreffende
de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano
en de door de bevoegde regionale overheden of door
de bevoegde agentschappen aangeduide
contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele
teams in het kader van een contactonderzoek bij
personen die (vermoedelijk) met het coronavirus
COVID-19 besmet zijn op basis van een
gegevensbank bij Sciensano



Koninklijk besluit nr. 34 van 23 juni 2020 tot
uitvoering van artikel 5, § 1, 1°, 2°, en 6° van de wet
van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de
Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II),
met het oog op het verzekeren en het goed beheer
van de geneesmiddelenvoorraden en houdende
verlenging van de apotheekvergunningen



Koninklijk besluit nr. 29 van 5 juni 2020 tot
uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 27
maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning
om maatregelen te nemen in de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) met
het oog op assimilatie van onvoorziene stageperiodes
van artsen in opleiding



Koninklijk besluit nr. 26 van 29 mei 2020 tot
intrekking van het koninklijk besluit nr. 9 van 19 april
2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet
van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de

Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II),
met het oog op het tijdelijk toestaan van de
uitoefening van de verpleegkunde door niet bevoegde
gezondheidszorgbeoefenaars

Werkgelegenheid,
arbeid, sociaal
overleg en sociale
zekerheid



Koninklijk besluit nr. 27 van 29 mei 2020 tot
intrekking van het koninklijk besluit nr. 16 van 29
april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, van de
wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan
de Koning om maatregelen te nemen in de strijd
tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
(II), met het oog op opvordering van
gezondheidszorgbeoefenaars



Koninklijk besluit nr. 16 van 29 april 2020 tot
uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, van de wet van 27
maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning
om maatregelen te nemen in de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met
het oog op opvordering van
gezondheidszorgbeoefenaars



Koninklijk besluit nr. 10 van 19 april 2020 voor de
toekenning van en de regels voor de verdeling en
vereffening van een voorschot aan de algemene
ziekenhuizen in het kader van de epidemie door het
coronavirus COVID-19



Koninklijk besluit nr. 8 van 19 april 2020 tot wijziging
van artikel 101 van de gecoördineerde wet van 10 juli
2008 op de ziekenhuizen en andere
verzorgingsinrichtingen



Koninklijk besluit nr. 9 van 19 april 2020 tot
uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 27
maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning
om maatregelen te nemen in de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met
het oog op het tijdelijk toestaan van de uitoefening
van de verpleegkunde door niet bevoegde
gezondheidszorgbeoefenaars



Koninklijk besluit nr. 46 van 26 juni 2020 tot
uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27
maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning
om maatregelen te nemen in de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot
ondersteuning van de werkgevers en de werknemers



Koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 tot
uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27
maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning
om maatregelen te nemen in de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot
verlenging van sommige maatregelen, tot
verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het
corona ouderschapsverlof en van de
consumptiecheque



Koninklijk besluit nr. 41 van 26 juni 2020 tot
wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging
van de wet van 22 december 2016 houdende
invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van
zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke
maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste
van zelfstandige



Koninklijk besluit nr. 40 van 26 juni 2020 tot
wijziging van het koninklijk besluit nr. 22 van 4 juni

2020 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds
voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers


Koninklijk besluit nr. 39 van 26 juni 2020 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart
1969 houdende vaststelling van de lijst van
beroepsziekten die aanleiding geven tot
schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria
waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor
sommige van deze ziekten moet voldoen wegens
COVID-19



Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020
tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27
maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning
om maatregelen te nemen in de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot
ondersteuning van de werknemers



Koninklijk besluit nr. 35 van 24 juni 2020 tot
wijziging van het koninklijk besluit nr. 10 van 19 april
2020 voor de toekenning van en de regels voor de
verdeling en vereffening van een voorschot aan de
algemene ziekenhuizen in het kader van de epidemie
door het coronavirus COVID-19



Koninklijk besluit nr. 36 van 23 juni 2020 tot
wijziging van het koninklijk besluit nr. 24 van 20 mei
2020 tot tijdelijke uitbreiding van het
toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005
betreffende de rechten van vrijwilligers tot de
organisaties die door de bevoegde overheid zijn
erkend voor de bijstand aan en de zorg voor
bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van
bejaarden in de private commerciële sector



Koninklijk besluit nr. 33 van 23 juni 2020 tot
aanpassing van de inkomsten van de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging om
specifieke uitgaven gelinkt aan de COVID-19pandemie te dekken



Koninklijk besluit van 4 juni 2020 tot verlenging van
de maatregelen op vlak van tewerkstelling in de vitale
sector ten gevolge van de COVID-19-pandemie



Koninklijk besluit nr. 22 van 4 juni 2020 tot
oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de
vrijwilligers COVID-19-slachtoffers



Koninklijk besluit nr. 30 van 4 juni 2020 tot wijziging
van het koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 tot
uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27
maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning
om maatregelen te nemen in de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met
het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan
bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid



Koninklijk besluit nr. 25 van 28 mei 2020 tot wijziging
van het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020 tot
oprichting van een databank bij Sciensano in het
kader van de strijd tegen de verspreiding van het
coronavirus COVID-19



Koninklijk besluit nr. 24 van 20 mei 2020 tot tijdelijke
uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van
3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers tot
de organisaties die door de bevoegde overheid zijn
erkend voor de bijstand aan en de zorg voor

bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van
bejaarden in de private commerciële sector

Justitie



Koninklijk besluit nr. 21 van 14 mei 2020 houdende
tijdelijke aanpassingen aan de
vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in
de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie



Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 tot
uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27
maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning
om maatregelen te nemen in de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II)
houdende het corona ouderschapsverlof



Koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende
tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19
pandemie en ter verzekering van de continuïteit van
zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging



Koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020 tot oprichting
van een databank bij Sciensano in het kader van de
strijd tegen de verspreiding van het coronavirus
COVID-19



Koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 tot
uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27
maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning
om maatregelen te nemen in de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) met
het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan
bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid



Koninklijk besluit nr. 13 van 27 april 2020 tot
wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging
van de wet van 22 december 2016 houdende
invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van
zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke
maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste
van zelfstandigen, in het bijzonder voor wat betreft
de uitbreiding naar bepaalde zelfstandigen in
bijberoep en actieve gepensioneerden



Koninklijk besluit nr. 5 van 9 april 2020 tot uitvoering
van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020
die machtiging verleent aan de Koning om
maatregelen te nemen in de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met
het oog op de aanpassing van bepaalde regels die
van toepassing zijn in de land- en tuinbouwsector



Koninklijk Besluit van 26 mei 2020 tot verlenging van
sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk
Besluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de
verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij
de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de
schriftelijke behandeling van de zaken



Koninklijk besluit van 18 mei 2020 tot verlenging van
sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk
besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de
verlenging van de termijnen van de rechtspleging
voor de Raad van State en de schriftelijke
behandeling van de zaken



Koninklijk besluit van 13 mei 2020 tot verlenging van
de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr.
3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen
inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en
maatregelen in het kader van de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus COVID-19

Maatschappelijke
integratie,
armoedebestrijdi
ng en sociale
economie



Koninklijk besluit van 13 mei 2020 tot verlenging van
de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr.
15 van 24 april 2020 betreffende de tijdelijke
opschorting ten voordele van ondernemingen van
uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen
gedurende de COVID-19 crisis



Bijzondere machtenbesluit nr. 19 van 5 mei 2020 met
betrekking tot de verlenging van de termijnen van de
rechtspleging bij de Raad voor
vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke
behandeling van de zaken



Koninklijk Besluit van 28 april 2020 tot verlenging
van de maatregelen genomen bij het Koninklijk
Besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse
bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van
straffen en maatregelen in het kader van de strijd
tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19



Koninklijk besluit van 28 april 2020 tot verlenging
van de maatregelen genomen bij het Koninklijk
besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse
bepalingen inzake mede-eigendom en het
vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van
de strijd tegen de COVID-19 pandemie



Koninklijk Besluit van 28 april tot verlenging van
sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk
Besluit nr. 2 van 9 april 2020 met betrekking tot de
verlenging van de verjaringstermijnen en de andere
termijnen om in rechte te treden, alsmede de
verlenging van de termijnen van de rechtspleging en
de schriftelijke behandeling voor de hoven en
rechtbanken



Koninklijk besluit nr. 12 van 21 april 2020 met
betrekking tot de verlenging van de termijnen van de
rechtspleging voor de Raad van State en de
schriftelijke behandeling van de zaken



Koninklijk besluit nr. 6 van 16 april 2020 betreffende
uitstel in de aanstelling van de leden van de Hoge
Raad voor de Justitie



Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende
diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het
vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van
de strijd tegen de Covid-19 pandemie



Koninklijk Besluit nr. 2 van 9 april 2020 met
betrekking tot de verlenging van de
verjaringstermijnen en de andere termijnen om in
rechte te treden, alsmede de verlenging van de
termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke
behandeling voor de hoven en rechtbanken



Koninklijk besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende
diverse bepalingen inzake strafprocedure en
uitvoering van straffen en maatregelen in het kader
van de strijd tegen de verspreiding van het
coronavirus COVID-19



Koninklijk besluit van 3 juli 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



Koninklijk besluit nr.43 van 26 juni 2020 tot wijziging
van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie met het oog op een
tijdelijke verhoging van het terugbetalingspercentage

van het leefloon door de Staat ten opzichte van de
OCMW's in het kader van COVID-19

Economie, KMO,
middenstand en
energie

Financiën

Binnenlandse
zaken

Landsverdediging



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



Koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het
invoeren van een subsidie "COVID-19" voor de
doelgroep van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn



Koninklijk besluit van 31 maart 2020 houdende
dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de
doelgroep van gebruikers van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn



Koninklijk besluit nr. 38 van 24 juni 2020 tot
wijziging van koninklijk besluit nr. 11 houdende
maatregelen op het vlak van de modaliteiten inzake
hypothecair krediet in het kader van de Coronacrisis



Koninklijk besluit n° 15 van 24 april 2020 betreffende
de tijdelijke opschorting ten voordele van
ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en
andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis



Koninklijk besluit nr. 11 van 22 april 2020 houdende
maatregelen op het vlak van de modaliteiten inzake
hypothecair krediet in het kader van de Coronacrisis



Koninklijk besluit nr. 32 van 15 juni 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken met betrekking
tot sommige postdiensten



Bijzondere-machtenbesluit nr. 7 van 19 april 2020
houdende bijkomende steunmaatregelen inzake
vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting,
belasting niet-inwoners, personenbelasting, belasting
over de toegevoegde waarde, bedrijfsvoorheffing,
registratierechten en retributies



Koninklijk besluit nr. 1 van 6 april 2020 betreffende
de bestrijding van de niet-naleving van de dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken door de invoering van
gemeentelijke administratieve sancties



Koninklijk besluit nr. 31 van 16 juni 2020 houdende
bijzondere maatregelen voor de militairen in het
kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het
coronavirus COVID-19



Koninklijk besluit nr. 42 van 27 juni 2020 tot
instelling van een coronaverlof voor
ouderschapsbescherming voor de militairen in het
kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het
coronavirus COVID-19
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