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TOELICHTING
1.

ALGEMENE TOELICHTING

Met dit decreet wordt een vrijstelling van de vergunningsplicht toegestaan voor de
bouw en uitbating van extra ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, extra
productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal, en onderzoeksinstellingen ten behoeve van het voorkomen en opvangen van de gevolgen van een
civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.
Daarnaast wordt aan de Vlaamse Regering de bevoegdheid gedelegeerd om in
geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid bepaalde
dwingende proceduretermijnen op te schorten of te verlengen, of tijdelijk bepaalde
procedureverplichtingen aan te passen.
1.1. Situering
Eind vorig jaar was er in Wuhan in China een uitbraak van een nieuw corona
virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Ondertussen heeft het virus zich ook
verspreid in andere landen, waaronder België. Vooral sinds het einde van de krokusvakantie neemt de verspreiding van het coronavirus steeds grotere proporties
aan. In totaal zijn in België op 16 maart 2020 al meer dan 1000 besmettingen
vastgesteld, waarvan het overgrote deel in Vlaanderen. Ondertussen zijn ook al
een aantal mensen overleden aan het coronavirus.
Gelet op de aanbevelingen vanuit de wetenschappelijke wereld, en de adviezen van
de Nationale Veiligheidsraad en van het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid
(CCVO), moet ook de Vlaamse overheid vanuit haar bevoegdheden de nodige
maatregelen nemen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen, en om de veiligheid en de volksgezondheid te garanderen.
1.2. Probleemstelling en omgevingsanalyse
Vrijstelling van omgevingsvergunning
Als de crisis aanhoudt, zal dat zonder twijfel een grote impact hebben op de
bestaande gezondheidsinfrastructuur. De capaciteit van zowel ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen als laboratoria zal onder druk komen te staan en de vraag naar
extra (tijdelijke) faciliteiten is reëel. Het is bovendien essentieel dat er mogelijk
heden worden gecreëerd voor extra faciliteiten voor een snelle productie van
geneesmiddelen en onmisbaar medisch materiaal, zoals mondmaskers, beschermende kledij, producten en materiaal om medische testen uit te voeren.
Onze regelgeving voorziet momenteel in een vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunningsplicht voor tijdelijke constructies. Er is geen vergunning nodig
voor constructies die gedurende een periode van maximaal 4 x 30 dagen, dus
maximaal vier maanden, geplaatst worden, tenzij er een milieueffectenrapport,
een passende beoordeling of een mobiliteitsstudie moet worden opgemaakt. Die
vrijstellingsmaatregel zou kunnen worden ingezet voor de constructie van wachtruimten, consultatieruimten en dergelijke. De maatregel is evenwel beperkt tot
constructies waarvoor geen vergunningsplicht vanuit de milieuregelgeving bestaat.
Een uitbreiding van faciliteiten die op de indelingslijst van het Vlaams reglement
betreffende de milieuvergunning (VLAREM) staan, is dus niet mogelijk zonder
omgevingsvergunning. Een juridisch kader om in deze uitzonderlijke omstandigheden op een snelle manier tegemoet te kunnen komen aan de vraag om extra
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infrastructuur waarvoor wel een vergunning voor ingedeelde inrichtingen vereist is,
ontbreekt op dit moment.
Het decreet van 17 oktober 2018 houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie bevat een kader waarbij kan worden
afgeweken van de vergunningsplicht. Het toepassingsgebied van dat decreet is
echter beperkt tot situaties van dreigend energietekort.
Dit voorstel van decreet, dat afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht toestaat in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid,
geeft daarop een antwoord. De kans is immers reëel dat de nood aan extra verzorgende faciliteiten, alsook de productie van geneesmiddelen en medisch materiaal
zal toenemen in de komende dagen, weken en maanden.
De Vlaamse overheid is ertoe gehouden om vergunningsaanvragen binnen een
bepaalde termijn te behandelen. Daarnaast moeten ook bepaalde termijnen worden
gerespecteerd, bijvoorbeeld voor de organisatie van een openbaar onderzoek en
het inwinnen van adviezen. Doorgaans bestaat ook een administratieve beroepsmogelijkheid, die een schorsende werking heeft.
Dat alles maakt dat een zeer snelle uitbreiding van de productiecapaciteit voor
geneesmiddelen en medisch materiaal, en van de capaciteit van ziekenhuizen en
andere verzorgingsinstellingen niet mogelijk is om een imminente civiele nood
situatie met betrekking tot de volksgezondheid het hoofd te bieden. Dit voorstel van
decreet biedt daar een oplossing voor vanuit een vergunningstechnisch standpunt.
Delegatie aan de Vlaamse Regering voor de opschorting van dwingende termijnen
of de aanpassing van procedurele verplichtingen
Als de coronacrisis (nog) grotere proporties aanneemt, bestaat de kans dat bij de
Vlaamse en lokale administraties cruciale functies zullen uitvallen. Theoretisch zou
het daardoor kunnen dat bepaalde aanvragen niet binnen de gestelde termijnen
behandeld worden of dat bepaalde adviestermijnen niet kunnen worden gerespecteerd. Om die reden bepaalt het voorstel van decreet, in deze uitzonderlijke
situatie, de mogelijkheid dat de Vlaamse Regering besluit bepaalde dwingende
termijnen op te schorten of te verlengen.
Daarnaast bestaat ook het risico dat door een civiele noodsituatie met betrekking
tot de volksgezondheid bepaalde procedurele verplichtingen, zoals hoorzittingen of
de organisatie van een openbaar onderzoek, niet meer behoorlijk kunnen worden
georganiseerd. Daarom wordt aan de Vlaamse Regering de bevoegdheid gedelegeerd om tijdelijk dergelijke procedureverplichtingen aan te passen.
1.3. Beleidsmaatregelen en doelstelling
In geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid zal
de Vlaamse Regering de startdatum vaststellen van die noodsituatie. De Vlaamse
Regering kan die datum autonoom bepalen en hangt daarvoor niet af van de
Federale Regering. In een dergelijk geval wordt de afwijkingsmogelijkheid van toepassing, voor een maximale termijn van 120 opeenvolgende dagen, die eventueel
met nog eens 120 opeenvolgende dagen verlengd kan worden.
De vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid
doet de mogelijkheid ontstaan om af te wijken van de vergunningsplicht voor
stedenbouwkundige handelingen en van de vergunningsplicht voor de uitbating
van ingedeelde inrichtingen voor de productie van geneesmiddelen en medisch
materiaal, de uitbreiding en verbetering van de ziekenhuiscapaciteit en de capaciteit
van andere zorgvoorzieningen, verzorgingsinrichtingen of onderzoeksinstellingen.
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In het kader van een (imminente) civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid kunnen dergelijke uitbreidingen of verbeteringen onmiddellijk, of minstens binnen een zeer korte tijdspanne, noodzakelijk blijken. Het doorlopen van
de reguliere vergunningsprocedures zal in een dergelijke noodsituatie niet tijdig
soelaas kunnen bieden.
In tweede instantie moet de Vlaamse overheid ook haar juridisch instrumentarium
crisisbestendig maken, met als doel te verzekeren dat de burger of ondernemer
niet het slachtoffer wordt van een dergelijke situatie. Als bepaalde adviestermijnen
niet kunnen worden gerespecteerd of bepaalde verplichtingen niet kunnen worden
nageleefd, bijvoorbeeld de organisatie van een hoorzitting of een openbaar
onderzoek, kan dat de rechtsgeldigheid van een vergunning of toelating in het
gedrang brengen. Bovendien bestaat ook het risico dat bepaalde beslissingstermijnen
niet kunnen worden nageleefd waardoor bepaalde vergunningen, toelatingen of
beslissingen van rechtswege worden afgewezen of de stopzetting van de procedure
inhouden.
Met dit voorstel van decreet wordt aan die doelstelling tegemoetgekomen door aan
de Vlaamse Regering de bevoegdheid te geven om in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, dwingende termijnen zoals die van
een omgevingsvergunningsaanvraag te verlengen of op te schorten, of procedurele
verplichtingen tijdelijk aan te passen zodat een maximale rechtszekerheid voor de
burgers en ondernemers kan worden verzekerd.
1.4. Inwerkingtreding
Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekrachtiging ervan door de Vlaamse
Regering.
Als dat noodzakelijk is, kan de Vlaamse Regering een civiele noodsituatie met
betrekking tot de volksgezondheid vaststellen.
2.

TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN

Artikel 1
Dit decreet regelt zowel gemeenschaps- als gewestaangelegenheden. Het vaststellen van de noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid is een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2, 3 en 4 zijn vanzelfsprekend gewestaangelegenheden. De regeling in artikel 5 is zowel van toepassing op gemeenschaps- als
gewestaangelegenheden. Ook de mogelijkheden tot afwijking zijn van toepassing
op decreten en besluiten die gemeenschaps- en gewestaangelegenheden regelen.
Artikel 2
Dit artikel geeft aan dat het voorliggende voorstel van decreet uitvoering geeft aan
artikel 1, lid 3, van richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling
van bepaalde openbare en particuliere projecten. Die bepaling luidt als volgt: “3.
Indien hun nationale wetgeving in die mogelijkheid voorziet, kunnen de lidstaten
per geval besluiten deze richtlijn niet toe te passen op projecten, of projectonderdelen, die uitsluitend bestemd zijn voor defensie, dan wel op projecten die uitsluitend de respons op civiele noodsituaties tot doel hebben, indien zij oordelen dat
toepassing in die gevallen nadelige gevolgen zou hebben voor deze doeleinden.”
De EU-richtlijn voorziet niet in een aanmelding van het gebruik van artikel 1, lid 3,
aan de Europese Commissie.
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Artikel 3
Dit artikel verwijst naar de verplichting om een vergunning te verkrijgen of een
melding in te dienen met toepassing van onder meer artikel 4.2.1 e.v. van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van artikel 5.2.1 e.v. van het decreet van
5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
Artikel 4
Dit artikel bepaalt een uitzondering voor het verkrijgen van een vergunning of de
melding van stedenbouwkundige handelingen, of voor het verkrijgen van een vergunning of melding voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Van die vrijstelling
kan alleen worden gebruikgemaakt als de volgende specifieke voorwaarden zijn
vervuld:
1°

De Vlaamse Regering stelt vast dat er sprake is van een civiele noodsituatie
met betrekking tot de volksgezondheid en stelt de startdatum en de duurtijd
ervan vast.
In geval van een natuurramp, epidemie of andere noodsituatie die een bedreiging vormt voor de volksgezondheid, kan de Vlaamse Regering de startdatum van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid
vaststellen. Die maatregel kan worden genomen als de Vlaamse Regering zou
vaststellen dat er door een civiele noodsituatie dringend nood is aan de extra productie van geneesmiddelen en medisch materiaal, als er extra capaciteit of verbetering van de capaciteit van ziekenhuizen, zorgvoorzieningen,
verzorgings
inrichtingen of onderzoeksinstellingen nodig is, of als er bij de
Vlaamse of lokale administraties bepaalde cruciale functies uitvallen of dreigen uit te vallen.

2°

De Vlaamse Regering kan de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid vaststellen voor een periode van maximaal 120 opeenvolgende
dagen, die ze één keer kan verlengen met een periode van maximaal 120
opeenvolgende dagen.
De periode waarvoor de Vlaamse Regering een civiele noodsituatie met
betrekking tot de volksgezondheid kan vaststellen, is beperkt in de tijd. Anderzijds wordt de termijn waarbinnen die civiele noodsituatie met betrekking tot
de volksgezondheid geldt, voldoende ruim genomen, zodat de beoogde maatregelen daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd en effecten kunnen hebben.

3°

De afwijkingsregeling geldt alleen voor constructies, functiewijzigingen en exploitaties die tot doel hebben de productie van geneesmiddelen en medisch
materiaal, en de ziekenhuiscapaciteit en de capaciteit van andere zorgvoorzieningen, verzorgingsinrichtingen of onderzoeksinstellingen te verhogen of te
verbeteren om de gevolgen van de civiele noodsituatie met betrekking tot de
volksgezondheid, zoals de Vlaamse Regering die heeft vastgesteld, te kunnen
voorkomen of opvangen.
In geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid
kan de noodzaak ontstaan om onmiddellijk over te gaan tot de uitbreiding of
verbetering van de capaciteit van de productie van geneesmiddelen en medisch
materiaal, de capaciteit van andere zorgvoorzieningen, verzorgingsinrichtingen
of onderzoeksinstellingen en de daarvoor noodzakelijke w
 erkzaamheden.
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4°

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden en verplichtingen en de
toepassingsregels ervan, bepaald bij of krachtens het decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, worden nageleefd.
Het opnemen van die voorwaarde garandeert dat de minimale milieueisen
voor de mens en het leefmilieu worden nageleefd.

Het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de startdatum van een
civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid wordt in het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt om ruchtbaarheid te geven aan de mogelijke toepasbaarheid van de afwijkingsregeling. Daarnaast wordt ook voorzien in de verplichting om het Vlaams Parlement onmiddellijk op de hoogte te brengen.
Instanties kunnen na de vaststelling van de startdatum van een civiele noodsituatie
met betrekking tot de volksgezondheid gebruikmaken van de afwijkingsregeling,
vermeld in dit voorstel van decreet, op voorwaarde dat ze aan de gestelde voorwaarden voldoen. Met instanties worden onder meer farmaceutische bedrijven,
bedrijven die medisch materiaal produceren, en ziekenhuizen, zorgvoorzieningen,
verzorgingsinrichtingen en (medische) onderzoeks
instellingen bedoeld. Er wordt
voor geopteerd om geen limitatieve opsomming van die instanties op te nemen
met de bedoeling het toepassingsgebied zo ruim mogelijk te houden. Als dat nodig
mocht blijken, kan de Vlaamse Regering wel nadere regels vaststellen.
Een instantie die van de afwijkingsregeling wil gebruikmaken, moet uiterlijk de
dag voor de start van de werkzaamheden, van de exploitatie van een ingedeelde
inrichting of van de activiteiten, de Vlaamse Regering en de betrokken gemeente
of gemeenten op de hoogte brengen van haar intentie om de afwijkingsregeling
toe te passen. De instantie doet dat door een kennisgeving naar GOP.omgeving@
vlaanderen.be te mailen of een brief aan het Departement Omgeving te sturen. Het
is niet mogelijk om de kennisgeving via het omgevingsloket te bezorgen omdat het
daar niet op voorzien is.
Door die kennisgeving kan de bevolking breder geïnformeerd worden over de toepassing van de afwijkingsregeling: zowel het Departement Omgeving als de betrokken gemeente of gemeenten zullen de kennisgeving immers op hun website
publiceren. Daarnaast zijn op die manier ook de gewestelijke en de gemeentelijke
inspectiediensten ervan op de hoogte dat er geen omgevingsvergunning of omgevingsmelding vereist is.
Bovendien moet de instantie uiterlijk de dag voor de start van de werkzaamheden,
van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of van de activiteiten, een affiche
ter plaatse aanplakken waarin ze de bevolking informeert. De informatie die de
instantie meedeelt, zorgt ervoor dat duidelijk is voor welke werkzaamheden of
installaties en voor welke percelen de afwijkingsregeling wordt toegepast. Voor de
plaats en de wijze van aanplakking (in welke straten, het soort affiche, de grootte
van de affiches enzovoort) wordt verwezen naar de regeling voor de aanplakking
van vergunningen, meer bepaald artikel 59 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning.
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Artikel 5
Mocht de coronacrisis (nog) grotere proporties aannemen, dan bestaat de kans dat
bij de Vlaamse en lokale administraties cruciale functies uitvallen. Theoretisch zou het
daardoor kunnen dat bepaalde aanvragen niet binnen de gestelde termijnen behandeld worden of dat bepaalde adviestermijnen niet kunnen worden gerespecteerd.
Daarbij kan onder meer worden verwezen naar de dwingende termijnen in het
Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014, de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening van 15 mei 2009, het Natuurbehoudsdecreet van 21 oktober 1997 en het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
Om die reden bepaalt het voorstel van decreet dat de Vlaamse Regering in deze
uitzonderlijke situatie kan besluiten om bepaalde dwingende termijnen op te schorten of te verlengen. Als de Vlaamse Regering zou vaststellen dat bij de Vlaamse of
lokale administraties bepaalde cruciale functies uitvallen of dreigen uit te vallen,
kan ze deze bepaling toepassen.
Daarnaast kan het ook noodzakelijk blijken om bepaalde procedurele of administratieve verplichtingen, zoals de organisatie van een openbaar onderzoek of de
organisatie van een hoorzitting, tijdelijk aan te passen. Er kan bijvoorbeeld voor
worden geopteerd om een hoorzitting tijdelijk te vervangen door een schriftelijke
procedure. Bij een administratieve verplichting kan het bijvoorbeeld gaan om toelatingsverplichtingen vanuit de regelgeving Onroerend Erfgoed.
De toepassing door de Vlaamse Regering van deze uitzonderingssituatie is beperkt
tot de duurtijd van de door de Vlaamse Regering vastgestelde civiele noodsituatie
met betrekking tot de volksgezondheid.
Artikel 6
Dit nooddecreet zal in werking treden op de dag van de bekrachtiging ervan door
de Vlaamse Regering. Gelet op de hoogdringendheid en de noodzaak om in voorkomend geval de bepalingen en regelingen van dit decreet toe te passen, kan niet
worden gewacht op de inwerkingtreding de tiende dag na de bekendmaking ervan
in het Belgisch Staatsblad. In geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot
de volksgezondheid moeten de bepalingen en regelingen van dit decreet zo snel
mogelijk kunnen worden toegepast.

Wilfried VANDAELE
Peter VAN ROMPUY
Willem-Frederik SCHILTZ
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VOORSTEL VAN DECREET

Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.
Art. 2. Dit decreet voorziet in de toepassing van artikel 1, lid 3, van richtlijn 2011/92/
EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere
projecten.
Art. 3. Dit decreet regelt de voorwaarden waarin kan worden afgeweken van de
vergunningsplichten en meldingsplichten die zijn opgenomen in de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid.
Art. 4. §1. Voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld
in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei
2009 en voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste,
tweede of derde klasse als vermeld in artikel 5.2.1 van het decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid is geen omgevingsvergunning of
omgevingsmelding vereist als voldaan is aan al de volgende voorwaarden:
1° de Vlaamse Regering stelt de civiele noodsituatie met betrekking tot de
volksgezondheid vast, en bepaalt de duur en de startdatum ervan;
2° de afwijkingsregeling geldt voor een termijn van maximaal 120 opeenvolgende
dagen, die in werking treedt op de startdatum. De Vlaamse Regering kan die
termijn eenmaal verlengen met maximaal 120 opeenvolgende dagen;
3° de afwijkingsregeling geldt alleen voor constructies, functiewijzigingen en
exploitaties die tot doel hebben geneesmiddelen en medisch materiaal te maken,
of de ziekenhuiscapaciteit en de capaciteit van andere zorgvoorzieningen,
verzorgingsinrichtingen of onderzoeksinstellingen te verhogen of te verbeteren
om de gevolgen van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid,
vermeld in punt 1°, te voorkomen of op te vangen;
4° de algemene en sectorale milieuvoorwaarden en verplichtingen, en de
toepassingsregels ervan, bepaald bij of krachtens het decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, worden nageleefd.
De vaststelling, de duur en de startdatum van de civiele noodsituatie met
betrekking tot de volksgezondheid, vermeld in het eerste lid, 1°, worden onverwijld
meegedeeld aan het Vlaams Parlement.
De eenmalige verlenging met maximaal 120 opeenvolgende dagen, vermeld in
het eerste lid, 2°, voldoet aan de volgende voorwaarden:
1° de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, vermeld in het
eerste lid, 1°, wordt verlengd door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering
bepaalt ook de duur en de startdatum van die verlenging;
2° de Vlaamse Regering brengt het Vlaams Parlement onverwijld op de hoogte
over haar besluit, vermeld in punt 1°;
3° het Vlaams Parlement heeft die beslissing tot verlenging niet verworpen binnen
een termijn van twee dagen die volgt op de dag van de kennisgeving door de
Vlaamse Regering.
De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de mogelijkheid om af
te wijken van de vergunningsplichten en meldingsplichten, vermeld in het eerste lid.
§2. De startdatum van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid,
vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1°, en in voorkomend geval de verlenging ervan,
worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
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§3. Een instantie die de afwijkingsregeling, vermeld in paragraaf 1, toepast, maakt
dat bekend door:
1° aan de Vlaamse Regering, op het adres van het Departement Omgeving,
en aan de betrokken provincie en de betrokken gemeente of gemeenten
uiterlijk de dag voor de start van de stedenbouwkundige handelingen of de
exploitatie, een mail of brief te sturen waarin ze haar intentie meedeelt om
de afwijkingsregeling toe te passen. Die kennisgeving bevat bovendien de
volgende informatie:
a) een omschrijving van de stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie;
b) de toepasselijke rubrieken van de indelingslijst, opgemaakt met toepassing
van artikel 5.2.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
c) de perceelsgegevens;
2° uiterlijk de dag voor de start van de stedenbouwkundige handelingen of de
exploitatie bekend te maken dat ze zich beroept op de afwijkingsregeling door
een aanplakking gedurende minstens dertig dagen van de kennisgeving, vermeld
in punt 1°, overeenkomstig de bepalingen die gelden voor de aanplakking van
een affiche van een verleende omgevingsvergunning.
Het Departement Omgeving, de betrokken provincie en de betrokken gemeente
of gemeenten publiceren de ontvangen kennisgeving, vermeld in het eerste lid, 1°,
op hun website.
Art. 5. In geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid
als vermeld in artikel 4 kan de Vlaamse Regering nadere regels uitwerken voor de
opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele of administratieve verplichtingen in diverse decreten en de
uitvoeringsbesluiten erbij.
Art. 6. Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekrachtiging ervan door de
Vlaamse Regering.

Wilfried VANDAELE
Peter VAN ROMPUY
Willem-Frederik SCHILTZ
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