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ADVIES 
Voorontwerp van ordonnantie houdende bekrachtiging van de 

besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering 
van de ordonnantie van 23 november 2020 om bijzondere machten 

toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het 
kader van de COVID-19-gezondheidscrisis 

 

 

Aanvrager Minister-Voorzitter Rudi Vervoort 
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Vooraf 
De bijzondere machten, die aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering door de ordonnantie van 23 

november 2020 werden toegekend, zijn op 24 januari 2021 afgelopen. Artikel 3, eerste lid van dit 

voorontwerp van ordonnantie voorziet dat de in dit kader aangenomen besluiten binnen een termijn 

van 6 maanden het voorwerp van een bekrachtiging door het Parlement van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest moeten uitmaken. Deze termijn gaat in op het einde van de periode van de 

bijzondere machten.  

Dit voorontwerp van ordonnantie lijst bijgevolg in haar artikelen 2 tot 9 het geheel van de besluiten 

van bijzondere machten op die sedert de inwerkingtreding van de ordonnantie van 23 november 

2020 werden aangenomen en die het voorwerp van een bekrachtiging door het Parlement moeten 

uitmaken. 

Artikel 10 van het voorontwerp van ordonnantie bepaalt dat deze “door onderhavige ordonnantie 

bekrachtigde bepalingen opnieuw door de Regering zullen kunnen worden ingetrokken, aangevuld, 

gewijzigd of vervangen, in de mate waarin hiertoe reeds een materiële rechtsgrond bestaat”. 

Op 17 september 2020 heeft Brupartners reeds een advies1 uitgebracht over het voorontwerp van 

ordonnantie houdende bekrachtiging van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot 

uitvoering van de ordonnantie van 23 november 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de Covid-19-gezondheidscrisis.       

Advies 
Zoals aangehaald in de memorie van toelichting, vereiste de aard zelf van de bijzondere machten 

bijzondere overlegmethodes. Brupartners stelt vast dat de maatregelen, die de sociale 

gesprekspartners het meest interesseren, aan bod zijn gekomen in de « taskforces » die regelmatig 

door de Regering zijn georganiseerd, evenals in de beheerscomités van de betrokken instellingen.  

Aangezien Brupartners in deze context niet zelf over de meeste van de getroffen maatregelen werd 

geraadpleegd, met uitzondering van het in artikel 2 van het voorontwerp van ordonnantie vermelde 

besluit, waarover hij op 17 december 2020 een advies heeft uitgebracht,  en aangezien hij bovendien 

over hun inhoud geen bijzondere opmerkingen heeft, neemt Brupartners akte van het ontwerp van 

ordonnantie en formuleert hij geen bijkomende bijzondere beschouwingen.     

* 
* * 
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