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:
- het ministerieel besluit van 25 augustus 2021 houdende wijziging van het
ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bevat geen
specifieke maatregelen voor de woningmarkt;
- De epidemiologische update van Sciensano van 11 september 2021, waaruit
een stabilisering van de epidemiologische toestand blijkt;
- Het daggemiddelde van aantal ziekenhuisopnames met het coronavirus
COVID-19 in België bedraagt 67,4 in de week van 4 tot 10 september 2021;
- Het aantal ingenomen bedden op intensieve zorgen in België ligt ver onder
de 500. Op 10 september 2021 werden 228 bedden op intensieve zorg
ingenomen;
- Op 9 september 2021 was 79,6% van de Vlaamse bevolking met minstens
één dosis gevaccineerd en 77,6% volledig gevaccineerd;
- 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 te blijven toepassen;
- De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
- 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 groen.
Art. 2. Het ministerieel besluit van 31 augustus 2021 tot vaststelling van de fase
van de coronaviruspandemie in het woonbeleid wordt opgeheven.
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Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 20 september 2021.
Brussel, ... (datum).

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,
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