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Covid-19: Opschorting van de
verval- en beroepstermijnen in het
Brussels Gewest
Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden door de Covid-19-gezondheidscrisis
heeft de Brusselse regering beslist om tijdelijk alle verval- en beroepstermijnen
op te schorten (termijnen die normaal gezien niet kunnen worden verlengd) die
vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering (of die op grond
daarvan zijn ingevoerd) en de openbare onderzoeken.
Deze maatregel laat Leefmilieu Brussel toe de continuïteit van de openbare
dienstverlening te garanderen en biedt de burgers de mogelijkheid hun rechten te kunnen
blijven uitoefenen.

TERMIJN EN DUUR VAN DE OPSCHORTING
Deze opschorting is geldig vanaf 16 maart 2020 voor een duur van minimaal 30 dagen (2
maal hernieuwbaar) en geldt voor alle lopende procedures en nieuwe ingediende
dossiers. Deze opschorting loopt tot het opheffen van de quarantainemaatregelen en de
duur van de opschorting kan worden herzien of verlengd indien de situatie dit vereist.

WAT DIT BETEKENT VOOR DE WETGEVING INZAKE EPB VERWARMING EN
KLIMAATREGELING

De opschorting van de termijnen geldt ook voor de handelingen en verplichtingen in het
EPB-reglement inzake verwarming en klimaatregeling.
Het crisiscentrum specificeert: "Herstelwerkzaamheden in individuele woningen mogen
worden uitgevoerd op voorwaarde dat ze verband houden met een noodsituatie die
gerechtvaardigd is door de veiligheid, het welzijn of de hygiëne (loodgieterijproblemen,
herstellingen, enz.)".
Wanneer de dagtemperaturen zomers zijn (gemiddelde dagtemperatuur boven 15°C), is
een storing in het verwarmingssysteem niet langer een dringende ingreep. Hetzelfde geldt
voor de EPB-periodieke controle van de verwarmingsketels en voor de EPB-oplevering.
U vindt meer informatie betreffende opschorting van de verval- en
beroepstermijnen in het Brussels Gewest voor het thema "energie” in het kader van
COVID-19 op de website van Leefmilieu Brussel. Onderstaande webpagina wordt
aangepast in functie van de evolutie van de situatie.
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