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De onderwerpen die in deze E-news behandeld worden: 

1. Update van de FAQ van het Crisiscentrum betreffende de diensten aan huis  
2. Te nemen voorzorgsmaatregelen bij de heropstart van de activiteiten  
3. De opschorting van de verval- en beroepstermijnen werd verlengd  

  

   

UPDATE VAN DE FAQ VAN HET CRISISCENTRUM VAN DE FOD 
GEZONDHEID BETREFFENDE DE DIENSTEN AAN HUIS 
   
Mogen diensten aan huis aangeboden worden? 
 
Ondernemingen mogen diensten aan huis voor klanten aanbieden zoals 
schoorsteenvegen en de technische controles van installaties. 
 
De ondernemingen die deze diensten aanbieden, respecteren de social distance 
maatregelen die van toepassing zijn in hun sector. 
  
Voor wat betreft bouwwerkzaamheden en herstellingen binnenshuis zijn de toepasselijke 
regels afhankelijk van de dringendheid van de werkzaamheden: 

https://tracking.helpdeskbru.be/w/9225/0/cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da/0


• Dringende herstellingen moeten plaatsvinden op een manier waarop de social 
distance maatregelen in de mate van het mogelijke worden nageleefd of andere 
passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming 
bieden worden toegepast; 

• Een niet-dringende herstelling of verbouwingswerken moeten plaatsvinden op een 
manier waarop de social distance maatregelen maximaal worden nageleefd. 

Meer informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ 
  

   

TE NEMEN VOORZORGSMAATREGELEN BIJ DE HEROPSTART VAN DE 
ACTIVITEITEN  
   
Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische 
activiteiten hebben sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op 
het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD 
Werkgelegenheid in overleg een generieke gids uitgewerkt. 
 
Een sectorprotocol met de te nemen maatregelen werd per activiteitensector opgemaakt. 
Deze zijn op de website van de FOD Werkgelegenheid beschikbaar in pdf. 
 
Je kan het protocol van de bouwsector (paritaire commissie 124) raadplegen op de 
website van Constructiv. 
  
Constructiv heeft tevens een check-list ter beschikking gesteld die je kan overlopen bij het 
uitvoeren van werken binnen een gebouw dat in gebruik of bewoond is. 

  

   

OPSCHORTING VAN DE VERVAL- EN BEROEPSTERMIJNEN VERLENGD 
    
Zoals vermeld in de voorgaande E-news, heeft de Brusselse Regering beslist om tijdelijk 
alle verval- en beroepstermijnen die in de Brusselse wetgeving en reglementering voorzien 
zijn op te schorten. Deze opschorting werd verlengd en is geldig van 16 maart 2020 tot 16 
juni 2020. 
 
Het betreft alle lopende procedures en de nieuwe ingediende dossiers. 
 
De opschorting van de termijnen geldt dus ook voor de handelingen en verplichtingen in de 
EPB-reglementering inzake verwarming en klimaatregeling, namelijk: 

• de EPB-periodieke controle, de EPB-oplevering, EPB-diagnose voor verwarmings- 
en klimaatregelingssystemen, alsook de conformiteitsstelling; 

• de verzoeken tot afwijking aan één of meerdere eisen of een aanvraag voor een 
bijkomend termijn voor de EPB-oplevering van type 2 systemen; 

• en de termijn van 2 jaar voorzien voor de bijscholing om een erkenning te behouden. 
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