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Verdere terugkeer naar uw normale werking

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

Het Overlegcomité besliste op 17 september 2021 om over te gaan tot een gedifferentieerde aanpak van de 
epidemiologische situatie in België. Voor Vlaanderen betekende dat grotendeels een terugkeer naar het 
normale leven, weliswaar nog met inachtneming van de nodige preventieve en hygiënische maatregelen. In 
Brussel worden op enkele domeinen bepaalde maatregelen voorlopig aangehouden. 

In lijn met deze beslissing van het Overlegcomité en met goedkeuring van de Taskforce COVID-19 Zorg, kunnen 
de welzijnsorganisaties vanaf 8 oktober maximaal terugkeren naar een normale werking. Voor de Brusselse 
organisaties geldt dit niet zonder meer: zij dienen rekening te houden met de lokale epidemiologische situatie 
en met de maatregelen die van kracht zijn binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We hopen dat ook onze 
Brusselse organisaties binnenkort deze volgende stap kunnen zetten. Zoals steeds, attenderen we u er ook op 
dat op lokaal niveau nog bepaalde richtlijnen kunnen gelden.

Hoewel we tevreden zijn dat een verdere normalisering mogelijk is, benadrukken we tegelijk het belang van de 
hygiënische maatregelen, een goede ventilatie en een verhoogde aandacht voor kwetsbare personen. We 
volgen ook de federale aanbeveling om een mondmasker te blijven gebruiken wanneer de veiligheidsafstand 
van anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden of wanneer ventilatie onvoldoende verzekerd is.

Het blijft de rol van de voorziening om werk te maken van een risicoanalyse, zowel op organisatieniveau als op 
niveau van individuele begeleidingen of contacten. De verantwoordelijkheid voor een veilige zorg en voor 
veilige activiteiten ligt immers bij de voorziening. We geven de welzijnsorganisaties in alle vertrouwen de 
verantwoordelijkheid om, binnen de federale richtlijnen en aanbevelingen en rekening houdend met de eigen 
situatie, de verdere aanpak vorm te geven. Dat betekent tegelijk dat we, wat de richtlijnen betreft, niet langer 
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het onderscheid hanteren tussen situaties 0, 1 en 2. We spreken evenmin van een overstap naar situatie 0, 
gezien er nog steeds aandacht dient te zijn voor preventieve en hygiënische maatregelen maar ook gezien bv. 
online contacten nog steeds van tel kunnen zijn voor cliënten in quarantaine, etc. Bovendien blijft het zo dat u, 
in het geval er een uitbraak is binnen een residentiële setting van uw organisatie, verstrengde maatregelen 
moet treffen om de uitbraak op een goede manier te kunnen beheersen. 

We zijn verheugd om u deze stap te kunnen aankondigen en we bedanken ieder van jullie – directies, 
medewerkers, cliënten, vrijwilligers, … - voor de vele inspanningen in het afgelopen anderhalf jaar die mee tot 
dit resultaat hebben geleid.

Met vriendelijke groeten,

Karine Moykens
Secretaris-generaal
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
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