Doel

KB van 1 maart 1971

KB van 1 maart 1971

KB van 1 maart 1971

Epidemieën

Art. 6bis
Franse
Gemeenschap

In staat stellen af te zonderen en
quarantainabele ziektes medisch te
behandelen

Art. 6ter §2
Franse
Gemeenschap
en Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

De gevorderde dienst, vooraf of
onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk, te
kunnen doen ontruimen door de
patiënten die er in opgenomen zijn en wier
aanwezigheid in de betrokken dienst de
doeltreffendheid van de profylaxe zou
kunnen in gevaar brengen

Art. 6bis
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

In staat stellen af te zonderen en
overdraagbare ziektes medisch te
behandelen

Wanneer

Wat/wie

Elke ziekenhuisdienst binnen de grenzen van
zijn ambtsgebied
Beoogt:
• het gebruik van de gebouwen, de
terreinen, de uitrusting en het personeel
Wanneer een bewezen of verdacht geval
van de gevorderde dienst
van quarantainabele ziekte gemeld wordt • het gebruik van de gebouwen, de
aan één van de overheidspersonen
terreinen, de uitrusting en het personeel
van de verplegingsinrichting waarvan die
dienst deel uitmaakt en die noodzakelijk
zijn voor de goede werking daarvan.

Wanneer een bewezen of verdacht geval
van quarantainabele ziekte gemeld wordt • Diensten voor ambulantie
aan één van de overheidspersonen en
• Diensten voor personenvervoer
overgebracht wordt naar het ziekenhuis

Wanneer een bewezen of verdacht geval
van overdraagbare ziekte gemeld wordt
aan één van de overheidspersonen

Elke ziekenhuisdienst binnen de grenzen van
zijn ambtsgebied
Beoogt:
• het gebruik van de gebouwen, de
terreinen, de uitrusting en het personeel
van de gevorderde dienst
• het gebruik van de gebouwen, de
terreinen, de uitrusting en het personeel
van de verplegingsinrichting waarvan die
dienst deel uitmaakt en die noodzakelijk
zijn voor de goede werking daarvan.

Wie

• De gezondheidsinspecteur van
het ambtsgebied
• De burgemeester

De vorderende overheid :
Ofwel de gezondheidsinspecteur
van het ambtsgebied.
Ofwel de burgemeester

• De GeneesheerGezondheidsinspecteur van de
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
• De burgemeester

Epidemieën

Hoe

Opeisingsbevel betekend aan de
directie van de inrichting. De
directie informeert elk
personeelslid er mondeling over,
en vervolgens schriftelijk.

Hoeveel

Strafbepalingen

Geen vergoeding, behalve voor
“damnum emergens”

Strafbepalingen voorzien voor de
Franse Gemeenschap.
Maar niets voorzien in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opeising voor onbepaalde tijd.

Opeisingsbevel betekend aan de
natuurlijke of rechtspersoon

Geen vergoeding voorzien
Maar zou betaald moeten worden

Strafbepalingen voorzien voor de
Franse Gemeenschap.
Maar niets voorzien in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest..

Opeisingsbevel betekend aan de
directie van de inrichting. De
directie informeert elk
personeelslid er mondeling over,
en vervolgens schriftelijk.
Opeising voor onbepaalde tijd.

Geen vergoeding, behalve voor
“damnum emergens”

Strafbepalingen voorzien voor de
Franse Gemeenschap.
Maar niets voorzien in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opeisingen?

JA

JA
Maar de ontruiming als dusdanig
is geen opeising

JA

Decreet van 21 november 2003
(Vlaamse Gemeenschap)

Art. 46

Decreet van 21 november 2003
(Vlaamse Gemeenschap)

Art. 47

Nieuwe Gemeentewet

Art. 135
§2 5°

Epidemieën

Doel

Wanneer

Wat/wie

De opdrachten van de afgevaardigde
ambtenaren tot een goed einde brengen

Binnen de perken van hun opdracht en
voorzover dat door hen noodzakelijk wordt
geacht.

Lokale of Federale Politie

Uitbreiding bij de mens tegengaan van
schadelijke effecten, veroorzaakt door
biotische factoren

Bij personen die besmet zijn of bij wie een
ernstige besmetting wordt vermoed

Het nemen van passende maatregelen om In geval van:
• Ongevallen.
rampen en plagen, zoals brand,
epidemieën en epizoötieën te voorkomen
• Plagen.
en het verstrekken van de nodige hulp om
ze te doen ophouden.
Vb : brand, epidemieën en epizoötieën.

Ruimten in ziekenhuizen

•
•

Personen
“Indirect”: goederen

Wie

De ambtenaren-artsen

De ambtenaren-artsen

De burgemeester

Epidemieën

Hoe

Hoeveel

Strafbepalingen

Opeisingen?

Geen procedure voorzien

Geen vergoeding voorzien

Geen strafbepalingen voorzien

Opeising van een overheid

Geen procedure voorzien
Maar inspiratie mogelijk van de
Franse Gemeenschap of van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Geen vergoeding, behalve voor
“damnum emergens”

Bij verhindering of belemmering:
opsluiting van 8 dagen tot 6
maanden en/of boete van 1 tot
500 euro.

JA

Niets voorzien bij wet

Niets voorzien bij wet

Niets voorzien bij wet

JA volgens de rechtspraak

Besluit direct betekend aan de
betrokken perso(o)n(en)

Maar er zou een vergoeding
moeten voorzien zijn in het besluit
van de burgemeester.

Maar toepassing van artikel
422ter Swb.

Maar wettelijke invoering mist

