
 

  
   

 

Dames en Heren Voorzitters, 
Dames en Heren Leden, 
 
De wereldwijde gezondheidscrisis die ontstaan is door de pandemie van het coronavirus Covid-19 
vertegenwoordigt een uitdaging voor het geheel van de overheidsinstanties in ons land.  In deze context, 
zullen de openbare centra voor maatschappelijk welzijn zeer waarschijnlijk geconfronteerd worden  met 
bijkomende uitgaven om hun missie inzake maatschappelijke dienstverlening aan personen te kunnen 
waarborgen.  
In dit verband en teneinde de kosten verbonden aan deze pandemie te isoleren, werd besloten een 
nieuwe onderfunctie te creëren , namelijk de onderfunctie 8790 “COVID-19” (uitbreiding van de functie 
87 “Volksgezondheid”).  
 
Het voorstel van creatie van deze nieuwe onderfunctie werd voorafgaandelijk voor advies voorgelegd 
aan de leden van de Unieke Gewestelijke Commissie voor de nieuwe boekhouding en hun advies is 
gunstig.  
 
Om de harmonisatie van de boekhoudkundige regels te garanderen, is het gebruik van deze functie met 
onmiddellijke ingang verplicht voor alle uitgaven verbonden aan de pandemie Covid-19. De eraan 
verbonden kosten brengt u ofwel rechtstreeks in deze nieuwe onder-functie in, ofwel via de techniek 
van de interne facturering.  Er wordt u bovendien gevraagd om de kosten die u reeds heeft vastgelegd, 
er in onder te brengen. 
 
Hoogachtend, 
Namens de ministers belast voor het beleid inzake hulp aan personen 

De Directeur-generaal, 

 

 

Rochdi KHABAZI 

Aan de dames en heren Voorzitters en leden van  
de raden voor maatschappelijk welzijn van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 
Ter informatie : 
Aan de dames en heren, Secretarissen generaals en 
Financiële directeurs,  
Aan de dames en heren, leden van de Colleges van 
Burgemeester en Schepenen,  
Aan de dames en heren Gewestelijk Inspecteurs 
 
 

CONTACT Anne Willocx 
T +32 02/800.33.25 
F +32 02/800.38.00 
awillocx@gob.brussels 
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