
3° uit de verslaggeving van de intercollegiale toetsing blijkt dat de gemachtigde instantie in staat en bereid is naar
behoren zijn opdrachten te vervullen of, indien dit niet het geval is, de adviezen uit de intercollegiale toetsing op te
volgen;

4° met het oog op de kwaliteitsverbetering de dagelijkse en wekelijkse kwaliteitscontroles van de mammografische
eenheden adequaat begeleiden en hierover rapporteren aan de regionale screeningscentra, volgens de nadere regels
bepaald door de Vlaamse Werkgroep Borstkankerscreening;

5° over de testen rapporteren aan de regionale screeningscentra, volgens de nadere regels bepaald door de Vlaamse
Werkgroep Borstkankerscreening;

6° alle testen en kwaliteitscontroles uitvoeren volgens de meest recente editie van de aanbevelingen van de
Europese Commissie voor de kwaliteitsbewaking bij mammografische screening, die mogelijk geconcretiseerd werd
volgens de afspraken goedgekeurd in de Vlaamse Werkgroep Borstkankerscreening.

Art. 4. De specifieke lijst van deskundigen, vermeld in artikel 9, 1° lid, van het besluit van de Vlaamse Regering
van 2 februari 2001 betreffende de erkenning van mammografische eenheden en regionale screeningscentra voor
borstkankerscreening, bestaat uit de deskundigen, vermeld in artikel 3, 1°, die met een gemachtigde instantie
contractueel verbonden zijn voor het uitvoeren van de testen.

Art. 5. Op basis van het niet naleven van de voorwaarden, vermeld in artikel 3, kan de machtiging, na advies van
de Vlaamse Werkgroep Borstkankerscreening, worden ingetrokken door de minister.

Art. 6. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 1, 2°, 3 en 5, wordt de machtiging verleend
vanaf de ondertekening van dit besluit tot en met 31 december 2009.

Art. 7. Het ministerieel besluit van 23 mei 2001 houdende machtiging van deskundigen en instanties tot
uitvoering van de acceptatietesten, de jaarlijkse testen en de halfjaarlijkse testen van mammografische eenheden in het
kader van de georganiseerde borstkankerscreening in Vlaanderen, wordt opgeheven vanaf de ondertekening van dit
besluit.

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2007.

Brussel, 23 maart 2007.

I. VERVOTTE

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[C − 2007/35569]

10 APRIL 2007. — Ministerieel besluit
betreffende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van innoverende bouwconcepten en technologieën

in het kader van de energieprestatieregelgeving

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de
energieprestaties en het binnenklimaat voor gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot
wijziging van artikel 22 van het REG-decreet, inzonderheid op de artikelen 7, 8 en 16;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de
energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen, inzonderheid op artikel 24, en op artikel 25, vervangen bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2006;

Gelet op het advies nr. 42.380/3 van de Raad van State, gegeven op 13 maart 2007 met toepassing van artikel 84,
§ 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° advies ATG-E : het advies ATG-E, afgeleverd door de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de FOD
Economie, KMO, Middenstand en Energie in het kader van haar bevoegdheid inzake de technische goedkeuring (ATG);

2° besluit van 11 maart 2005 : het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 tot vaststelling van de eisen
op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen;

3° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid;

4° publieke website : de publieke website www.energiesparen.be.

Art. 2. § 1. De aanvraag voor het beoordelen van innovatieve bouwconcepten of technologieën, vermeld in
artikel 23 van het besluit van 11 maart 2005, in het kader van de energieprestatieregelgeving, wordt door middel van
een gedateerd ontvangstbewijs of per aangetekende brief bij het Vlaams Energieagentschap ingediend.

Het aanvraagdossier is als volgt samengesteld :

1° de technische beschrijving van het innovatief bouwconcept of de innovatieve technologie;
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2° het advies ATG-E.

§ 2. Het Vlaams Energieagentschap deelt binnen de zestig kalenderdagen haar beslissing betreffende het
beoordelen van de aanvraag, vermeld in § 1, per aangetekend schrijven mee aan de aanvrager.

Als aanvullende informatie betreffende de in § 1, tweede lid, 1°, vermelde technische beschrijving wordt
opgevraagd, wordt de in het vorige lid vermelde termijn voor het nemen van de beslissing opgeschort. De aanvrager
wordt van de opschorting van die termijn per brief op de hoogte gesteld. Na ontvangst van de gevraagde informatie
loopt de termijn verder. De aanvrager wordt daar eveneens per brief over geïnformeerd.

Indien het Vlaams Energieagentschap oordeelt dat het innovatieve bouwconcept of de technologie minstens
gelijkwaardig is met de prestaties bekomen door het besluit van 11 maart 2005, legt zij de alternatieve berekeningswijze
voor het betreffende bouwconcept of technologie vast. Bij het vaststellen van de alternatieve berekeningswijze baseert
het Vlaams Energieagentschap zich op :

1° het advies ATG-E, vermeld in artikel 3, § 1, tweede lid, 2°;

2° de positieve effecten van het toepassen van het bouwconcept of de technologie op de energieprestaties en het
binnenklimaat van gebouwen.

§ 3. Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de betekening van de beslissing van het Vlaams
Energieagentschap kan de aanvrager beroep aantekenen bij de minister. De minister, of zijn gemachtigde beslist binnen
een termijn van dertig kalenderdagen die ingaat de dag waarop het beroep is ontvangen.

Art. 3. De lijst met bouwconcepten of technologieën die in het kader van dit ministerieel besluit erkend zijn, wordt
gepubliceerd op de publieke website.

Van zodra dat een dergelijk bouwconcept of technologie wordt opgenomen in de berekeningswijze van de
energieprestaties van gebouwen, zoals vastgelegd door de Vlaamse Regering, verliest deze haar innoverende karakter
en wordt zij van de in het vorige lid vermelde lijst geschrapt.

Art. 4. Zolang de op grond van artikel 3, §§ 2 en 3, erkende innovatieve bouwconcepten of technologieën en de
alternatieve berekeningswijze, niet werden opgenomen in de berekeningswijze van de energieprestaties van gebouwen,
zoals vastgelegd door de Vlaamse Regering, kan deze alternatieve berekeningswijze door de verslaggever worden
gebruikt bij het opstellen van de EPB-aangifte.

Art. 5. Het Vlaams Energieagentschap kan technische richtsnoeren vastleggen met betrekking tot hoe de in dit
besluit bedoelde gelijkwaardigheid en de resultaten van de alternatieve berekeningswijze dienen te worden ingevoerd
in de EPB-software, die ter beschikking wordt gesteld door het Vlaams Energieagentschap op de publieke website.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en
handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat voor gebouwen en tot invoering
van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet in werking treedt.

Brussel, 10 april 2007.

K. PEETERS

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[2007/201179]

15 FEVRIER 2007. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du
30 septembre 2004 portant nomination du président et des membres de la Commission consultative d’agrément
en matière de placement

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 13 mars 2003 relatif à l’agrément des agences de placement, notamment l’article 23;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 13 mars 2003 relatif
à l’agrément des agences de placement, notamment l’article 32;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 septembre 2004 portant nomination du président et des membres
de la Commission consultative d’agrément en matière de placement;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 septembre 2004 portant nomination du
président et des membres de la Commission consultative d’agrément en matière de placement, le texte est remplacé
par :

« M. Marc Renouprez est désigné comme président de la Commission consultative d’agrément en matière de
placement. »

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 16 février 2007.

Art. 3. Le Ministre de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 15 février 2007.

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO

Le Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce extérieur,
J.-C. MARCOURT
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