
In het academiejaar vóór het academiejaar waarin de Scriptieprijs Binnenlands Bestuur ‘Guido Decoster’ wordt
toegekend, voldoen de deelnemers aan de Scriptieprijs Binnenlands Bestuur ‘Guido Decoster’ aan al de volgende
voorwaarden:

1° ze zijn ingeschreven aan een universiteit;

2° ze behalen minstens veertien op twintig op hun masterproef;

3° ze schrijven een masterproef die betrekking heeft op het binnenlands bestuur of de lokale democratie;

4° ze beëindigen hun masteropleiding met ten minste onderscheiding.

Art. 4. De administrateur-generaal stelt jaarlijks een jury samen en benoemt de juryleden. Het agentschap zit de
jury voor.

De jury bestaat uit:

1° vertegenwoordigers van het werkveld;

2° academici;

3° medewerkers van het agentschap.

De jury beoordeelt de wetenschappelijke kwaliteit en de beleidsmatige relevantie en originaliteit van de
masterproeven.

De jury kan bij de jurering van de masterproeven een beroep doen op het advies van externe deskundigen.

Art. 5. De Scriptieprijs Binnenlands Bestuur ‘Guido Decoster’ heeft een waarde van:

1° 1000,00 euro (duizend euro) voor de eerste laureaat;

2° 200,00 euro (tweehonderd euro) voor de tweede laureaat;

3° 200,00 euro (tweehonderd euro) voor de derde laureaat.

Brussel, 8 september 2021.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen,
B. SOMERS

*
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C − 2021/21983]

22 SEPTEMBER 2021. — Ministerieel besluit over de inwerkingtreding van de toegang van de kredietgevers
tot de energieprestatiecertificatendatabank

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 11.2.3, § 3, eerste lid, zoals laatst gewijzigd door het decreet van

30 oktober 2020;
- het Decreet van 30 oktober 2020 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 50, tweede lid;
- het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het Energiebesluit van 19 november 2010
en van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning, artikel 31, derde lid;

- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010,
wat betreft de steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen en de energielening, artikel 21,
tweede lid.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- de Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 28 juni 2021;
- overeenkomst inzake de elektronische toegang tot persoonsgegevens door kredietgevers in het kader van een

kredietaanvraag met een onroerende bestemming of voor energiebesparende renovaties, evenals de toekenning van het
renteloos renovatiekrediet ondertekend door Allianz Benelux NV op 23 augustus 2021; Alpha Credit NV op 8 juli 2021,
Argenta Spaarbank NV op 5 juli 2021, Axa Bank op 5 juli 2021, Bank J. Van Breda & Co op 9 juli 2021, Bank
Nagelmackers op 14 juli 2021, Belfius Bank op 30 juni 2021, Belfius Insurance (DVV verzekeringen) op 5 juli 2021,
Beobank NV op 28 juni 2021, BNP-Paribas Fortis op 8 juli 2021, BPost Bank NV op 5 juli 2021, Creafin NV op 5 juli 2021,
Crelan Bank op 30 juni 2021, De Meiboom – Voor Ons Volk op 21 juni 2021, Delen Private Bank op 15 juli 2021, Elantis
NV op 5 juli 2021, Ethias NV op 14 juli 2021, ING België NV op 8 juli 2021, Europabank NV op 18 augustus 2021; KBC
Bank NV op 30 juni 2021, Keytrade Bank op 5 juli 2021, Landwaarts Sociaal Woonkrediet op 5 juli 2021, NN Insurance
Belgium op 9 juli 2021, Onesto Kredietmaatschappij op 21 juni 2021, P&V Verzekeringen CV op 23 augustus 2021;
Triodos Bank op 21 juni 2021, vdk bank NV op 8 juli 2021 en het Vlaams Woningfonds op 8 juli 2021;

- de Raad van State heeft advies gegeven op 10 september 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°,
van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME BESLUIT:

Artikel 1. De volgende regelingen treden in werking:

1° artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot wijziging van het Energiebesluit van
19 november 2010, wat betreft de steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen en de
energielening;
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2° artikel 24 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het Energiebesluit van
19 november 2010 en van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Voor kredietgevers die na de ondertekening van dit besluit het protocol bedoeld in artikel 50, tweede lid, van het
decreet van 30 oktober 2020 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 ondertekenen, worden de
artikelen 11.2.3, § 3, eerste lid, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, zoals gewijzigd door het decreet van
30 oktober 2020 en 9.2.17 van het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals ingevoegd door het besluit van
23 april 2021, en in werking gesteld overeenkomstig het eerste lid, voor het eerst toegepast vanaf de datum van de
bekendmaking van de ondertekening van dat protocol in het Belgisch Staatsblad.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2021.

Brussel, 22 september 2021.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2021/204545]

16 SEPTEMBRE 2021. — Arrêté du Gouvernement wallon
portant nomination des membres du Conseil d’établissement wallon

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 26 juin 2002 relative à l’instauration du Conseil d’Etablissement, articles 2 et 3;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2015 portant nomination du président, des membres effectifs et
suppléants ainsi que du greffier de la Chambre du Conseil d’établissement chargée de connaître des recours introduits
contre les décisions rendues en langue française ou allemande, modifié le 30 novembre 2017;

Considérant que les mandats des membres du Conseil d’établissement wallon, nommés pour une durée de 6 ans
par l’arrêté précité, arrivent à échéance le 10 août 2021;

Considérant dès lors que le Gouvernement wallon doit procéder à une nouvelle nomination des membres du
Conseil d’établissement wallon, afin de permettre la pérennité de son fonctionnement et ainsi privilégier la continuité
du service public et le respect des droits de la défense;

Sur la proposition du Ministre de l’Economie;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Sont nommés comme président effectif du Conseil d’établissement, M. Heiner Barth, président à la
Cour du travail de Liège, et comme présidente suppléante Mme Nathalie Corman, vice-présidente au Tribunal de
première instance d’Eupen.

Art. 2. Sont nommés comme membres effectifs du Conseil d’établissement :

- M. Cédric Bauche, attaché, fonctionnaire au Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;

- Mme Daphné Sior, conseillère à l’Union des Classes moyennes.

Art. 3. Sont nommés comme membres suppléants du Conseil d’établissement :

- M. Xavier Geudens, directeur, fonctionnaire au Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;

- M. Arnaud Deplae, secrétaire général à l’Union des Classes moyennes.

Art. 4. Sont nommées comme greffière effective du Conseil d’établissement, Mme Catherine Saitta, juriste,
fonctionnaire au Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche, et comme greffière suppléante
Mme Annick Bertrand, première attachée, fonctionnaire au Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche.

Art. 5. Le présent Conseil d’établissement est composé pour une durée de 6 ans.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7. Le Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 septembre 2021.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l’Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
du Numérique, de l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture,

de l’IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS
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