
Art. 9. Het bedrag dat door de maatschappij voor de betrokken woning(en) bij niet-naleving van de
toekenningsvoorwaarden voor de toelage bedoeld in artikel 2 terugbetaald moet worden, wordt vastgesteld door
volgende formule :

R = (1 - (D/30) _) x M

waarbij :

R = het terug te betalen bedrag ;

D = de in jaren uitgedrukte periode waarin de voorwaarden werden vervuld ;

M = het bedrag van de toelage.

De in de eerste alinea bedoelde sanctie is niet van toepassing in geval van een verkoop als bedoeld in artikel 8.

Art. 10. Dit besluit is van toepassing op de financiering van de programma’s voor de oprichting van woningen
van openbaar nut goedgekeurd door de Regering vanaf het jaar 2020.

Art. 11. § 1 Worden opgeheven:

1° het besluit van 23 maart 2012 waarbij de “Société wallonne du logement” een tegemoetkoming aan de openbare
huisvestingsmaatschappijen verleent voor de bouw van sociale woningen;

2° het besluit van 23 maart 2012 waarbij door de “Société wallonne du logement” (Waalse Huisvestingsmaat-
schappij) een tegemoetkoming toegekend wordt aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op de
aankoop, de renovatie, de herstructurering of de aanpassing van een verbeterbare woning om er één of meer sociale
woningen van te maken;

§ 2. In afwijking van § 1, blijven het besluit van 23 maart 2012 waarbij de “Société wallonne du logement” een
tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen verleent voor de bouw van sociale woningen en het
besluit van 23 maart 2012 waarbij door de “Société wallonne du logement” (Waalse Huisvestingsmaatschappij) een
tegemoetkoming toegekend wordt aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op de aankoop, de
renovatie, de herstructurering of de aanpassing van een verbeterbare woning om er één of meer sociale woningen van
te maken, van toepassing voor programma’s die vóór 2020 door de Waalse Regering zijn goedgekeurd.

Art. 12. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Art. 13. De Minister van Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 november 2021.

Voor de Regering :

De Minister-President,
E. DI RUPO

De Minister van Huisvesting, Plaatselijke Besturen, en Stedenbeleid,
Ch. COLLIGNON

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2021/34198]

4 DECEMBRE 2021. — Arrêté du Gouvernement wallon n° 1 modifiant l’article 8, § 1er,
du décret du 21 octobre 2021 relatif au COVID Safe Ticket et à l’obligation du port du masque

Le Gouvernement wallon,

Vu l’article 138 de la Constitution ;
Vu le décret du 21 octobre 2021 relatif au COVID Safe Ticket et à l’obligation du port du masque, article 10/1
Vu les lois sur Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 3, § 1er ;
Vu l’urgence ;
Considérant qu’il a été décidé lors du Comité de concertation du 3 décembre 2021 que le port du masque

s’imposerait dorénavant aux enfants à partir de l’âge de 6 ans ;
Que cette mesure entrerait en vigueur le 4 décembre 2021, compte tenu de la situation épidémiologique et de la

nécessité de prendre des mesures ayant un effet quasiment immédiat ;
Qu’il convient donc d’adapter le décret en ce sens en urgence ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté est pris sur base de l’article 10/1, § 1er, 2°, du décret du 21 octobre 2021 relatif au
COVID Safe Ticket et à l’obligation du port du masque, ci-après dénommé « du décret ».

Art. 2. Dans l’article 8, § 1er, du décret, les mots « 10 ans » sont remplacés par les mots « 6 ans ».

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 4 décembre 2021.

Namur, le 4 décembre 2021.

Pour le Gouvernement,

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO

La Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale,
de l’Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE
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VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[C − 2021/34198]
4 DECEMBER 2021. — Besluit van de Waalse Regering nr 1 tot wijziging van artikel 8, § 1,

van het decreet van 21 oktober 2021 betreffende het gebruik van het COVID Safe Ticket en de mondmaskerplicht

De Waalse Regering,

Gelet op artikel 138 van de Grondwet;
Gelet op het decreet van 21 oktober 2021 betreffende het gebruik van het COVID Safe Ticket en de

mondmaskerplicht, inzonderheid op artikel 10/1;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat er op het Overlegcomité van 3 december 2021 beslist is dat het dragen van het mondmasker

voortaan opgelegd wordt aan kinderen vanaf de leeftijd van 6 jaar;
Overwegende dat deze maatregel in werking zou treden op 4 december 2021, rekening houdend met de

epidemiologische toestand en met de noodzaak om maatregelen te nemen met een praktisch onmiddellijk effect;
Overwegende dat het decreet dus met spoed in deze zin dient aangepast;
Op de voordracht van de Minister van Gezondheid;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit is genomen op basis van artikel 10/1, § 1, 2°, van het decreet van 21 oktober 2021 betreffende
het gebruik van het COVID Safe Ticket en de mondmaskerplicht, hierna “het decreet” genoemd.

Art. 2. In artikel 8, § 1, van het decreet worden de woorden “10 jaar” vervangen door de woorden “6 jaar”.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 4 december 2021.

Namen, 4 december 2021.

Voor de Regering;

De Minister-President,
E. DI RUPO

De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie,
Gelijke Kansen en Vrouwenrechten,

Ch. MORREALE

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2021/34026]
22 SEPTEMBER 2021. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Regering houdende toekenning van een subsidie van
3 277 000,00 euro aan de vzw « Gewestelijke School voor Openbaar
Bestuur » (GSOB) voor het dienstjaar 2021, voor de opleiding van
het personeel van de plaatselijke besturen en tot dekking van de
huur en de kosten van het hele gebouw gelegen in de Kapitein
Crespelstraat 35 te 1050 Brussel

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de
bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en
de controle;

Gelet op de ordonnantie van 18 december 2020 houdende de
algemene begroting der uitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voor het begrotingsjaar 2021,

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister bevoegd voor

Financiën en Begroting;
Gelet op de Gelijkekansentest ;
Overwegende dat, voor het begrotingsjaar xxx, de algemene uitgaven-

begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een bedrag van
3 277 000 EUR voorziet in vastleggingskrediet op de basisallocatie
10.003.15.01.41.60;

Overwegende dat de vzw “GSOB” beroepsopleidingscyclussen en
seminaries organiseert ten behoeve van het personeel van de plaatse-
lijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat de inschrijvingsgelden ontvangen door de vzw
“GSOB” en de subsidie van de GGC niet toelaten alle uitgaven van de
school te dekken;

Op voordracht van de Minister-President van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen ;

Na beraadslaging;

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2021/34026]
22 SEPTEMBRE 2021. — Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale octroyant à l’ASBL « École Régionale d’Admi-
nistration Publique » (ERAP) pour l’exercice 2021, une subvention
de 3 277 000,00 euros pour la formation du personnel des pouvoirs
locaux et pour couvrir le loyer et les charges sur l’ensemble du
bâtiment sis rue Capitaine Crespel, 35 à 1050 Bruxelles

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions
applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;

Vu l’ordonnance du 18 décembre 2020 contenant le budget général
des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgé-
taire 2021,

Vu l’avis de l’Inspection des Finances ;
Vu l’accord du Ministre chargé des Finances et du Budget ;

Vu le test Egalité des chances ;
Considérant que le budget général des dépenses de la Région de

Bruxelles-Capitale prévoit, pour l’exercice 2021, un montant de
3 277 000 EUR en crédit d’engagement sous l’allocation de base
10.003.15.01.41.60;

Considérant que l’ASBL « ERAP » organise des cycles de formations
et des séminaires à l’intention du personnel des pouvoirs locaux de la
Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant que les droits d’inscription perçus par l’ASBL « ERAP »,
ainsi que la subvention de la COCOM, ne permettent pas de couvrir
l’ensemble des dépenses de l’école ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs Locaux ;
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