
WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2019/203788]

2 MEI 2019. — Decreet tot wijziging van verschillende decreten met het oog op de opneming van sociale,
ethische en milieuclausules in de overheidsopdrachten gesubsidieerd door het Waalse Gewest (1)

Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1. In hoofdstuk II, afdeling III, van het decreet van 9 december 1993 betreffende de bevordering van
rationeel energiegebruik, energiebesparingen en hernieuwbare energieën, wordt een artikel 8/1 ingevoegd, luidend als
volgt:

″Art. 8/1. Het gebruik van subsidies die in het kader van deze afdeling en betreffende een overheidsopdracht voor
de aanneming van werken worden toegekend, is afhankelijk van de opname, in de opdrachtdocumenten betreffende
deze werken, van een of meer milieuclausules, een of meer sociale clausules en een of meer ethische clausules ter
bestrijding van sociale dumping.

De Regering specificeert de draagwijdte van deze clausules en bepaalt de modaliteiten van de invoeging ervan.
In afwijking van lid 1 kan de regering drempels vaststellen waarboven zij worden ingevoegd.

Art. 2. In hoofdstuk III van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen, wordt een artikel 29bis
ingevoegd, luidend als volgt:

″Art. 29bis. De in artikel 29 bedoelde toelage voor een overheidsopdracht voor de aanneming van werken kan
slechts worden gebruikt indien in de opdrachtdocumenten betreffende deze werken een of meer milieuclausules, een
of meer sociale clausules en een of meer ethische clausules ter bestrijding van sociale dumping zijn opgenomen.

De Regering specificeert de draagwijdte van deze clausules en bepaalt de modaliteiten van de invoeging ervan.
In afwijking van lid 1 kan de regering drempels vaststellen waarboven zij worden ingevoegd.″.

Art. 3. In hoofdstuk IV van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen, wordt een artikel 61bis
ingevoegd, luidend als volgt:

″Art. 61bis. De in deze afdeling bedoelde toelagen voor een overheidsopdracht voor de aanneming van werken kan
slechts worden gebruikt indien in de opdrachtdocumenten betreffende deze werken een of meer milieuclausules, een
of meer sociale clausules en een of meer ethische clausules ter bestrijding van sociale dumping zijn opgenomen.

De Regering specificeert de draagwijdte van deze clausules en bepaalt de modaliteiten van de invoeging ervan.
In afwijking van lid 1 kan de regering drempels vaststellen waarboven zij worden ingevoegd.″.

Art. 4. In hoofdstuk IVbis van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen, wordt een artikel 78ter
ingevoegd, luidend als volgt:

″Art. 78ter. Het gebruik van subsidies die in het kader van dit hoofdstuk en betreffende een overheidsopdracht
voor de aanneming van werken worden toegekend, is afhankelijk van de opname, in de opdrachtdocumenten
betreffende deze werken, van een of meer milieuclausules, een of meer sociale clausules en een of meer ethische
clausules ter bestrijding van sociale dumping.

De Regering specificeert de draagwijdte van deze clausules en bepaalt de modaliteiten van de invoeging ervan.
In afwijking van lid 1 kan de regering drempels vaststellen waarboven zij worden ingevoegd.″.

Art. 5. Artikel 26quater van het decreet van 25 februari 1999 houdende toekenning van subsidies voor bepaalde
investeringen inzake sportinfrastructuren, ingevoegd bij het decreet van 11 april 2014, wordt vervangen als volgt:

« Art. 26quater. Het gebruik van subsidies die in het kader van dit decreet en betreffende een overheidsopdracht
voor de aanneming van werken worden toegekend, is afhankelijk van de opname, in de opdrachtdocumenten
betreffende deze werken, van een of meer milieuclausules, een of meer sociale clausules en een of meer ethische
clausules ter bestrijding van sociale dumping.

De Regering specificeert de draagwijdte van deze clausules en bepaalt de modaliteiten van de invoeging ervan.
In afwijking van lid 1 kan de regering drempels vaststellen waarboven zij worden ingevoegd.

De aanvrager motiveert de in de eerste alinea bedoelde milieuclausules door met name te verwijzen naar:

1o de verbetering van de energieprestatie van de infrastructuur waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

2o desgevallend, in het geval van een aanvraag betreffende een zwembadinfrastructuur, de waterbehandeling,
meer bepaald om het chloorgebruik te verminderen.″.

Art. 6. Artikel D.V.13, § 5, van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling wordt aangevuld met twee leden,
luidend als volgt:

″Het gebruik van subsidies die in het kader van het paragraaf 2 en betreffende een overheidsopdracht voor de
aanneming van werken worden toegekend, is afhankelijk van de opname, in de opdrachtdocumenten betreffende deze
werken, van een of meer milieuclausules, een of meer sociale clausules en een of meer ethische clausules ter bestrijding
van sociale dumping.

De Regering specificeert de draagwijdte van deze clausules en bepaalt de modaliteiten van de invoeging ervan.
In afwijking van lid 1 kan de regering drempels vaststellen waarboven zij worden ingevoegd.″.

Art. 7. Artikel D.V.14 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidend als volgt :

″ § 3. Het gebruik van subsidies die in het kader van het paragraaf 2 en betreffende een overheidsopdracht voor
de aanneming van werken worden toegekend, is afhankelijk van de opname, in de opdrachtdocumenten betreffende
deze werken, van een of meer milieuclausules, een of meer sociale clausules en een of meer ethische clausules ter
bestrijding van sociale dumping.
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De Regering specificeert de draagwijdte van deze clausules en bepaalt de modaliteiten van de invoeging ervan.
In afwijking van lid 1 kan de regering drempels vaststellen waarboven zij worden ingevoegd.″.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 2 mei 2019.

De Minister-President,
W. BORSUS

De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken
en Administratieve Vereenvoudiging,

A. GREOLI

De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën,
Tewerkstelling en Vorming,

P.-Y. JEHOLET

De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken,
Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones,

C. DI ANTONIO

De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens,
J.-L. CRUCKE

De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed
en afgevaardigd bij de Grote Regio,

R. COLLIN

De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen,
V. DE BUE

(1) Zitting 2018-2019.
Stukken van het Waals Parlement 1324 (2018-2019) Nrs. 1 tot 3.
Volledig verslag, openbare vergadering van 30 april 2019.
Bespreking.
Stemming.
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