
HOOFDSTUK 9. — Vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel

Art. 78. Artikel 7 van het decreet van 2 maart 2007 betreffende de vereniging zonder winstoogmerk Sociale Dienst
voor het Vlaams Overheidspersoneel wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 7. De Vlaamse Regering verleent een subsidie aan de vzw Sociale Dienst voor de sociale hulp- en
dienstverlening zoals bepaald in artikel 4, wat betreft de begunstigden van de Vlaamse ministeries en de verplicht aan
te sluiten agentschappen met rechtspersoonlijkheid, op basis van een parameter die de kostprijs per gerechtigde van
de Vlaamse ministeries weergeeft.

De agentschappen met rechtspersoonlijkheid, de instellingen en de strategische adviesraden die op vrijwillige
basis toetreden tot de vzw Sociale Dienst betalen een bijdrage zoals vermeld in het eerste lid, op basis van het aantal
gerechtigden van het agentschap, de instelling of de raad in kwestie.

De Vlaamse Regering stelt personeel en materiële middelen ter beschikking van de vzw Sociale Dienst.”.

HOOFDSTUK 10. — Vlaamse Milieumaatschappij

Art. 79. In artikel 10.2.5, § 1, 13°, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, vervangen bij het decreet van 22 december 2006 en gewijzigd
bij het decreet van 21 december 2012, worden de woorden “a) de bijstand van het Europees Oriëntatie- en
Garantiefonds voor de Landbouw en van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in verband met
programma’s die betrekking hebben op de waterhuishouding” geschrapt.

HOOFDSTUK 11. — Grindfonds

Art. 80. In artikel 13 van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de
grindwinning wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt:

“§ 1. Met behoud van toepassing van paragraaf 2 doen het grindcomité en de subcomités een beroep op de POM
of de provincie Limburg voor de materiële voorbereiding en uitvoering van hun beslissingen.

De POM en de provincie Limburg worden voor hun werkingskosten vergoed. Deze vergoedingen zijn ten laste van
het grindfonds.”.

HOOFDSTUK 12. — Milieuheffingen

Art. 81. In artikel 46, § 1, 11°, van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materialenkringlopen en afvalstoffen wordt de zin “Voor het aanslagjaar 2013 geldt dit tarief ook voor het storten op
een daartoe vergunde stortplaats van in 2013 selectief ingezameld gipsafval, afkomstig van bedrijven die selectief
ingezameld gipsafval verwerken tot grondstof voor de productie van nieuwe gipsproducten, dat overeenkomstig het
advies van de OVAM niet gerecycleerd kan worden.” vervangen door de zin “Voor de aanslagjaren 2013 en 2015 geldt
dit tarief ook voor het storten op een daartoe vergunde stortplaats van selectief ingezameld gipsafval, afkomstig van
bedrijven die selectief ingezameld gipsafval verwerken tot grondstof voor de productie van nieuwe gipsproducten, dat
overeenkomstig het advies van de OVAM niet gerecycleerd kan worden.”.

Art. 82. In artikel 46, § 2, vijfde lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 5° wordt vervangen door wat volgt:

“5° in het heffingsjaar 2015 voor een te storten hoeveelheid die maximaal 80 % bedraagt van de hoeveelheid
materialen, waarvan maximaal 3 % metalen, die gewonnen werd in de PST-installatie en die voor nuttige toepassing
werd afgevoerd;”;

2° een punt 6° tot en met 8°, die luiden als volgt, worden toegevoegd:

“6° in het heffingsjaar 2016 voor een te storten hoeveelheid die maximaal 60 % bedraagt van de hoeveelheid
materialen, waarvan maximaal 3 % metalen, die gewonnen werd in de PST-installatie en die voor nuttige toepassing
werd afgevoerd;

7° in het heffingsjaar 2017 voor een te storten hoeveelheid die maximaal 40 % bedraagt van de hoeveelheid
materialen, waarvan maximaal 3 % metalen, die gewonnen werd in de PST-installatie en die voor nuttige toepassing
werd afgevoerd;

8° in het heffingsjaar 2018 voor een te storten hoeveelheid die maximaal 20 % bedraagt van de hoeveelheid
materialen, waarvan maximaal 3 % metalen, die gewonnen werd in de PST-installatie en die voor nuttige toepassing
werd afgevoerd.

Voor de berekening van de te storten hoeveelheid in punt 5° tot 8° hierboven wordt de hoeveelheid kunststoffen
die gewonnen werd voor de aanmaak van nieuwe kunststoffen vermenigvuldigd met een factor 2.”.

HOOFDSTUK 13. — Woonbeleid

Afdeling 1. — Sociale huur- en koopwoningen

Art. 83. In artikel 22 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, vervangen bij het decreet
van 24 maart 2006 en gewijzigd bij de decreten van 27 maart 2009, 9 maart 2012 en 31 mei 2013, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2, tweede lid, wordt de zinsnede “Het houdt een verdeling in van de middelen over sociale
huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels” vervangen door de zinsnede “Het houdt een verdeling in van
de middelen over de nieuwbouw en vervangingsbouw van sociale huurwoningen, de renovatie, verbetering of
aanpassing van sociale huurwoningen en de bijzondere sociale leningen als vermeld in artikel 79,”;

2° in paragraaf 2, vierde lid, 2°, worden de woorden “om sociale koopwoningen ter beschikking te stellen of”
opgeheven;

3° in paragraaf 2, vierde lid, 3°, wordt de zinsnede “de verwervingen (overeenstemmend met een investerings-
volume van ten minste 15.000.000 euro op jaarbasis) en” opgeheven, wordt de zinsnede “artikelen 63 en 64” vervangen
door de zinsnede “artikel 64” en wordt de zinsnede “en 2°” opgeheven.

Art. 84. In artikel 38, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, vervangen door het decreet van 23 december 2011,
wordt de zinsnede “sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels” vervangen door de woorden
“sociale huurwoningen”.
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