
Art. 85. In artikel 60 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 24 maart 2006, 27 maart 2009,
29 april 2011 en 31 mei 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “een sociaal woonproject” vervangen door de woorden “sociale
huurwoningen” en wordt punt 3° opgeheven;

2° in paragraaf 2 worden punt 2° tot en met 5° vervangen door wat volgt:

“2° het VWF;

3° de gemeenten;

4° de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, evenwel beperkt tot de subsidie voor wooninfrastructuur;

5° de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en OCMW-verenigingen.”.

Art. 86. In artikel 61 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 24 maart 2006 en 31 mei 2013, wordt het
tweede lid opgeheven.

Art. 87. Artikel 63 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 24 maart 2006 en 31 mei 2013, wordt
opgeheven.

Art. 88. In artikel 64, § 1, 4°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “, behalve ten behoeve van sociale kavels”
opgeheven.

Art. 89. Artikel 66 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 29 april 2011, wordt ingetrokken.

Art. 90. In titel VI, hoofdstuk II, van hetzelfde decreet wordt afdeling 4, die bestaat uit artikel 69, gewijzigd bij het
decreet van 31 mei 2013, en artikel 70, gewijzigd bij het decreet van 31 mei 2013, opgeheven.

Art. 91. In afwijking van artikel 109 tot en met 114 van hetzelfde decreet komen projecten die voorzien in de
realisatie van sociale koopwoningen of sociale kavels in aanmerking voor een subsidie als vermeld in hoofdstuk II van
titel VI van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode als aan elk van de volgende voorwaarden is
voldaan:

1° de initiatiefnemer heeft de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, opgericht bij artikel 30 van het
voornoemde decreet, uiterlijk op 26 juli 2014 op de hoogte gebracht van het geplande project;

2° het project is besproken op een lokaal woonoverleg als vermeld in artikel 28, § 2, van het voornoemde decreet,
en heeft uiterlijk op 26 juli 2014 een gunstig advies gekregen van de entiteit die door de Vlaamse Regering wordt belast
met de ondersteuning van het lokaal woonbeleid.

Onder een gunstig advies als vermeld in het eerste lid, 2°, wordt een van de volgende adviezen verstaan:

1° een advies waarin wordt vastgesteld dat het project in aanmerking komt voor opname op een uitvoeringspro-
gramma als vermeld in artikel 33, § 3, van het voornoemde decreet;

2° een advies waarin wordt vastgesteld dat het project in overeenstemming is met het decretale beleidskader.

De Vlaamse Regering stelt een lijst op van projecten die voldoen aan elk van de voorwaarden, vermeld in het
eerste lid.

Afdeling 2. — Fonds voor de huisvesting

Art. 92. In artikel 59 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode wordt het derde lid
vervangen door wat volgt:

“Aan het Fonds voor de huisvesting worden eveneens de netto-ontvangsten toegewezen die voortvloeien uit de
toepassing van het Heffingsdecreet met ingang van het heffingsjaar 2005 en de ontvangsten voortvloeiend uit Europese
cofinanciering.”.

Afdeling 3. — Sociale leningen

Art. 93. In artikel 79, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 24 maart 2006 en 31 mei 2013,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 1° wordt opgeheven;

2° punt 2° wordt vervangen door wat volgt:

“2° de aankoop of het behoud van een in het Vlaamse Gewest gelegen woning;”;

3° punt 4° wordt opgeheven.

HOOFDSTUK 14. — Fonds CED-ECP

Art. 94. Artikel 18 van het decreet van 8 juli 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de
begroting 2011 wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 18. Bij het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media wordt een fonds, het ‘Fonds CED-ECP’ genoemd,
opgericht, in de zin van artikel 12 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding,
de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof.

De middelen van het fonds kunnen uitsluitend aangewend worden voor de kosten die ontstaan in het kader van
de werking van de Creative Europe Desk (CED) en het Burgerschapscontactpunt (ECP).

Aan het fonds worden toegewezen de subsidies die in het kader van subsidie-overeenkomsten met de Europese
Commissie worden ontvangen ter ondersteuning van de Creative Europe Desk en het Burgerschapscontactpunt
(co-financiering).”.

HOOFDSTUK 15. — Bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Art. 95. Aan artikel 35ter, § 2, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, vervangen bij het decreet van 21 december 2001 en gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005,
19 mei 2006, 22 december 2006, 21 december 2007 en 19 december 2008 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de zinsnede “Het bedrag van het eenheidstarief van de heffing wordt vastgesteld op 22,3 euro voor:” wordt
vervangen door de zinsnede “Het bedrag van het eenheidstarief van de heffing wordt vastgesteld op 22,64 euro voor:”;
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2° de zin “Voor alle andere heffingsplichtigen wordt het eenheidstarief van de heffing vastgesteld op 29,1 euro.”
wordt vervangen door de zin “Voor alle andere heffingsplichtigen wordt het eenheidstarief van de heffing vastgesteld
op 33,38 euro.”;

3° de zin “De eenheidstarieven van de heffing worden jaarlijks aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen
met als basisindex het indexcijfer der consumptieprijzen van november 1992, basis 1988, met name 113,77.” wordt
vervangen door de zin “De eenheidstarieven van de heffing worden jaarlijks gekoppeld aan het indexcijfer der
consumptieprijzen voor de maand november van het voorlaatste jaar dat voorafgaat aan het jaar waarnaar het
heffingsjaar wordt genoemd met als basisindex het indexcijfer der consumptieprijzen van november 1992, basis 1988,
met name 113,77.”.

HOOFDSTUK 16. — Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost

Art. 96. Aan hoofdstuk II van titel VIII van het Energiedecreet van 8 mei 2009 wordt een artikel 8.2.2 toegevoegd,
dat luidt als volgt:

“Art. 8.2.2. De Vlaamse Regering kan leningen verstrekken ter ondersteuning van investeringen in het kader van
de bevordering van het rationeel energieverbruik, door:

1° via lokale entiteiten leningen aan eindafnemers te verstrekken voor de financiering van investeringen in
privéwoningen die dienen als hoofdverblijfplaats;

2° het rechtstreeks verstrekken van deze leningen aan eindafnemers.

De Vlaamse Regering kan de modaliteiten voor de leningen bepalen evenals de procedure voor aanvraag en
toekenning. De volgende koninklijke besluiten worden gehandhaafd tot de datum van opheffing door de Vlaamse
Regering:

1° koninklijk besluit van 2 juni 2006 houdende de definitie van de doelgroep van de meest behoeftigen van het
Fonds ter reductie van de globale energiekost;

2° koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot vaststelling van het beheerscontract van het Fonds ter reductie van de
globale energiekost.

De Vlaamse Regering kan bij het verstrekken van de leningen, vermeld in het eerste lid, gebruikmaken van de
diensten van het Participatiefonds-Vlaanderen.”.

HOOFDSTUK 17. — Financiering Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Art. 97. In artikel 1.1.3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 wordt punt 131°, opgeheven door het decreet van
14 februari 2004, opnieuw opgenomen in de volgende lezing:

“131° Vlaamse Belastingdienst: het agentschap dat opgericht werd door het besluit van de Vlaamse Regering van
11 juni 2004 tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst;”.

Art. 98. In artikel 3.2.1, § 3, van hetzelfde decreet wordt na de woorden “financiering van” en voor het woord
“openbaredienstverplichtingen” de woorden “de VREG, van de” ingevoegd.

Art. 99. In het opschrift van afdeling IV, hoofdstuk I, van titel XIII van hetzelfde decreet worden de woorden
“heffing op de exploitatie van een distributienet of plaatselijk vervoernet van elektriciteit in het Vlaamse Gewest”
vervangen door de woorden “heffingen vermeld in titel XIV”.

Art. 100. Titel XIV van hetzelfde decreet, dat bestaat uit artikel 14.1.1 tot en met 14.3.11, wordt vervangen door wat
volgt:

“Titel XIV. — Heffingen

HOOFDSTUK I. — Heffing op de afnamepunten van elektriciteit
Art. 14.1.1. § 1. Er wordt vanaf heffingsjaar 2015 een maandelijkse heffing per afnamepunt gelegen in het Vlaamse

Gewest vastgesteld:
1° op het elektriciteitsdistributienet;
2° op het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit;
3° op een gesloten distributienet van elektriciteit.
§ 2. De heffing is verschuldigd door elke afnemer die in de loop van het heffingsjaar volgens het toegangsregister

titularis was van een afnamepunt, vermeld in § 1.
Art. 14.1.2. Het tarief van de heffing bedraagt 15 eurocent per afnamepunt per maand dat de afnemer in het

heffingsjaar is aangesloten geweest op een van de netten vermeld in § 1.
Art. 14.1.3. De heffing wordt van rechtswege met ingang van heffingsjaar 2016 jaarlijks op 1 januari geïndexeerd

door het tarief in artikel 14.1.2 te vermenigvuldigen met het indexcijfer van de consumptieprijzen, vastgesteld voor de
maand oktober van het vorige heffingsjaar, en te delen door het indexcijfer van de consumptieprijzen, vastgesteld voor
de maand december van het jaar 2014.

HOOFDSTUK II. — Vestiging van de aanslag, controle, beroep ambtshalve uitvoering en verjaring

Afdeling I. — Algemene bepalingen

Art. 14.2.1. De inkomsten die voortvloeien uit de opbrengst van de heffingen, vermeld in deze titel, worden
rechtstreeks toegewezen aan het Energiefonds, vermeld in artikel 3.2.1.

Afdeling II. — Inning van de heffing op de afnamepunten van elektriciteit door de toegangshouders

Art. 14.2.2. § 1. De heffing, vermeld in hoofdstuk I, wordt voor rekening van het Vlaamse Gewest geïnd door de
toegangshouder van het afnamepunt via diens afrekeningsfacturen en slotfacturen.

Indien er gedurende een bepaalde kalendermaand voor een afnamepunt echter meerdere achtereenvolgende
toegangshouders in het toegangsregister zijn opgenomen, dan wordt de heffing voor die maand pro rata temporis door
elk van die toegangshouders aangerekend en geïnd.

De factuur die naar de afnemer wordt verstuurd, vermeldt de precieze vergoeding die de afnemer verschuldigd
is en geldt als verzoek tot betaling van de verschuldigde heffing. De betalingstermijn bedraagt ten minste vijftien dagen
en begint te lopen op de verzendingsdatum van het verzoek tot betaling.
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