
§ 4. Een bewijs van betaling van voormeld dossierrecht moet worden gevoegd bij de aanvraag tot erkenning. Het
niet bijvoegen van het bewijs van volledige betaling van het verschuldigd dossierrecht bij de erkenningsaanvraag, heeft
van rechtswege de onvolledigheid van de erkenningsaanvraag tot gevolg.

§ 5. De Vlaamse regering wijst de ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap aan die belast zijn
met de controle op de naleving van de verplichting inzake het dossierrecht en bepaalt de nadere regels met betrekking
tot hun bevoegdheid.

§ 6. De middelen van het Fonds voor de controle op de uitvoerende taken van de technici (brander- en
stookolietechnici) op het veld dienen aangewend te worden voor het uitvoeren van allerhande uitgaven m.b.t. de
controle op de uitvoerende taken van de technici (brander- en stookolietechnici) op het veld in het kader van artikel 5.3.
van het besluit van de Vlaamse regering betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de
verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater.

§ 7. Indien uit de controle op het werk van de erkende technicus, uitgeoefend door de geaccrediteerde
keuringsinstelling, blijkt dat de technicus de taken waarmee hij werd belast niet reglementair, niet objectief of niet naar
behoren heeft uitgevoerd, waardoor een herkeuring in aanwezigheid van beide partijen noodzakelijk wordt, dan zullen
de kosten welke deze herkeuring met zich meebrengt B en ingeval de technicus niet in staat is de installatie opnieuw
reglementair af te stellen B te zijnen laste komen te vallen. Slaagt hij er wel in de installatie correct af te stellen, dan
worden hem voor deze herkeuring geen kosten ten laste gelegd.

HOOFDSTUK XIX. — Oppervlaktewater

Art. 26. Artikel 35bis, § 4, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, wordt vervangen door wat volgt :

« § 4. Elke rechtspersoon die in het Vlaamse Gewest een zuiveringstechnisch werk exploiteert waarin uitsluitend
afvalwater van de openbare riolering (met inbegrip van afvalstoffen afkomstig van septische putten en vetvangers
waarin uitsluitend huishoudelijk afvalwater wordt geleid, per as aangevoerde afvalwaters, slibs afkomstig van
openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties en/of slibs afkomstig van het onderhoud van collectoren en pompstations)
wordt behandeld en dat aangesloten is op het openbaar hydrografisch net, is van heffing vrijgesteld voor wat betreft
de lozing van de effluentwaters van voornoemde openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties. »

Art. 27. Artikel 35ter, § 4, van dezelfde wet wordt vervangen door wat volgt :

« § 4. Voor elke heffingsplichtige die door investeringen in het productieproces en/of in zuiveringstechnische
werken komt tot een totale niet-lozing van afvalwater uit het productieproces en dit op 1 januari van het jaar
voorafgaand aan het heffingsjaar, wordt het bedrag van de heffing gelijkgesteld aan het minimumbedrag vermeld in § 3
van dit artikel.

Elke heffingsplichtige welke van bovenstaande regeling gebruik wenst te maken, dient daartoe een door een
milieudeskundige, erkend krachtens artikel 7, § 5, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning,
opgesteld dossier bij de aangifte bedoeld in artikel 35octies, § 1, te voegen.

Het bedoelde dossier geldt voor het heffingsjaar waarvoor de aanvraag is ingediend en voor de negen
daaropvolgende heffingsjaren behoudens in geval van wijzigingen die tot gevolg hebben dat niet meer aan de
hierboven vermelde voorwaarden is voldaan. Iedere wijziging betreffende de lozingsituatie moet onmiddellijk per
aangetekend schrijven worden gemeld aan de leidendambtenaar van de Maatschappij.

Na afloop van de geldigheidsduur van het bedoelde dossier kan de heffingsplichtige bij de aangifte bedoeld in
artikel 35octies, § 1, een hernieuwingsaanvraag voegen samen met een attest afgeleverd van een milieudeskundige,
erkend krachtens artikel 7, § 5, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, waarin het
aanvankelijk ingediende dossier wordt herbevestigd.

De heffingsplichtige mag bovendien op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar niet beschikken
over een milieu- of lozingsvergunning die hem toelaat ander afvalwater dan normaal huisafvalwater te lozen.

Indien de Vlaamse Milieumaatschappij evenwel beschikt over gegevens omtrent enige lozing uit dit productie-
proces wordt de heffing bepaald conform artikel 35quinquies of artikel 35septies. »

Art. 28. Artikel 35ter, § 5, derde lid, van dezelfde wet wordt vervangen door wat volgt :

« Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van :

1° ofwel, een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen waaruit blijkt dat de op het heffingsbiljet
vermelde heffingsplichtige genoten heeft van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of van de inkomensgarantie
voor ouderen;

2° ofwel, een attest afgeleverd door het O.C.M.W. waaruit blijkt dat de op het heffingsbiljet vermelde
heffingsplichtige genoten heeft van een door het O.C.M.W. toegekend leefloon of levensminimum;

3° ofwel, een attest afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat de op het
heffingsbiljet vermelde heffingsplichtige genoten heeft van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen
met een handicap, en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of de integratietegemoetkoming voor personen
met een handicap;

4° de afscheurstrook van het overeenkomstig heffingsbiljet. »

Art. 29. Aan artikel 35ter van dezelfde wet worden een § 7 en een § 8 toegevoegd, die luiden als volgt :

« § 7. Worden eveneens vrijgesteld van de verplichting tot betaling van de in § 1 bedoelde heffing, de sociale
instellingen, buiten het medische kader, met een verzorgende finaliteit en zonder productieactiviteit, waar overwegend
personen worden opgevangen die omwille van hun handicap of lichamelijke toestand, zorgenbehoevend zijn.

De vrijstelling geldt slechts indien de bedoelde rechtspersonen gedurende het volledige jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar uitsluitend huishoudelijke afvalwaters hebben geloosd en ze hebben gezuiverd of hebben laten zuiveren
in een private waterzuiveringsinstallatie in eigen beheer of in gemeenschappelijk beheer :

a) waarvan, in zoverre het gaat om een overeenkomstig titel I van het Vlarem als hinderlijk ingedeelde inrichting,
de exploitatie is gemeld en/of vergund overeenkomstig de voorschriften van titel I van het Vlarem;

b) die gebouwd is en geëxploiteerd wordt volgens een code van goede praktijk.

De vrijstelling geldt niet voor waterzuiveringsinstallaties die werden aangelegd nadat de instelling reeds
aansluitbaar was op een RWZI.
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De heffingsplichtige die van bovenstaande vrijstelling wenst te genieten, dient, op straffe van verval van het recht
van vrijstelling, uiterlijk binnen de drie maanden vanaf de verzending van het heffingsbiljet, of ingeval de
heffingsplichtige een aangifte indient samen met de aangifte, een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de Maatschappij
met de volgende bijlagen :

a) in zoverre het gaat om een overeenkomstig titel I van het Vlarem als hinderlijk ingedeelde inrichting, een voor
eensluidend verklaard afschrift van de melding of lopende vergunning voor de exploitatie van de afvalwaterzuive-
ringsinstallatie;

b) een attest afgeleverd door de burgemeester, na verplicht advies van de afdeling Milieu-inspectie van Aminal,
waaruit blijkt dat de zuiveringsinstallatie is gebouwd en wordt geëxploiteerd volgens een code van goede praktijk,
overeenkomstig de voorschriften van titel II van het Vlarem.

Het bedoelde attest heeft een geldigheidsduur van 5 jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de burgemeester het
attest afleverde, tenzij de VMM beschikt over gegevens waaruit blijkt dat de zuiveringsinfrastructuur tijdens deze
periode niet wordt uitgebaat volgens de code van goede praktijk of gewijzigd werd. Indien aan de VMM een attest
werd bezorgd als bedoeld in het tweede lid, b), kan de VMM de heffingsplichtige ambtshalve vrijstellen van heffing
zonder dat de heffingsplichtige een schriftelijke aanvraag indient. In voorkomend geval ontvangt de heffingsplichtige
geen heffingsbiljet. Voor heffingsplichtigen die gedurende de geldigheidstermijn van het attest een heffingsbiljet hebben
gekregen, wordt de vrijstelling enkel op schriftelijke aanvraag verleend. Daarin mag worden verwezen naar het eerder
ingediende attest.

In afwijking van het eerste tot en met het derde lid, kan een vrijstelling van de heffing worden toegekend aan de
heffingsplichtigen waarvan de woongelegenheid met een gecertificeerde zuiveringsinstallatie is uitgerust en
onderhouden volgens de door de regering vastgestelde regels.

§ 8. De in § 6 bedoelde persoon kan de in § 6 bedoelde terugbetaling niet bekomen voor zijn aandeel van het
waterverbruik waarvan de instelling bedoeld in § 7 werd vrijgesteld. »

Art. 30. Aan artikel 35quinquies van dezelfde wet worden volgende wijzigingen aangebracht.

1° aan § 4 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Indien de heffingsplichtige en de Maatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar monsternemingen
hebben laten uitvoeren en de overeenkomstig § 1 vastgestelde N1-waarde berekend op basis van de resultaten van de
Maatschappij 30 % hoger ligt dan de N1-waarde bepaald op grond van de resultaten van de heffingsplichtige, worden
de componenten N1, N2 en N3 bedoeld in § 1 uitsluitend berekend op basis van de resultaten van de Maatschappij.

In dit geval worden de kosten voor monsterneming en analyses die als basis dienen voor bedoelde heffing ten laste
gelegd aan de heffingsplichtige. »;

2° aan artikel 35quinquies wordt een § 10 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 10. Vanaf het heffingsjaar 2005 wordt Qj als volgt bepaald :

Qj : Het jaarvolume geloosd afvalwater (Qj) is de gedurende het volledig kalenderjaar voorafgaand aan het
heffingsjaar geloosde hoeveelheid afvalwater, uitgedrukt in m3, vastgesteld met behulp van een continu werkend
debietmeetsysteem waarbij doorlopend het geloosde dagdebiet wordt gemeten en dagelijks geregistreerd volgens de
door de regering vastgestelde regels. Bij ontstentenis van deze meting wordt Qj vastgesteld als de som van het in het
jaar voorafgaand aan het heffingsjaar door de drinkwatermaatschappij geleverde drinkwater en van de gedurende het
jaar voorafgaand aan het heffingsjaar ontvangen hoeveelheid oppervlaktewater, grondwater, hemelwater en ander
water uitgedrukt in m3, verminderd met de hoeveelheid water gebruikt als koelwater voorzover dit koelwater niet
samen met het afvalwater geloosd wordt.

De af te trekken hoeveelheid water gebruikt als koelwater is gelijk aan het volume gemeten aan de hand van een
continue debietmeting met registratie volgens de door de regering vastgestelde regels.

Indien de hoeveelheid gebruikt als koelwater niet is vastgesteld door middel van debietmeetapparatuur wordt
deze hoeveelheid onweerlegbaar vermoed gelijk te zijn aan het geloosde volume vergund koelwater zoals bedoeld
in § 1.

De opgenomen hoeveelheid grondwater is gelijk aan het volume gemeten aan de hand van een continue
debietmeting met registratie volgens de door de regering vastgestelde regels.

Indien de heffingsplichtige het opgenomen grondwater niet kan aantonen met behulp van een verzegelde
debietmeting met registratie wordt onweerlegbaar vermoed dat deze hoeveelheid gelijk is aan het grondwatervolume
bepaald overeenkomstig artikel 28quater, § 2, van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het
grondwaterbeheer met uitzondering van de bepaling onder 2°, a).

De opgenomen hoeveelheid oppervlaktewater is gelijk aan het volume gemeten aan de hand van een continue
debietmeting met registratie volgens de door de regering vastgestelde regels.

Wanneer de hoeveelheid opgenomen oppervlaktewater niet vastgesteld is door middel van een verzegelde
debietmeting met registratie wordt deze hoeveelheid onweerlegbaar vermoed gelijk te zijn aan het gecapteerde volume
water dat de beheerder van de betrokken waterweg het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar in aanmerking heeft
genomen voor het bepalen van de vergoeding voor de vergunning voor de watervang in het kader van de wetgeving
inzake het capteren van oppervlaktewater vastgesteld bij decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische
bepalingen, alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991.

Bij captaties uit onbevaarbare oppervlaktewateren en captaties van minder dan 500 m3 per jaar wordt
onweerlegbaar vermoed dat de opgenomen hoeveelheid oppervlaktewater gelijk is aan :

de som van de nominale capaciteit van de pompen, uitgedrukt in m3 per uur vermenigvuldigd met T : daarbij is

— voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit : T = 200;

— voor andere seizoensgebonden activiteiten of activiteiten van beperkte duur : T = 10 x het reële aantal dagen dat
de oppervlaktewaterwinning in gebruik geweest is;

— in de overige gevallen T : 2000.

Het overeenkomstig vorig lid berekende volume oppervlaktewater van meer dan 500 m3 wordt teruggebracht
tot 500 m3.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder hemelwater verstaan, het hemelwater dat gebruikt wordt voor de
activiteiten van de in bijlage vermelde sectoren en/of vervuild wordt en/of samen met het afvalwater geloosd wordt.
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De ontvangen hoeveelheid hemelwater is gelijk aan het volume gemeten aan de hand van een continue
debietmeting met registratie volgens de door de regering vastgestelde regels.

Indien de heffingsplichtige het in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar volume ontvangen hemelwater niet kan
aantonen aan de hand van een verzegelde debietmeting voorzien van registratie, wordt de hoeveelheid hemelwater
gelijkgesteld aan 800 l/m2 afspoelbare of vervuilde oppervlakte tenzij de heffingsplichtige aan de hand van de
gegevens afkomstig van het Koninklijk Metereologisch Instituut, kan aantonen dat de neerslag kleiner is dan 800 l/m2.

In afwijking van de vorige paragrafen moeten de systemen voor de registratie van het debiet die vóór
1 januari 2004 in gebruik werden genomen, uiterlijk op 1 januari 2008 zijn verzegeld door de maatschappij. De overige
debietmetingssystemen moeten bij de indienstname worden verzegeld indien de heffingsplichtige hiervan gebruik wil
maken voor de bepaling van Qj. »;

3° aan artikel 35quinquies wordt een § 11 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 11. Indien de maatschappij onvergunde lozingen bewijst, zal de heffingsplichtige voor de jaren waarin de
onregelmatigheden zich hebben voorgedaan, geen aanspraak meer kunnen maken op de berekening van de heffing
volgens artikel 35quinquies.

De betreffende meet- en bemonsteringsresultaten worden onweerlegbaar vermoed onjuist te zijn en de heffing
wordt herberekend overeenkomstig artikel 35septies en artikel 35terdecies § 2. »;

4° aan artikel 35quinquies wordt een § 12 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 12. Wanneer geldige tegenanalyses zijn uitgevoerd conform de bepalingen van artikel 35quinquies van de wet
en de in uitvoering hiervan genomen besluiten wordt voor de bepaling van de componenten N1, N2 en N3 bedoeld in
§ 1 op dagbasis per parameter het gemiddelde genomen van de resultaten van de analyses en tegenanalyses. »

Art. 31. 1° in artikel 35septies van dezelfde wet wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :

« Onverminderd de toepassing van artikel 35quinquies, § 5, wordt bij het niet of onvolledig voorhanden zijn van
de gegevens bedoeld in artikel 35quinquies, § 4, eerste alinea, de vuilvracht voor één of meer van de termen N1, N2
en N3 als volgt berekend″;

2° aan artikel 35septies wordt een § 2 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 2. Vanaf het heffingsjaar 2005 wordt Q als volgt berekend :

Q : Het waterverbruik berekend als de som van het door de drinkwatermaatschappij in het jaar voorafgaand aan
het heffingsjaar gefactureerd waterverbruik en van de gedurende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar op een
andere wijze ontvangen hoeveelheid oppervlaktewater, grondwater, hemelwater en ander water, uitgedrukt in m3;
ingeval de facturen het waterverbruik niet vermelden, wordt door de Maatschappij aangenomen dat dit verbruik gelijk
is aan het quotiënt van enerzijds de door de drinkwatermaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar totaal
gefactureerde tariefeenheden, inclusief de gratis geleverde tariefeenheden en anderzijds de deelfactor 2.37 (aangepast
aan het ontwerp van programmadecreet).

De opgenomen hoeveelheid grondwater is gelijk aan het volume gemeten aan de hand van een continue
debietmeting met registratie volgens de door de regering vastgestelde regels.

Indien de heffingsplichtige het opgenomen grondwater niet kan aantonen met behulp van een verzegelde
debietmeting met registratie wordt onweerlegbaar vermoed dat deze hoeveelheid gelijk is aan het grondwatervolume
bepaald overeenkomstig artikel 28quater, § 2, van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het
grondwaterbeheer met uitzondering van de bepaling onder 2°, a).

De opgenomen hoeveelheid oppervlaktewater is gelijk aan het volume gemeten aan de hand van een continue
debietmeting met registratie volgens de door de regering vastgestelde regels.

Wanneer de heffingsplichtige het volume opgenomen oppervlaktewater niet kan aantonen op basis van een
verzegelde debietmeting voorzien van registratie, wordt deze hoeveelheid onweerlegbaar vermoed gelijk te zijn aan het
gecapteerde volume water dat de beheerder van de betrokken waterweg het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar in
aanmerking heeft genomen voor het bepalen van de vergoeding voor de vergunning voor de watervang in het kader
van de wetgeving inzake het capteren van oppervlaktewater vastgesteld bij decreet van 21 december 1990 houdende
begrotingstechnische bepalingen, alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991.

Bij captaties uit onbevaarbare oppervlaktewateren en captaties van minder dan 500 m3 per jaar wordt
onweerlegbaar vermoed dat de opgenomen hoeveelheid oppervlaktewater gelijk is aan : de som van de nominale
capaciteit van de pompen, uitgedrukt in m3 per uur vermenigvuldigd met T : daarbij is

— voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit : T = 200;

— voor andere seizoensgebonden activiteiten of activiteiten van beperkte duur : T = 10 x het reële aantal dagen
dat de oppervlaktewaterwinning in gebruik geweest is;

— in de overige gevallen T = 2000.

Het overeenkomstig vorig lid berekende volume oppervlaktewater van meer dan 500 m3, wordt teruggebracht
tot 500 m3.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder hemelwater verstaan, het hemelwater dat gebruikt wordt voor de
activiteiten van de in bijlage vermelde sectoren en/of vervuild wordt.

De ontvangen hoeveelheid hemelwater is gelijk aan het volume gemeten aan de hand van een continue
debietmeting met registratie volgens de door de regering vastgestelde regels.

Indien de heffingsplichtige het in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar volume gebruikt of vervuild
hemelwater niet kan aantonen aan de hand van een verzegelde debietmeting voorzien van registratie, wordt de
hoeveelheid hemelwater gelijkgesteld aan 800 l/m2 afspoelbare of vervuilde oppervlakte, tenzij de heffingsplichtige
aan de hand van de gegevens afkomstig van het Koninklijk Meteorologisch Instituut kan aantonen dat de neerslag
kleiner is dan 800 l/m2.

In afwijking van de vorige paragrafen moeten de systemen voor de registratie van het debiet die vóór
1 januari 2004 in gebruik werden genomen uiterlijk op 1 januari 2008 zijn verzegeld door de maatschappij. De overige
debietmetingssystemen moeten bij de indienstname worden verzegeld indien de heffingsplichtige hiervan gebruik wil
maken voor de bepaling van Q. »
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Art. 32. In artikel 35terdecies, § 2, van dezelfde wet wordt na het eerste lid de volgende bepaling ingevoegd :

« Indien in een proces-verbaal van overtreding onvergunde lozingen zijn vastgesteld, wordt voor de jaren waarin
de onregelmatigheden zich hebben voorgedaan, de in vorige lid bedoelde termijn geschorst vanaf de datum van het
proces-verbaal tot de datum waarop de Maatschappij kennis krijgt van de definitieve gerechtelijke beslissing. »

HOOFDSTUK XX. — Onroerende voorheffing

Art. 33. Artikel 255, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt, wat het Vlaamse
Gewest betreft, vervangen door wat volgt :

« De onroerende voorheffing bedraagt 2,5 % van het kadastraal inkomen, zoals dit is vastgesteld op 1 januari van
het aanslagjaar. ».

Art. 34. In artikel 255, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden, wat het Vlaamse Gewest betreft, de woorden
″0,8 pct.″ vervangen door de woorden ″1,6 %″.

Art. 35. Artikel 255, tweede lid, van hetzelfde Wetboek wordt, wat het Vlaamse Gewest betreft, aangevuld met
de volgende bepaling :

« Voor de huurwoningen behorende tot de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij zelf of behorende tot de door haar
erkende maatschappijen enerzijds en voor de woningen die door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen in
het kader van zijn operaties van huurhulp worden verhuurd, anderzijds, wordt de onroerende voorheffing eveneens
vastgesteld op 1,6 %. »

Art. 36. In artikel 257, § 1, 2°, vijfde lid, van hetzelfde Wetboek worden, wat het Vlaamse Gewest betreft, de
woorden ″decimale frankgedeelten″ vervangen door de woorden ″centgedeelten na de tweede decimaal″.

Art. 37. In hetzelfde Wetboek wordt, wat het Vlaamse Gewest betreft, een artikel 260ter ingevoegd, dat luidt
als volgt :

« Artikel 260ter

Aan de belastingplichtige rechtspersoon wordt een belastingkrediet toegekend dat gelijk is aan het bedrag van
de onroerende voorheffing, zoals bepaald in artikel 255.

Dit belastingkrediet komt volledig ten laste van het Vlaamse Gewest. »

Art. 38. Artikel 376, § 3, 2°, van hetzelfde Wetboek wordt, wat het Vlaamse Gewest betreft, vervangen door
wat volgt :

« 2° van de verminderingen en vrijstellingen voortvloeiend uit de toepassing van de artikelen 88, 131 tot 135, 138,
139, 146 tot 156, 253, 7° en 8°, en 257, voorzover het tot die verminderingen of vrijstellingen aanleiding gevend feit door
de administratie werd vastgesteld of door de belastingschuldige of door zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag
wordt ingevorderd, aan de administratie werd bekendgemaakt binnen drie jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar
waartoe de belasting behoort waarop die verminderingen of vrijstellingen moeten worden verleend. »

Art. 39. In artikel 433 van hetzelfde Wetboek worden, wat het Vlaamse Gewest betreft, de wijzigingen
aangebracht door het koninklijk besluit van 31 maart 2003 houdende invoering van een elektronisch systeem van
notificaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en
andere personen, bekrachtigd.

Art. 40. In artikel 434 van hetzelfde Wetboek worden, wat het Vlaamse Gewest betreft, de woorden ″in artikel 433″
vervangen door de woorden ″naargelang van het geval, in artikel 433, §§ 1 of 2,″ en worden de woorden ″en bij een ter
post aangetekende brief″ vervangen door de woorden ″en bij een ter post aangetekende brief of door gebruikmaking
van informatica- of telegeleidingstechnieken″.

Art. 41. Aan artikel 434 van hetzelfde Wetboek wordt, wat het Vlaamse Gewest betreft, een tweede lid
toegevoegd, dat luidt als volgt :

« De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden en toepassingsmodaliteiten van dit artikel. »

Art. 42. Artikel 60 van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede
de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 wordt opgeheven.

HOOFDSTUK XXI. — Schenkingsrechten

Art. 43. Artikel 131 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, wordt vervangen door
wat volgt :

« Artikel 131

§ 1. Voor de schenkingen onder de levenden van onroerende goederen wordt over het bruto-aandeel van elk
der begiftigden een evenredig recht geheven volgens het tarief in onderstaande tabellen aangeduid.

Hierin wordt vermeld :

onder a : het percentage dat toepasselijk is op het overeenstemmende gedeelte;

onder b : het totale bedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten.
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