
§ 5. De beheerscommissie maakt een huishoudelijk reglement op dat ter bekrachtiging aan de minister wordt
voorgelegd.

§ 6. Het mandaat van lid van de beheerscommissie is onbezoldigd.

Art. 41. § 1. Ieder jaar, voor 31 oktober, stelt de beheerscommissie de begroting vast van de uitgaven voor het
volgende begrotingsjaar, alsmede de middelen van het EV ILVO om die uitgaven te dekken.

Ieder jaar, voor 31 maart, stelt de beheerscommissie de rekening van het EV ILVO van het vorige begrotingsjaar
op.

De begroting en de rekening, alsmede elke wijziging ervan, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse
Regering, samen met het advies van de Inspectie van Financiën.

§ 2. Het EV ILVO kan het saldo tijdens het volgende begrotingsjaar vrij aanwenden voor het verwezenlijken van
zijn doel.

Art. 42. Onverminderd de voorgaande bepalingen worden de nadere regelen betreffende het beheer, de werking
en de boekhouding van het EV ILVO vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 43. Worden opgeheven :

1° het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid
″Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek″;

2° de artikelen 27 en 28 van het decreet van 5 juli 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing
van de begroting 2002;

3° artikel 69, 7°, van het decreet van 5 juli 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de
begroting 2002, gewijzigd bij artikel 3 van het decreet van 20 december 2002.

Art. 44. De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking op de datum te bepalen door de. Vlaamse Regering.

HOOFDSTUK XIX. — Reorganisatie van de watersector

Afdeling I. — Wijzigingen aan de wet van 26 maart 1971
op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Art. 45. Aan artikel 32quater, § 1, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren
tegen verontreiniging, gewijzigd bij het decreet van 24 december 2004, worden een punt 10° en een punt 11°
toegevoegd, die luiden als volgt :

″10° het op eenvoudig verzoek van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk, de in
artikel 32septies, § 1, bedoelde vennootschap, de gemeenten, de gemeentebedrijven, de intercommunales, de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde
entiteiten die door de gemeenten belast zijn met en instaan voor de aanleg, het aanpassen, het onderhoud of de
exploitatie van gemeentelijke saneringsinfrastructuur, meedelen van gegevens waarover de Maatschappij beschikt van
heffingsplichtigen, bedoeld in artikel 35quinquies en artikel 35septies van deze wet, voorzover die noodzakelijk zijn in
het kader van de aanrekening van de bijdrage, zoals bedoeld in artikel 16bis, § 1, van het decreet van 24 mei 2002
betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, en de vergoeding, zoals bedoeld in artikel 16quinquies, § 1, van
het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending en artikel 32septies, § 4, van deze
wet;

11° het opmaken van zoneringsplannen voor de sanering van het afvalwater. De zoneringsplannen maken een
onderscheid tussen de gebieden met collectieve sanering en de gebieden met individuele sanering. In uitvoering van
één of meerdere zoneringsplannen wordt een gebiedsdekkend uitvoeringsplan per zuive-. ringsgebied opgemaakt
waarin de uitvoering en de timing van de projecten met betrekking tot respectievelijk de gemeentelijke en
bovengemeentelijke saneringsverplichting geregeld zijn, evenals de noodzakelijke afstemming van de projecten. Deze
zonerings- en uitvoeringsplannen worden bindend voor derden na goedkeuring door de Vlaamse Regering.″.

Art. 46. In artikel 32septies, § 4, van dezelfde wet, wordt de zin ″De in § 1 bedoelde vennootschap kan, onder
toezicht van de economische toezichthouder, contracten afsluiten met het oog op de sanering van het afvalwater dat
niet afkomstig is van huishoudelijke activiteiten en dat bovendien wordt geloosd in een openbare riolering aangesloten
op een operationele openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.″ vervangen door de zin ″De in § 1 bedoelde
vennootschap kan, onder toezicht van de economische toezichthouder, contracten afsluiten met het oog op de sanering
van het afvalwater dat niet afkomstig is van huishoudelijke activiteiten en :

- dat wordt geloosd in een openbare riolering aangesloten op een operationele openbare rioolwaterzuiveringsin-
stallatie;

- dat wordt geloosd in een operationele openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie via een bestaande privaatrech-
telijke of ten laste van de vergunde exploitant aan de in § 1 bedoelde vennootschap voor uitvoering opgedragen
toevoerleiding;

- dat wordt geloosd in een openbare riolering waarvan de aansluiting op een operationele of overeenkomstig § 2
ter uitvoering aan de in § 1 bedoelde vennootschap opgedragen openbare waterzuiveringsinstallatie is voorzien op
básis van het investeringsprogramma, bedoeld in artikel 32octies, of het door de Vlaamse Regering vastgestelde
subsidiëringsprogramma, bedoeld in artikel 32duodecies, § 2.″.

Art. 47. § 1. In artikel 35ter, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2001, wordt de zin
″Het bedrag van het eenheidstarief van de heffing wordt vastgesteld op 22,3 euro en wordt jaarlijks aangepast aan het
indexcijfer der consumptieprijzen met als basisindex het indexcijfer der consumptieprijzen van december 1992,
basis 1988, met name 113,76.″ vervangen door de zin ″Het bedrag van het eenheidstariefvan de heffing wordt
vastgesteld op 22,3 euro voor :

a) de heffingsplichtigen, bedoeld in artikel 35quinquies en artikel 35septies van deze wet, die zijn aangesloten op het
openbaar hydrografisch net, zoals bedoeld in artikel 1, en bovendien op basis van de bepalingen van het decreet van
28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, alle uitvoeringsbepalingen van deze wet, evenals de bepalingen uit de
betreffende milieuvergunning verplicht zijn hun afvalwater zelf te zuiveren en in oppervlaktewater te lozen;

b) de heffingsplichtigen, bedoeld in artikel 35quinquies en artikel 35septies van deze wet, die beschikken over een
vergunning met normen voor lozing in de gewone oppervlaktewateren en lozen in de openbare riolering gelegen in
zuiveringszone C, zoals bedoeld in artikel 1.1.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of in een
openbare of privaatrechtelijke effluentleiding die uitmondt in oppervlaktewater;
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c) de heffingsplichtigen, bedoeld in artikel 35quater van deze wet, waarvan de inrichting niet gelegen de
zuiveringszones A of B, zoals bedoeld in artikel 1.1.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

Voor alle andere heffingsplichtigen wordt het eenheidstarief van de heffing vastgesteld op 22,6 euro. 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.

Deze bepaling gaat in vanaf heffingsjaar 2006.″.

§ 2. In artikel 35ter, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2001, wordt een zesde lid
toegevoegd, dat luidt als volgt :

″Bedrijfsafvalwater dat op basis van de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de
milieuvergunning en de uitvoeringsbesluiten ervan, door de exploitant van de hinderlijke inrichting zelf moet
gezuiverd worden en/of in oppervlaktewater dient geloosd te worden, komt niet in aanmerking voor een contract
zoals bedoeld in het eerste lid, behalve voor wat betreft een contract voor de aanleg en exploitatie van een afvoerleiding
waarin de betrokken exploitant zijn aandeel ten laste neemt.″.

Art. 48. § 1. In artikel 35ter, § 3, 2°, van dezelfde wet, gewijzigd het decreet van 24 december 2004, worden de
woorden ″verminderd met X″ vervangen door de woorden ″verminderd met X. De heffing kan in geen geval negatief
worden.″.

§ 2. In artikel 35ter, § 3, 2°, van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 24 december 2004, worden de zinnen
″de bijdrage, zoals berekend in artikel 16bis, § 1, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor
menselijke aanwending, aangerekend gedurende het heffingsjaar voor de bovengemeentelijke sanering. Indien
bedoelde bijdrage niet in het heffingsjaar in mindering gebracht wordt, kan deze in mindering gebracht worden van de
heffing van het volgende jaar. Elke aangerekende bijdrage kan evenwel slechts éénmaal in mindering gebracht worden;″
vervangen door de zinnen ″de som van de bijdrage, zoals bedoeld in artikel 16bis, § 1, van het decreet van 24 mei 2002
betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, aangerekend op het water verbruikt of geloosd in het jaar
voorafgaand aan het heffingsjaar voor de bovengemeentelijke sanering, exclusief BTW, en de vergoeding, zoals bedoeld
in artikel 16quinquies, § 1, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending,
aangerekend op het water verbruikt of geloosd in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar voor de bovengemeentelijke
sanering, exclusief BTW. Indien bedoelde som niet.in het heffingsjaar in mindering gebracht wordt, kan deze in
mindering gebracht worden van de heffing van het volgende jaar. Elke aangerekende bijdrage of vergoeding kan
evenwel slechts éénmaal in mindering gebracht worden. Voor de verrekening wordt uitgegaan van de bijdrage of
vergoeding opgenomen in de eindfactuur;″.

§ 3. In artikel 35ter, § 3, 2°, van dezelfde wet, gewijzigd het decreet van 24 december 2004, worden de woorden
″geloosd in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar″ vervangen door de woorden ″geloosd ïn het jaar voorafgaand aan
het heffingsjaar, exclusief BTW.″.

§ 4. Aan artikel 35ter, § 3, van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 24 december 2004, wordt een punt 3°
toegevoegd, dat luidt als volgt :

3° Voor de heffingsplichtigen bedoeld in artikel 35quater, § 1, 2° en 3°, wordt geen heffing gevestigd op het
waterverbruik op respectievelijk op voor zover door de openbare watervoorzieningsmaatschappij op dit waterverbruik
een vergoeding, zoals bedoeld in artikel 16quinquies, § 1, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd
voor menselijke consumptie, werd aangerekend voor de bovengemeentelijke sanering.

Deze bepaling gaat in vanaf het heffingsjaar 2005.″.

Art. 49. Artikel 35quinquies, § 1, van dezelfde wet wordt vervangen door de volgende bepaling :

Voor de heffingsplichtigen die niet onder artikel 35quater vallen wordt de vuilvracht als volgt berekend : N =
N1 + N2 + N3 + Nk

waarin :

waarin :

N1 : de vuilvracht veroorzaakt door de lozing tijdens de maand van de grootste vervuiling van zuurstofbindende
stoffen en zwevende stoffen uitgedrukt in vervuilingseenheden;

Qd : het volume, uitgedrukt in liter, van het afvalwater geloosd in een etmaal tijdens de maand van grootste
vervuiling van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar;

a :

1° deze term is gelijk aan nul :

a) voor de heffingsplichtigen die op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het beschouwde heffingsjaar zijn
aangesloten op het openbaar hydrografisch net, zoals bedoeld in artikel 1, en op dezelfde datum bovendien beschikken
over een milieu- respectievelijk lozingsvergunning voor lozing op het openbaar hydrografisch net;

b) voor de heffingsplichtigen die op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het beschouwde heffingsjaar, conform
de milieu- respectievelijk lozingsvergunning, lozen in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of in een openbare
of privaatrechtelijke effluentleiding;

2° deze term is in de overige gevallen gelijk aan 0, 20;

3° indien in de loop van het jaar voorafgaand aan de lozingssituatie en/of vergunningstoestand bedoeld onder 1°
verandert in deze bedoeld onder 2° of omgekeerd, wordt voor de toepassing van de a-factor procentueel opgesplitst
voorzover de vuilvracht berekend zonder de a-factor niet gevoelig wijzigt.

De wijziging van de a-factor gaat in, hetzij vanaf de maand volgend op deze waarin de vergunning wordt
afgeleverd, hetzij vanaf de maand die volgt op die waarin de wijziging van de lozingssituatie effectief ingaat. De
heffingsplichtige dient minstens één maand voor de wijziging per aangetekend schrijven de leidend ambtenaar van de
Maatschappij hiervan op de hoogte te brengen.

Bij gevoelige wijziging van de vuilvracht is overeenkomstig de bepalingen van §§ 8 tot 11 de situatie op het
ogenblik van de monstername van toepassing.″
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Art. 50. In artikel 35quinquies, § 12, van dezelfde wet, wordt aan het laatste lid een zin toegevoegd, die luidt als
volgt : ″Deze verplichting geldt niet voor de meetsystemen waarmee het geloosde dagdebiet wordt gemeten.″.

Art. 51. § 1. Artikel 35terdecies, § 1, van dezelfde wet, wordt vervangen door de volgende bepaling :

″§ 1. De heffing, vastgesteld overeenkomstig artikel 35ter, wordt gevestigd uiterlijk op 31 december van het jaar
volgend op het heffingsjaar. Deze bepaling gaat in vanaf heffingsjaar 2005.″.

§ 2. Aan artikel 35terdecies, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij de decreten van 19 december 2003 en
24 december 2004, wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

″Eveneens in afwijking van het eerste lid kan een heffing of een aanvullende heffing wolden gevestigd binnen de
twaalf maanden na definitieve regeling van het geschil over de vergoeding, zoals bedoeld in artikel 16quinquies, § 1, van
het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke consumptie. Deze heffing kan ook gevestigd
worden binnen de twaalf maanden na de bevestiging door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk aan
de betrokken persoon dat hem of haar ten onrechte een vergoeding, zoals bedoeld in artikel 16quinquies, § 1, van het
decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke consumptie, werd aangerekend.″

Art. 52. Artikel 35vicies van dezelfde wet wordt vervangen door de volgende bepaling :

″Artikel 35vicies. § 1. Het bedrag van de heffing, zoals bepaald in artikel 35ter, wordt voor de sectoren 45.a, 45.b,
45.c, 45.d, 51.a en 51.b, zoals omschreven in de bijlage bij deze wet, vermenigvuldigd met de volgende coëfficiënten :

- 0, 7 voor de heffingen gevestigd in 2003;

- 0,775 voor de heffingen gevestigd in 2004;

- 0,850 voor de heffingen gevestigd in 2005 en volgende.

§ 2. Het bedrag van de heffing, zoals bepaald in artikel 35ter, wordt voor de sectoren 57, zoals omschreven in de
bijlage bij deze wet, vermenigvuldigd met de volgende coëfficiënt :

- 0,957 voor de heffingen gevestigd in 2006.″.

Art. 53. Aan de tabel in bijlage bij de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging wordt een sector 57 toegevoegd, luidend als volgt :

57 - Ziekenhuizen 1 m3 gebruikt water 0,017 0.001 0009

- de door de Vlaamse Gemeenschap erkende en
gesubsidieerde voorzieningen in de Bijzondere
Jeugdbijstand en de Gemeenschapsinstellingen voor
Bijzondere Jeugdzorg

- de door de Vlaamse Gemeenschap erkende en
gesubsidieerde residentiële voorzieningen binnen
het algemeen welzijnswerk

- de door de Vlaamse Gemeenschap erkende en
gesubsidieerde centra integrale gezinsondersteu-
ning

- erkende en gesubsidieerde kinderdagverblijven
en de centra voor kinderzorg en gezinsondersteu-
ning - erkende Centra voor Geestelijke Gezond-
heidszorg en erkende psychiatrische ziekenhuizen,
psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven
voor beschut wonen

- door de Vlaamse Gemeenschap erkende rusthui-
zen en de erkende serviceflatsgebouwen en woning-
complexen met dienstverlening zonder indivi-
duele facturatie

- door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie
van Personen reet een handicap erkende semi-
residentiële en residentiele voorzieningen, reet
inbegrip van ’de werkvormen beschermd en zelf-
standig wonen.

- Onderwijsinstellingen
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