
6° l’attestation de cautionnement;

7° un tableau récapitulatif des matériaux utilisés et un aperçu des attestations et rapports de contrôle délivrés;

8° un aperçu du délai d’exécution;

9° le calcul du solde.

§ 3. La CIW vérifie la conformité des travaux réalisés aux données du dossier de demande et à la décision d’octroi
de la subvention par le Ministre et transmet son avis définitif au « Rubiconfonds » dans les 60 jours calendaires de la
réception du dossier de décompte final.

§ 4. Le « Rubiconfonds » paie le solde de la subvention au bénéficiaire dans les 30 jours calendaires de la réception
de l’avis de la CIW.

Lorsque le coût des travaux subventionnables réalisés est inférieur à l’estimation acceptée des coûts, la subvention
est réduite à 50 % du coût des travaux subventionnables. Dans ce cas, l’engagement à charge du « Rubiconfonds » est
diminué.

CHAPITRE IV. — Dispositions finales

Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 2007 et s’applique à tout projet introduit à partir de l’entrée
en vigueur de l’arrêté.

Art. 10. Le Ministre flamand ayant l’Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l’Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2007/36794]N. 2007 — 4218

14 SEPTEMBER 2007. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 13 juli 2007 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, gewijzigd
en/of aangevuld bij de wet van 22 mei 1979 en de decreten van 23 december 1980, 5 april 1984, 28 juni 1985, 13 juli 1988,
20 december 1989, 12 december 1990, 21 december 1990, 25 juni 1992, 1 juli 1992, 18 december 1992, 15 december 1993,
22 december 1993, 6 juli 1994 en 21 december 1994;

Gelet op het decreet van 30 juni 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de
begroting 2006, inzonderheid op artikel 35;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 1995 tot de wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 16 februari 1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van
de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;

Gelet op het advies 43.129/3 van de Raad van State gegeven op 5 juni 2007 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste
lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur en van de Vlaamse
minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 8, § 1, tweede lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007 tot uitvoering van
hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
wordt aangevuld als volgt : « op straffe van verval van het recht een beroep te kunnen doen op de uitgebreide
berekeningsmethode ».

Art. 2. Artikel 8, § 3, tweede lid van hetzelfde besluit van 13 juli 2007, wordt aangevuld als volgt : « op straffe van
verval van het recht om de vuilvracht van het gebruikte oppervlaktewater in mindering te brengen ».

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 13 mei 1995 en vervangt het besluit van de Vlaamse Regering
van 5 april 1995 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 1993 tot uitvoering van
hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging dat
wordt opgeheven.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 september 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
de Vlaamse minister van Institutionele Hervorming, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

K. PEETERS

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening,
D. VAN MECHELEN

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
H. CREVITS
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