
Art. 120. In artikel 10 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 5 februari 1999, het koninklijk besluit van
22 februari 2001 en het decreet van 19 december 2008, wordt paragraaf 9 vervangen door wat volgt :

« § 9. Voor wat betreft de landbouwbevoegdheden van het Vlaamse Gewest kan de Vlaamse Regering de
procedure bepalen voor het opleggen en invorderen van de administratieve geldboeten. De administratieve geldboeten
opgelegd door het Vlaamse Gewest in uitvoering van deze wet, worden gestort in het fonds voor Landbouw en Visserij,
opgericht bij het decreet van 19 mei 2006 betreffende de oprichting en werking van het Fonds voor Landbouw en
Visserij. ».

Art. 121. In artikel 1 van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en
zeevisserijprodukten, wordt punt 4° hernummerd als punt 3°.

Art. 122. In artikel 3 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990 en 5 februari 1999 en het decreet van
19 december 2008, wordt punt 4° vervangen door wat volgt :

« 4° voor wat betreft de landbouwbevoegdheden van het Vlaamse Gewest, de activiteiten van de personen die de
onder 1° genoemde handelingen stellen onderwerpen aan een voorafgaande machtiging of erkenning verleend door de
Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij of door de instelling of de ambtenaar daartoe
gemachtigd door de Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij; »;

2° in paragraaf 2, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :

« Voor wat betreft de landbouwbevoegdheden van het Vlaamse Gewest, kan de Vlaamse Regering :

1° de wijze en de voorwaarden van monsterneming vaststellen;

2° de ontledingsmethoden bepalen;

3° het tarief van de ontledingen vaststellen;

4° de voorwaarden bepalen voor de inrichting en de werking van de ontledingslaboratoria met het oog op hun
erkenning door de Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij. »;

3° voor wat betreft het Vlaamse Gewest, wordt paragraaf 3, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008,
opgeheven.

Art. 123. In artikel 4 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 5 februari 1999 en het decreet van
19 december 2008, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :

« Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 3 van deze wet, kan de Vlaamse Regering, voor wat
betreft de landbouwbevoegdheden van het Vlaamse Gewest, de voorwaarden bepalen waaronder de Vlaamse minister,
bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij :

1° representatieve beroepsorganisaties van producenten, kopers of verwerkers van bepaalde producten erkent;

2° regels goedkeurt die deze representatieve beroepsorganisaties vaststellen inzake de productie en het op de
markt brengen van bepaalde producten. ».

Art. 124. In artikel 5, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 5 februari 1999 en het decreet van
19 december 2008, wordt de tweede zin vervangen door wat volgt :

« De Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij, kan, voor wat betreft de
landbouwbevoegdheden van het Vlaamse Gewest, de door hem aangewezen controlebevoegdheden beperken tot
bepaalde personeelsleden of kan andere controleagenten of -instanties aanwijzen. ».

Art. 125. In artikel 9, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° het tweede lid, gewijzigd bij de wet van 5 februari 1999 en het decreet van 19 december 2008, wordt vervangen
door wat volgt : « Wanneer de inbeslaggenomen producten bederfelijk zijn, mogen zij, voor wat betreft de
landbouwbevoegdheden van het Vlaamse Gewest, op tussenkomst van de Vlaamse minister, bevoegd voor het
Landbouwbeleid en de Zeevisserij, of zijn gemachtigde en voor zover zulks verenigbaar is met de eisen van de
volksgezondheid, verkocht worden of tegen betaling van een vergoeding teruggegeven worden aan de eigenaar; in dit
geval mag er slechts over worden beschikt overeenkomstig de richtlijnen verstrekt door de door de Vlaamse minister,
bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij, aangewezen ambtenaren. De ontvangen som wordt op de griffie
van de rechtbank gedeponeerd totdat over het misdrijf uitspraak is gedaan. Dit bedrag treedt in de plaats van de in
beslag genomen producten, zowel voor wat de verbeurdverklaring, als wat de eventuele teruggave aan de
belanghebbende betreft. »;

2° het vierde lid, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008, wordt vervangen door wat volgt : « Wanneer de
eisen van de volksgezondheid de verkoop of de teruggave van de producten niet toelaten, worden deze, voor wat
betreft de landbouwbevoegdheden van het Vlaamse Gewest, op tussenkomst van de Vlaamse minister, bevoegd voor
het Landbouwbeleid en de Zeevisserij, of zijn gemachtigde, hetzij vernietigd, alles op kosten van de overtreder. ».

HOOFDSTUK XIII. — Sociaal-Cultureel Werk

Art. 126. In afwijking van artikel 4bis, § 2, van het decreet van 6 juli 2001 houdende ondersteuning van de
federatie van erkende organisaties voor volksontwikkeling en houdende ondersteuning van de Vereniging van
Vlaamse Cultuurcentra, wordt vanaf 2010 de tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap rechtstreeks uitgekeerd aan
de Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra.

HOOFDSTUK XIV. — Oppervlaktewateren

Art. 127. In artikel 35bis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging wordt paragraaf 1, ingevoegd bij decreet van 25 juni 1992, vervangen door wat volgt :

« § 1. Het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaamse Milieumaatschappij hierna
genoemd « de Maatschappij » is belast met de vestiging, inning en de invordering van de heffing op de
waterverontreiniging, hierna genoemd « de heffing ». De Maatschappij is tevens belast met de controle op de naleving
van de verplichtingen inzake de heffing.

De Vlaamse Regering wijst de daartoe bevoegde ambtenaren aan. ».
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Art. 128. In artikel 35ter van dezelfde wet wordt paragraaf 4, ingevoegd bij het decreet van 22 december 1993,
vervangen bij decreet van 19 december 2003 en gewijzigd bij decreet van 24 december 2004, vervangen door wat volgt :

« § 4. 1° 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, is vrijgesteld van de heffing voorzover geen sanitair afvalwater en/of koelwater geloosd wordt. Indien
sanitair afvalwater en/of koelwater geloosd wordt, wordt enkel op het sanitair waterverbruik en/of koelwater een
heffing gevestigd.

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 huishoudelijk afvalwater en/of koelwater te
lozen.

2° Elke heffingsplichtige welke van bovenstaande regeling gebruik wenst te maken, moet daartoe bij de aangifte
bedoeld in artikel 35octies, § 1, een dossier voegen dat opgesteld is door een milieudeskundige in de discipline water
vermeld in hoofdstuk 1.3. van titel II van het Vlarem, die daarvoor is erkend overeenkomstig de bepalingen van
hoofdstuk IIIbis van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning. Elk ander bewijs van niet lozing zal
niet worden aanvaard door de Maatschappij.

Het bedoelde dossier bevat minstens de volgende gegevens :

a) een beschrijving van het productieproces met aanduiding van de verschillende waterstromen;

b) een gedetailleerde waterbalans met vermelding van de verschillende waterbronnen, de aanwending en de
afvoer van dit water;

c) indien van toepassing een beschrijving van de toegepaste technische maatregelen om tot de niet-lozing te
komen;

d) een beschrijving van noodplannen en noodvoorzieningen;

e) een overzicht van de milieu- of lozingsvergunningen van de laatste tien jaar met afzonderlijke vermelding van
de nog geldende vergunningen waarover de heffingsplichtige beschikt;

f) de datum waarop de milieudeskundige zijn vaststellingen ter plaatse heeft gedaan die hebben geleid tot de
opmaak van dit rapport.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen inzake het bedoelde dossier.

De uiterste datum voor de vaststellingen van de niet-lozing is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar.

Uiterlijk één maand voordat de vaststellingen ter plaatse zullen worden gedaan door de milieudeskundige, brengt
de heffingsplichtige het Afdelingshoofd van de Maatschappij bevoegd voor de vestiging, inning en invordering van de
heffing of de door hem gedelegeerde ambtenaar schriftelijk, per e-mail of per fax op de hoogte van het geplande
plaatsbezoek.

Indien de milieudeskundige erom wordt verzocht, stelt hij de ambtenaren van de Maatschappij belast met de
controle of onderzoek in verband met de toepassing van de heffing, alle relevante informatie ter beschikking en geeft
hij hen de mogelijkheid deel te nemen aan het plaatsbezoek.

Alle vermeldingen en bepalingen opgenomen in 2°, zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid.

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 lozingssituatie moet onmiddellijk per
aangetekend schrijven worden gemeld aan het Afdelingshoofd van de Maatschappij bevoegd voor de vestiging, inning
en invordering van de heffing of de door hem gedelegeerde ambtenaar.

3° Het statuut van nullozer kan worden verlengd voor opeenvolgende periodes van tien jaar.

Hiertoe moet de heffingsplichtige, na afloop van de geldigheidsduur van het bedoelde dossier, bij de aangifte
bedoeld in artikel 35octies, § 1, een hernieuwingsaanvraag voegen samen met een attest afgeleverd door een
milieudeskundige bedoeld in 2°, waarin de conclusie van het aanvankelijk ingediende dossier wordt herbevestigd. Het
attest vermeldt tevens de datum waarop de milieudeskundige zijn vaststellingen ter plaatse heeft gedaan die hebben
geleid tot de opmaak van dit attest. De uiterste datum voor deze vaststellingen is 1 januari van het jaar voorafgaand
aan het heffingsjaar waarvoor de hernieuwingsaanvraag wordt ingediend.

Uiterlijk één maand voordat de vaststellingen ter plaatse zullen worden gedaan door de milieudeskundige, brengt
de heffingsplichtige het Afdelingshoofd van de Maatschappij bevoegd voor de vestiging, inning en invordering van de
heffing of de door hem gedelegeerde ambtenaar schriftelijk, per e-mail of per fax op de hoogte van het geplande
plaatsbezoek met het oog op de hernieuwing van het nullozersstatuut.

Indien de milieudeskundige erom wordt verzocht, stelt hij de ambtenaren van de Maatschappij belast met de
controle of onderzoek in verband met de toepassing van de heffing, alle relevante informatie ter beschikking en geeft
hij hen de mogelijkheid deel te nemen aan het plaatsbezoek.

4° Indien de maatschappij beschikt over gegevens omtrent enige lozing uit dit productieproces wordt de heffing
bepaald conform artikel 35septies, tenzij de toepassing van de in artikel 35quinquies, § 1, bedoelde berekeningsmethode
resulteert in een hogere vuilvracht. ».

Art. 129. In artikel 35quinquies van dezelfde wet worden in paragraaf 1, vervangen bij decreet van 19 mei 2006 en
gewijzigd bij decreet van 29 juni 2007, 7 december 2007 en 19 december 2008, de volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt 2° wordt vervangen door de volgende bepaling :

« 2° indien in de loop van het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar de lozingssituatie en/of vergunningstoestand
bedoeld onder 1° verandert in deze bedoeld onder 3° of omgekeerd, wordt de berekening van de N1-component
evenredig opgesplitst voor zover de vuilvracht berekend zonder de a-factor niet gevoelig wijzigt. De wijziging van de
a-factor gaat in vanaf de maand volgend op deze waarin de lozingssituatie en/of vergunningstoestand volgens de
vergunning van kracht wordt. Als de feitelijke lozingssituatie niet overeenstemt met de vergunningstoestand wordt de
a-factor gewijzigd vanaf de maand die volgt op die waarin de feitelijke situatie aan de vergunning is aangepast. De
heffingsplichtige dient minstens één maand voor de wijziging per aangetekend schrijven het Afdelingshoofd van de
Maatschappij bevoegd voor de vestiging, inning en invordering van de heffing of de door hem gedelegeerde ambtenaar
hiervan op de hoogte te brengen. Bij gevoelige wijziging van de vuilvracht is overeenkomstig de bepalingen van § 8
tot en met § 11 de situatie op het ogenblik van de monstername van toepassing. »;
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2° in het laatste lid van paragraaf 1 wordt de zinsnede « tenzij de heffingsplichtige het bewijs levert dat de reëel
geloosde hoeveelheid kleiner is » vervangen door de zinsnede « tenzij het bewijs geleverd wordt dat de reëel geloosde
hoeveelheid kleiner is. ».

Art. 130. In artikel 35quinquies van dezelfde wet wordt paragraaf 2, ingevoegd bij decreet van 25 juni 1992,
vervangen door wat volgt :

« § 2. De bemonstering en de analyses van de in § 1 bedoelde parameters moeten worden uitgevoerd door een
laboratorium dat daartoe in het Vlaamse Gewest is erkend met toepassing van de bepalingen van artikel IIIbis van het
decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning. ».

Art. 131. In artikel 35quinquies van dezelfde wet worden in paragraaf 4, vervangen bij decreet van 24 juni 2005, de
woorden « een door de regering erkend laboratorium » vervangen door de woorden « een laboratorium vermeld in
§ 2. ».

Art. 132. In artikel 35quinquies van dezelfde wet worden in paragraaf 12, ingevoegd bij decreet van 19 decem-
ber 2003 en gewijzigd bij decreet van 24 juni 2005, volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « Bij captaties uit onbevaarbare oppervlaktewateren en captaties van minder dan 500 m3 per jaar »
worden vervangen door de woorden « In alle andere gevallen »;

2° de zin « Het overeenkomstig het vorige lid berekende volume oppervlaktewater van meer dan 500 m3 wordt
teruggebracht tot 500 m3 » wordt geschrapt.

Art. 133. In artikel 35quinquies van dezelfde wet wordt paragraaf 13, ingevoegd bij decreet van 19 december 2003
en gewijzigd bij decreet van 24 juni 2005, vervangen door wat volgt :

« § 13. Bij vaststelling van onvergunde lozingen, wordt voor de jaren waarin de onregel-matigheden zich hebben
voorgedaan, de heffing berekend met toepassing van het eenheidstarief voorzien in het vierde lid van artikel 35ter, § 2,
en overeenkomstig artikel 35septies, tenzij de in § 1 bedoelde berekeningsmethode resulteert in een hogere vuilvracht. ».

Art. 134. In artikel 35septies van dezelfde wet, worden in paragraaf 2, ingevoegd bij decreet van 19 december 2003
volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « Bij captaties uit onbevaarbare oppervlaktewateren en captaties van minder dan 500 m3 per jaar »
worden vervangen door de woorden « In alle andere gevallen »;

2° de zin « Het overeenkomstig het vorige lid berekende volume oppervlaktewater van meer dan 500 m3 wordt
teruggebracht tot 500 m3 » wordt opgeheven.

Art. 135. Aan artikel 35duodecies van dezelfde wet, wordt in paragraaf 1, ingevoegd bij decreet van 25 juni 1992,
na punt 4° een lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Bij de toepassing van artikel 35quater, § 3, kan de Maatschappij eveneens tot een heffing van ambtswege
overgaan. ».

Art. 136. In artikel 35terdecies van dezelfde wet, ingevoegd bij decreet van 25 juni 1992 en gewijzigd bij de decreten
22 december 2000, 19 december 2003, 24 december 2004 en 23 december 2005 worden volgende wijzigingen
aangebracht :

1° in het eerste lid van paragraaf 2 worden de woorden « drie jaar » vervangen door de woorden « vijf jaar »;

2° in paragraaf 2 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt :

« 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 verlengd vanaf de datum van het
proces-verbaal tot zes maanden na de datum waarop de Maatschappij kennis krijgt van de definitieve gerechtelijke
beslissing. »;

3° in paragraaf 6 en paragraaf 7 worden de woorden « op straffe van nietigheid » geschrapt;

4° in paragraaf 7 worden de woorden « binnen twee maanden » vervangen door de woorden « binnen zes
maanden ».

Art. 137. In artikel 35quaterdecies van dezelfde wet worden in paragraaf 1, vervangen bij decreet van
22 december 2000, de woorden « het Afdelingshoofd Heffingen van de Maatschappij » vervangen door de woorden
« het Afdelingshoofd van de Maatschappij bevoegd voor de vestiging, inning en invordering van de heffing ».

Art. 138. In artikel 35quaterdecies van dezelfde wet worden in paragraaf 4, vervangen bij decreet van
22 december 2000 en gewijzigd bij decreet van 24 december 2004, de woorden « voor zover de overtreding geen
aanleiding kan geven tot heffingsverhoging » opgeheven.

HOOFDSTUK XV. — Grondwaterbeheer

Art. 139. In artikel 28ter, § 5, van hetzelfde decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het
grondwaterbeheer wordt in paragraaf 5, vervangen bij decreet van 22 december 1999 en gewijzigd bij decreet van
7 mei 2004, de zin « De Maatschappij is belast met de vestiging, inning en de invordering van de heffing » vervangen
door de zin « Het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaamse Milieumaatschappij hierna
genoemd « de Maatschappij » is belast met de vestiging, inning en invordering van de heffing. ».

Art. 140. In artikel 28quinquies van hetzelfde decreet wordt in paragraaf 1, ingevoegd bij het decreet van
20 december 1996 en gewijzigd bij de decreten van 22 december 1999 en 22 december 2000, de zin « Elke
grondwaterwinning en/of grondwaterwinningseenheid waarvan de exploitatie overeenkomstig het artikel 28ter aan
de heffing is onderworpen en de grondwaterwinningen met een vergund jaardebiet van 500 m3 of meer moet uitgerust
zijn met een debietmeting en registratie van de opgepompte hoeveelheid grondwater. » vervangen door de zin « Elke
grondwaterwinning en/of grondwaterwinningseenheid waarvan de exploitatie overeenkomstig het artikel 28ter aan
de heffing is onderworpen en elke conform het decreet betreffende de milieuvergunning d.d. 28 juni 1985 vergunde of
gemelde grondwaterwinning moet uitgerust zijn met een debietmeting en registratie van de opgepompte hoeveelheid
grondwater. ».

Art. 141. In artikel 28quinquies van hetzelfde decreet wordt in § 1, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996
en gewijzigd bij de decreten van 22 december 1999 en 22 december 2000, de zin « Voor niet heffingsplichtige
grondwaterwinningen met een vergund jaardebiet van 500 m3 of meer gaat de verplichting in op 1 juli 2002 »
aangevuld met de zinsnede « , voor de overige niet heffingsplichtige vergunde of gemelde grondwaterwinningen gaat
de verplichting in op 1 januari 2010. ».
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