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23 DECEMBER 2010. — Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende diverse
bepalingen inzake leefmilieu en natuur.

HOOFDSTUK 1. — Algemene bepaling

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. — Wet Oppervlaktewateren

Art. 2. Artikel 2 van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, vervangen bij het decreet van 21 november 2008, wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 2. Het is verboden voorwerpen of stoffen in de bij artikel 1 bedoelde wateren of in de openbare riolen te
werpen of te deponeren, er verontreinigde of verontreinigende vloeistoffen in te lozen of er gassen in te brengen, met
uitzondering van volgende gevallen :

1° de lozing van afvalwater waarvoor vergunning is verleend of melding is gedaan overeenkomstig de bepalingen
van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn uitvoeringsbesluiten;

2° het lozen van huishoudelijk afvalwater, voor zover de biologisch afbreekbare organische belasting van dit
afvalwater niet meer bedraagt dan 20 inwonerequivalenten en de lozing geschiedt overeenkomstig het in § 1 van
artikel 3 bedoelde reglement;

3° het lozen van afvalwater uit keukens, eetruimten, wasruimten en bijkeukens, alsmede toiletwater afkomstig van
schepen, met uitzondering van :

a) passagierschepen die toegelaten zijn voor het vervoer van meer dan 50 passagiers die niet beschikken over een
zuiveringsinstallatie welke voldoet aan de grens- en controlewaarden voor zuiveringsinstallaties aan boord van
passagiersschepen zoals opgenomen in bijlage 2, aanhangsel V, van het verdrag inzake de verzameling, afgifte en
inname van afval in de Rijn- en binnenvaart ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996;

b) pleziervaartuigen, zijnde voor sport- en vrijetijdsdoeleinden bedoelde vaartuigen, ongeacht het type of de wijze
van voortstuwing, met een romplengte van 2,5 tot 24 m;

4° het lozen door schepen van waswaters afkomstig van het reinigen van de eigen ruimen, voor zover cumulatief
voldaan wordt aan :

a) de lozingsvoorwaarden voorzien in het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn-
en binnenvaart ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996;

b) de uitzonderingen op de losstandaarden voorzien door de havenkapiteindiensten binnen de Vlaamse
havenbesturen.

Het is eveneens verboden vaste stoffen of vloeistoffen te deponeren op een plaats vanwaar ze door een natuurlijk
verschijnsel in die wateren of in de openbare riolen kunnen terechtkomen. »

Art. 3. In artikel 32duodecies, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 22 december 1995 en gewijzigd
bij de decreten van 21 december 2001 en 24 december 2004, worden de woorden « of intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden » vervangen door de woorden « , intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ».

Art. 4. In artikel 130 van het decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2010 wordt het woord « artikel » vervangen door het woord « hoofdstuk ».

HOOFDSTUK 3. — Afvalstoffendecreet

Art. 5. In artikel 4 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen,
vervangen bij het decreet van 20 april 1994, wordt punt 2° vervangen door wat volgt :

« 2° dierlijke mest als vermeld in het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de
verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen; »

Art. 6. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009, wordt het opschrift van hoofdstuk
VIII vervangen door wat volgt : « Hoofdstuk VIII. Milieubijdragen ».

Art. 7. Artikel 38 van hetzelfde decreet, opgeheven door het decreet van 7 mei 2004, wordt opnieuw opgenomen
in de volgende lezing :

« Art. 38. De havenbeheerder zorgt ervoor dat de kosten voor het gebruik van de havenontvangstvoorzieningen
die verbonden zijn aan de afgifte van scheepsafval van de zeevaart, met inbegrip van de behandeling en verwijdering
van het scheepsafval, worden betaald met bijdragen van de schepen via een kostendekkingssysteem dat niet mag
aanzetten tot het lozen van afval in zee.

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen waaraan het kostendekkings-systeem moet voldoen. »

Art. 8. Artikel 39 van hetzelfde decreet, opgeheven door het decreet van 7 mei 2004, wordt opnieuw opgenomen
in de volgende lezing :

« Art. 39. Voor de financiering van de inzameling en verwerking van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval dat
ontstaat bij het in bedrijf zijn en onderhoud van binnenschepen, is overeenkomstig de bepalingen van het verdrag
inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend in Straatsburg op
9 september 1996 en goedgekeurd bij instemmingsdecreet van 9 mei 2008, een milieubijdrage verschuldigd in
verhouding tot de aankoop van gasolie voor de binnenvaart. Daaronder valt uitsluitend brandstof die van
douanerechten en andere belastingen is vrijgesteld en bedoeld is voor schepen, met uitzondering van de schepen die
toegelaten zijn voor zee- en kustvaart en overwegend daartoe zijn bestemd. De milieubijdrage is verschuldigd door
degene onder wiens leiding het schip staat dat de gasolie voor binnenvaart betrekt.

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen die nodig zijn voor de werking van het financieringssysteem. »
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