
Art. 40. In artikel 36bis van hetzelfde wetboek worden de woorden « 32, » geschrapt.

Art. 41. In artikel 36quater van hetzelfde wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 2 worden de woorden « uiterlijk op 15 december van dat aanslagjaar » geschrapt;

2° in paragraaf 5 wordt het woord « onmiddellijk » geschrapt;

3° in paragraaf 6 wordt het woord « onmiddellijk » geschrapt.

Art. 42. Artikel 103bis van hetzelfde wetboek wordt opgeheven.

Art. 43. In artikel 104 van hetzelfde wetboek worden de woorden « Ontheffing kan binnen dezelfde termijn
ambtshalve worden verleend als de belasting ten onrechte betaald of geheven is. » geschrapt.

Afdeling 2. — Eurovignet

Art. 44. Artikel 12, § 2, derde lid, van de wet van 27 december 1994 tot invoering van een eurovignet wordt
gewijzigd door wat volgt :

« Deze aanvraag moet worden ingediend bij de gemachtigde ambtenaar van het Vlaamse Gewest verantwoordelijk
voor de diensten belast met de inning van het eurovignet uiterlijk zes maanden vanaf de laatste dag van de belastbare
periode op straffe van verval. ».

Art. 45. Aan artikel 12, § 3, van dezelfde wet wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Deze aanvraag moet worden ingediend bij de gemachtigde ambtenaar van het Vlaamse Gewest verantwoordelijk
voor de diensten belast met de inning van het eurovignet uiterlijk zes maanden vanaf de laatste dag van de belastbare
periode op straffe van verval. ».

Afdeling 3. — Wijzigingen aan het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 46. In het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen wordt een artikel 42bis
ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 42bis. De Vlaamse Belastingdienst kent aan de gemeenten de voor hun rekening verwezenlijkte ontvangsten
voor orde toe, verminderd met de ontheffingen die voor hun rekening worden uitbetaald tijdens de maand van de
inning van die ontvangsten.

Wanneer de ontheffingen die in de loop van een maand zijn betaald ten laste van een gemeente meer bedragen dan
de ontvangsten die door de Vlaamse Belastingdienst gedurende diezelfde maand voor rekening van die overheid
werden geïnd, vormt dat excedent voor genoemde administratie een in hoofde van de gemeente terugvorderbare
schuldvordering.

De voormelde schuldvordering wordt ingevorderd door ambtshalve inhouding op de toekenning van de
ontvangsten van de maand die volgt op die van de verrekening van de ontheffingen. Indien het bedrag van de
ontvangsten toegekend gedurende de maand die volgt op die van de verrekening van de ontheffing ontoereikend is om
het bedrag van de schuldvordering dat overblijft te vrijwaren, wordt dat saldo van de schuldvordering ingevorderd
door ambtshalve inhouding op de toekenning van de ontvangsten van de daaropvolgende maand. Deze verrekening
wordt herhaald tot de schuldvordering is aangezuiverd.

De Vlaamse Regering stelt de nadere regels vast die nodig zijn voor de toepassing van dit artikel. ».

HOOFDSTUK 5. — Oppervlaktewateren

Afdeling 1. — Bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Art. 47. In artikel 35bis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging wordt aan paragraaf 3, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 1992, en gewijzigd bij het decreet van
22 december 1993, een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Voor de toepassing van dit decreet worden de personen aangewezen in artikel 28ter, § 3, van het decreet van
24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer onweerlegbaar vermoed heffingsplichtig te zijn
voor het grondwater dat in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar werd opgenomen uit een eigen waterwinning
vermeld in het eerste lid, onverminderd hun verhaal op de werkelijke verbruiker van dit water. Deze personen zijn
eveneens onderworpen aan de bepalingen van dit hoofdstuk en de ter uitvoering ervan genomen besluiten. ».

Art. 48. In artikel 35quinquies, § 4, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 22 december 2000, gewijzigd
bij het decreet van 19 december 2003 en vervangen bij het decreet van 24 juni 2005, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° in het tweede lid worden de woorden « uitsluitend berekend op basis van de resultaten van de Maatschappij »
vervangen door de woorden : « uitsluitend berekend op basis van de resultaten van de Maatschappij voor zover dit
resulteert in een hogere vuilvracht. »;

2° het derde lid wordt vervangen door wat volgt : « In dit geval worden de kosten voor monsterneming en analyses
die als basis dienen voor bedoelde heffing ten laste gelegd van de heffingsplichtige, tenzij het verschil tussen de
overeenkomstig § 1 vastgestelde N-waarde, berekend op basis van de resultaten van de Maatschappij, en de N-waarde,
bepaald op grond van de resultaten van de heffingsplichtige, kleiner is dan 50 VE. ».

Art. 49. In artikel 35quinquies, § 12, van dezelfde wet, wordt het laatste lid, ingevoegd bij het decreet van
19 december 2003, en vervangen bij het decreet van 23 december 2010, vervangen door wat volgt :

« De in de vorige paragrafen bedoelde systemen voor registratie van het debiet die voor 1 januari 2004 in gebruik
zijn genomen, worden verzegeld door de Maatschappij. De overige debietmeetsystemen moeten bij de indienstname
worden verzegeld door de leverancier, de externe installateur of een laboratorium in de discipline water dat volgens
het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake
erkenningen met betrekking tot het leefmilieu voor het pakket W.1.8. is erkend. Deze verplichting geldt niet voor de
meetsystemen waarmee het geloosde debiet wordt gemeten. ».

Art. 50. In artikel 35septies, § 2, van dezelfde wet, wordt het laatste lid, ingevoegd bij het decreet van
19 december 2003, en vervangen bij het decreet van 23 december 2010, vervangen door wat volgt :

« De in de vorige paragrafen bedoelde systemen voor registratie van het debiet die voor 1 januari 2004 in gebruik
zijn genomen, worden verzegeld door de Maatschappij. De overige debietmeetsystemen moeten bij de indienstname
worden verzegeld door de leverancier, de externe installateur of een laboratorium in de discipline water dat volgens

81689MONITEUR BELGE — 30.12.2011 − Ed. 4 — BELGISCH STAATSBLAD



het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake
erkenningen met betrekking tot het leefmilieu voor het pakket W.1.8. is erkend. ».

Art. 51. In artikel 35terdecies, § 6, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 1992 en gewijzigd bij
het decreet van 18 december 2009, wordt punt 1° vervangen door wat volgt :

« 1° -1) voor de heffingsplichtigen, vermeld in artikel 35quater, § 1 :

a) waaraan een openbare watervoorzieningsmaatschappij waterverbruik in het Vlaamse Gewest heeft gefactureerd
betreffende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar : de naam en het adres van facturatie;

b) die geen water hebben afgenomen van een openbare watervoorzieningsmaatschappij in het jaar voorafgaand
aan het heffingsjaar : de naam, de voornaam en het adres van de natuurlijke personen; de naam en het adres van de
rechtspersonen;

-2) voor de overige heffingsplichtigen : de naam, de voornaam en het adres van de natuurlijke personen; de naam
en het adres van de maatschappelijke zetel van de rechtspersonen;

-3) indien de natuurlijke persoon, vermeld in punt 1) of 2), is overleden, wordt de aanslag ingekohierd op de naam
van de overleden persoon voorafgegaan van het woord « Nalatenschap » en eventueel gevolgd door de aanduiding van
de persoon of personen die zich aan de Maatschappij hebben bekendgemaakt als erfgenaam of legataris; ».

Afdeling 2. — Oppervlaktewaterheffing

Art. 52. In artikel 128 van het decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2010 wordt de eerste zin van punt 2° vervangen door wat volgt :

« 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 MER-deskundige in de discipline water,
deeldomein oppervlaktewater en afvalwater, erkend volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 19 novem-
ber 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu. ».

HOOFDSTUK 6. — Grondwaterbeheer

Art. 53. In artikel 28ter van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer
wordt paragraaf 3, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996 en vervangen bij het decreet van 22 december 1999,
vervangen door wat volgt :

« § 3. Onverminderd hun verhaal op de werkelijke verbruiker van het grondwater wordt voor de toepassing van
dit decreet onweerlegbaar vermoed de heffingsplichtige te zijn inzake de in paragraaf 1 vermelde exploitatie :

1° a) de vergunninghouder aan wie overeenkomstig dit decreet of het decreet van 28 juni 1985 betreffende de
milieuvergunning de vergunning is verleend;

b) de natuurlijke of rechtspersoon die conform het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
melding heeft gedaan van een grondwaterwinning als vermeld in paragraaf 1;

2° elke andere natuurlijke of rechtspersoon die op enig ogenblik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar op het
grondgebied van het Vlaamse Gewest heeft beschikt over de grondwaterwinning.

De bepalingen van dit hoofdstuk en de ter uitvoering ervan genomen besluiten, zijn onverminderd van toepassing
op de personen, vermeld in 1° en 2°. ».

Art. 54. In artikel 28quater van hetzelfde decreet worden volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1, 2°, a), worden de woorden « Z = 5 eurocent per m3 * index » vervangen door de woorden « Z
= 6 eurocent per m3 * index »;

2° paragraaf 3, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996, vervangen bij het decreet van 21 december 2001
en gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010, wordt opgeheven.

Art. 55. In artikel 28decies, § 6, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996 en
vervangen bij het decreet van 22 december 1999, wordt punt 1° vervangen door wat volgt :

« 1° de naam, de voornaam en het adres van de natuurlijke personen; de naam en het adres van de
maatschappelijke zetel van de rechtspersonen; ».

HOOFDSTUK 7. — Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Art. 56. Aan artikel 5 van het decreet van 17 december 1997 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de
vastbenoemde en tot de stage toegelaten personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en
betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden wordt een
paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 5. Het Vlaamse Gewest stelt zich conform artikel 138 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht
op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening garant voor de goede afloop van de verbintenissen van de
pensioenregelingen. ».

HOOFDSTUK 8. — Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Art. 57. Artikel 78 van het decreet van 23 december 2010 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2011, vervangen bij het decreet van 8 juli 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van
de begroting 2011, wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 78. § 1. Voor alle subsidieregelingen binnen de begroting van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin wordt voor alle subsidie-elementen die niet loon zijn en waarvan de evolutie gekoppeld is aan de
schommelingen van het prijsindexcijfer dat berekend en toegepast wordt overeenkomstig de wet van 1 maart 1977
houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, of de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel
waarbij wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige
sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden te worden bij de berekening van
sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan
de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, de sprong in augustus 2010 niet
verrekend.

§ 2. Voor de subsidie-elementen, andere dan loonkosten, die op een andere wijze aan de schommelingen van het
indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, wordt geen indexaanpassing toegekend in 2011.
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