
In dat geval kan, in afwijking van artikel 418 WIB, enkel het verschil tussen het oorspronkelijke heffingsbedrag
vermeerderd met de eventuele heffingsverhoging én het bedrag berekend door toepassing van de bepalingen van
artikel 35bis, § 9, en artikel 35ter, § 10, van de in het eerste lid genoemde wet vermeerderd met de eventuele
heffingsverhoging, terugbetaald worden aan de heffingsplichtige.

Alle kosten verbonden aan eerdere betwistingen in dit verband blijven ten laste van de heffingsplichtige.

Afdeling 2. Milieuvergunning

Art. 71. In hoofdstuk III van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning wordt een artikel 20bis
ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 20bis. Met betrekking tot het saneren van het geloosde afvalwater, kan in de milieuvergunning, via een
bijzondere voorwaarde, het afsluiten van een saneringscontract als vermeld in art 32septies, § 4 en § 5, van de wet van
26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren, lastens de exploitant, opgelegd worden. Het afsluiten van
dit saneringscontract kan door enig toedoen van de exploitant, met name door zelf de procedure op te starten,
verwezenlijkt worden. De Vlaamse Regering stelt hiervoor de nadere regels vast. ».

Afdeling 3. Water bestemd voor menselijke aanwending

Art. 72. Aan artikel 6bis, § 2, derde lid, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke
aanwending, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005 en 13 juli 2012, worden de woorden « , waarin de
vergoeding V vermeld wordt. » toegevoegd.

HOOFDSTUK 21. Fonds tot aanmoediging van de schepping van geluidswerken en audiovisuele werken

Art. 73. Artikel 26 van het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de
begroting 2001 wordt opgeheven.

HOOFDSTUK 22. Subsidiëring van onderwijsinfrastructuur

Art. 74. Aan hoofdstuk II van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de
onderwijswetgeving wordt een artikel 19bis toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 19bis. § 1. Elke inrichtende macht, mag binnen de perken van de begrotingskredieten een beroep doen op
AGIOn voor een onroerend goed dat haar middels een persoonlijk recht het genot van het goed verzekert.

Het genot van het goed, voortvloeiend uit het persoonlijk recht, dient ten minste tot het einde van het schooljaar
van het jaar van de aanvraag verzekerd te zijn.

§ 2. In dit kader kan een beschikbaarheidstoelage toegekend worden.

De beschikbaarheidstoelage heeft betrekking op alle mogelijke vormen van terbeschikkingstelling van een
schoolgebouw aan de inrichtende macht, behoudens de aankoop, de gehele of gedeeltelijke nieuwbouw of verbouwing,
de voorafgaande afbraak- en omgevingswerken en de eerste uitrusting van een schoolgebouw.

Voor de beschikbaarheidstoelage die AGIOn toekent, geldt hetzelfde subsidiepercentage als in de reguliere
subsidiëring, zoals vermeld in artikel 17, § 1.

§ 3. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels met betrekking tot de modaliteiten, de berekeningswijze, en de
wijze van toekenning en uitbetaling, van de beschikbaarheidstoelage vermeld in paragraaf 2. ».

Art. 75. Aan hoofdstuk II van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de
onderwijswetgeving wordt een artikel 19ter toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 19ter. De beschikbaarheidstoelage vermeld in artikel 19bis kan met betrekking tot het betrokken
schoolgebouw niet gecumuleerd worden met reguliere subsidies voor of tijdens de beschikbaarheid. ».

Art. 76. Aan hoofdstuk II van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de
onderwijswetgeving wordt een artikel 19quater toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 19quater. AGIOn kan alle initiatieven nemen die het nodig acht om toe te zien of de voorwaarden voor de
beschikbaarheidstoelage vervuld zijn of blijven en of de beschikbaarheidstoelage niet ten onrechte wordt uitbetaald.

AGIOn kan onder meer bijkomende documenten en gegevens opvragen, de inrichtende macht horen en een
bezoek ter plaatse brengen. ».

Art. 77. Aan hoofdstuk II van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de
onderwijswetgeving wordt een artikel 19quinquies toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 19quinquies. Indien geen gevolg gegeven wordt aan de initiatieven van AGIOn zoals bepaald in arti-
kel 19quater, kan de betaling van de beschikbaarheidstoelage opgeschort worden. ».

Art. 78. Aan hoofdstuk II van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de
onderwijswetgeving wordt een artikel 19sexies toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 19sexies. § 1. Indien de onderwijsbestemming van het schoolgebouw niet langer verzekerd is of in geval van
oneigenlijk gebruik, houdt AGIOn op met de betaling van de beschikbaarheidstoelage.

§ 2. Het behoort tot de appreciatie van AGIOn om te bepalen of de onderwijsbestemming niet langer verzekerd is
of dat er sprake is van oneigenlijk gebruik, gebaseerd op alle feitelijke en juridische elementen die bekend zijn. ».

Art. 79. Aan hoofdstuk II van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de
onderwijswetgeving wordt een artikel 19septies toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 19septies. § 1. De ten onrechte uitbetaalde beschikbaarheidstoelagen worden verrekend met de nog
verschuldigde beschikbaarheidstoelagen.

§ 2. Bij gebrek aan verschuldigde beschikbaarheidstoelagen, vordert AGIOn de ten onrechte uitgekeerde toelagen
terug. ».
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VLAAMSE OVERHEID

[C − 2013/35094]
21 DECEMBER 2012. — Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013. — Errata

In de Nederlandse tekst van Hoofdstuk 20 (Financierende heffing) van het decreet van 21 december 2012 houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012,
1° uitgave, staan een aantal typfouten die als volgt moeten worden aangepast (zie onderstaande tabel) :

Plaats Errata Foutieve tekst

bladzijde 88584 in de Neder-
landse tekst van artikel 65

« ∑ [(deind - dbegin) + F] » « [(deind - dbegin) + F] »

bladzijde 88586 in de Neder-
landse tekst van artikel 67, 3°

de woorden « *Nk = a (K × 0,0004) » de woorden « *N = a (K x 0,0004) »

bladzijde 88586 in de Neder-
landse tekst van artikel 68

« zoals bepaald in artikel 35quinquies
en artikel 35septies »

« zoals bepaald in artikel 35quinquies
en arti-jkel 35septies »

bladzijde 88589 in de Neder-
landse tekst van artikel 69, bij
nummering 57, kolom « hoofd-
activiteit », zesde gedachte-
streepje

« erkende Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorg en erkende psychia-
trische ziekenhuizen, psychiatrische
verzorgingstehuizen en initiatieven
voor beschut wonen »

« erkende Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorgen erkende psychia-
trische ziekenhuizen, psychiatrische
verzorgingstehuizen en initiatieven
voor beschut wonen »

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2013/35094]
21 DECEMBRE 2012. — Décret contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2013. — Errata

Dans le texte néerlandais du Chapitre 20 (Redevance de financement) du décret du 21 décembre 2012 contenant
diverses mesures d’accompagnement du budget 2013, publié au Moniteur belge du 31 décembre 2012, 1° édition,
figurent un certain nombre de fautes de frappe qui doivent être modifiées comme suit (voir le tableau ci-dessous) :

Passage Errata Texte fautif

page 88584 du texte néerlandais
de l’article 65

« ∑ [(deind - dbegin) + F] » « [(deind - dbegin) + F] »

page 88586 du texte néerlandais
de l’article 67, 3°

les mots « *Nk = a (K × 0,0004) » les mots « *N = a (K x 0,0004) »

page 88586 du texte néerlandais
de l’article 68

« zoals bepaald in artikel 35quinquies
en artikel 35septies »

« zoals bepaald in artikel 35quinquies
en arti-jkel 35septies »

page 88589 du texte néerlandais
de l’article 69, au numéro 57,
colonne « activité principale », tiret
numéro six

« erkende Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorg en erkende psychia-
trische ziekenhuizen, psychiatrische
verzorgingstehuizen en initiatieven
voor beschut wonen »

« erkende Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorgen erkende psychia-
trische ziekenhuizen, psychiatrische
verzorgingstehuizen en initiatieven
voor beschut wonen »

4240 MONITEUR BELGE — 28.01.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD


