
Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De heer Koen Geens, Minister van Financiën, wordt met
ingang van 6 maart 2013 benoemd tot Gouverneur voor België bij het
Europees Stabiliteitsmechanisme, bij de Internationale Bank voor
Wederopbouw en Ontwikkeling, bij de Aziatische Ontwikkelingsbank,
bij de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank, bij de Afrikaanse Ontwik-
kelingsbank, bij het Afrikaans Ontwikkelingsfonds en bij de Europese
Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 maart 2013.

Art. 3. Onze Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Minister van
Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit
besluit.

Gegeven te Brussel, 22 maart 2013.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,
D. REYNDERS
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VLAAMSE OVERHEID

[C − 2013/35339]
1 MAART 2013. — Decreet houdende diverse bepalingen inzake landbouw,

leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening

HOOFDSTUK 1. — Algemene bepaling

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. — Veldwetboek

Art. 2. In artikel 67, tweede lid, van het Veldwetboek wordt de zinsnede « De boswachters van de Staat, de
gemeenten en de openbare instellingen » vervangen door de zinsnede « De door de leidend ambtenaar van het
Agentschap voor Natuur en Bos aangewezen personeelsleden ».

Art. 3. In artikel 69, eerste lid, van het Veldwetboek, gewijzigd bij de wetten van 11 februari 1986 en
7 december 1998, wordt de zinsnede « de boswachters van de Staat, de gemeenten en de openbare instellingen »
vervangen door de zinsnede « de door de leidend ambtenaar van het Agentschap voor Natuur en Bos aangewezen
personeelsleden ».

HOOFDSTUK 3. — Wet op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet

Art. 4. In artikel 62 van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de
wet, ingevoegd bij de wet van 11 augustus 1978 en gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002, wordt het derde lid
vervangen door wat volgt :

« Ruilverkaveling kan gepaard gaan met aanleg en verbetering van wegen, met waterbeheersingswerken, met
grondverbeteringswerken, met werken voor nutsvoorzieningen, met werken van landschapszorg en met andere
maatregelen tot landinrichting. ».

HOOFDSTUK 4. — Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Art. 5. Aan artikel 32septies, § 3, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren
tegen verontreiniging, ingevoegd bij het decreet van 22 december 1993 en vervangen bij het decreet van
24 december 2004, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Ter uitvoering van de opdracht, vermeld in het eerste lid, hebben de personeelsleden van de ecologische
toezichthouder toegang met het noodzakelijke materiaal en materieel tot alle rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en
hemelwater(afvoer)installaties als vermeld in paragraaf 2, ongeacht het feit of ze gelegen zijn op gronden van derden
of niet, om er metingen te verrichten, stalen te nemen en andere nuttige vaststellingen te doen. De betrokken
personeelsleden moeten beschikken over een legitimatiebewijs, getekend door het hoofd van het agentschap de
Vlaamse Milieumaatschappij. Zij hebben bij de uitvoering van die taak recht op bijstand van de politie. ».

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. M. Koen Geens, Ministre des Finances, est nommé à
partir du 6 mars 2013, Gouverneur pour la Belgique au sein du
Mécanisme européen de Stabilité, à la Banque internationale pour la
Reconstruction et le Développement, à la Banque asiatique de Déve-
loppement, à la Banque interaméricaine de Développement, à la
Banque africaine de Développement, au Fonds africain de Développe-
ment et à la Banque européenne pour la Reconstruction et le
Développement.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 6 mars 2013.

Art. 3. Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2013.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS

23027MONITEUR BELGE — 15.04.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



Art. 6. In artikel 32octies, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1989, vervangen bij het
decreet van 12 december 1990 en gewijzigd bij het decreet van 24 december 2004, wordt voor het eerste lid een lid
ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Met het oog op de opmaak van het door de Vlaamse Regering goed te keuren investeringsprogramma en de
opvolging van de uitvoering ervan, hebben de personeelsleden van de ecologische toezichthouder toegang met het
noodzakelijke materiaal en materieel tot alle rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en hemelwater(afvoer)installaties,
ongeacht het feit of ze gelegen zijn op gronden van derden of niet, om er metingen te verrichten, stalen te nemen en
andere nuttige vaststellingen te doen. De betrokken personeelsleden moeten beschikken over een legitimatiebewijs,
getekend door het hoofd van het agentschap de Vlaamse Milieumaatschappij. Zij hebben bij de uitvoering van die taak
recht op bijstand van de politie. ».

Art. 7. Aan artikel 32duodecies, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 22 december 1995 en gewijzigd
bij het decreet van 21 december 2001, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Met het oog op de opmaak van het door de Vlaamse Regering vast te stellen subsidiëringsprogramma en de
opvolging van de uitvoering ervan, hebben de personeelsleden van de ecologische toezichthouder toegang met het
noodzakelijke materiaal en materieel tot alle rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en hemelwater(afvoer)installaties,
ongeacht het feit of ze gelegen zijn op gronden van derden of niet, om er metingen te verrichten, stalen te nemen en
andere nuttige vaststellingen te doen. De betrokken personeelsleden moeten beschikken over een legitimatiebewijs,
getekend door het hoofd van het agentschap de Vlaamse Milieumaatschappij. Zij hebben bij de uitvoering van die taak
recht op bijstand van de politie. ».

Art. 8. Aan artikel 32duodecies van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 22 december 1995 en gewijzigd bij
de decreten van 21 december 2001, 24 december 2004, 23 december 2010 en 20 april 2012, wordt een paragraaf 5
toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 5. De personeelsleden van de ecologische toezichthouder hebben met het noodzakelijke materiaal en materieel
toegang tot alle rioolwaterzuiveringsinstallaties, rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en hemelwater(afvoer)installaties,
beheerd door een gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband, exploitant
van een openbaar waterdistributienetwerk of een door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit,
gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening, ongeacht het feit of ze gelegen zijn op gronden van derden of niet, om er
metingen te verrichten, stalen te nemen en andere nuttige vaststellingen te doen, zodat ze de uitvoering van de aanleg
en de verbetering van de installaties in kwestie kunnen opvolgen. De betrokken personeelsleden moeten beschikken
over een legitimatiebewijs, getekend door het hoofd van het agentschap de Vlaamse Milieumaatschappij. Zij hebben bij
de uitvoering van die taak recht op bijstand van de politie. ».

HOOFDSTUK 5. — Wet houdende bijzondere maatregelen
inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken

Art. 9. In artikel 2 van de wet van 12 juli 1976 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van
landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken wordt het derde lid
vervangen door wat volgt :

« De gebruiksruil kan gepaard gaan met de aanleg en verbetering van wegen, met waterbeheersingswerken, met
grondverbeteringswerken, met werken voor nutsvoorzieningen, met werken van landschapszorg en met andere
maatregelen tot landinrichting. ».

Art. 10. In artikel 58 van dezelfde wet worden in het tweede lid tussen de woorden « artikel 29, tweede lid, » en
de woorden « bedoelde werken » de woorden « en artikel 2, derde lid, » ingevoegd.

Art. 11. In artikel 76, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 21 december 1988, worden tussen
de woorden « agrarische structuur » en de woorden « , kan de Vlaamse Landmaatschappij » de zinsnede « en van de
landinrichting, vermeld in artikel 2, derde lid » ingevoegd.

HOOFDSTUK 6. — Decreet houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer

Art. 12. In artikel 9, 3°, van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer,
ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt :

« De erkenning, vermeld in het eerste lid, wordt geregeld via de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van het decreet
van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning. ».

Art. 13. Artikel 12 van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer,
opgeheven door het decreet van 21 december 2007, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing :

« Art. 12. Het nemen van monsters en hun ontleding wordt verricht door een laboratorium dat daartoe in het
Vlaamse Gewest is erkend met toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van het decreet van 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning.

De Vlaamse Regering bepaalt, onder vrijwaring van de rechten van de verdediging, de wijze waarop de monsters
worden genomen. Ze kan eveneens de ontledingsmethodes vaststellen. ».

Art. 14. In het decreet van 27 maart 2009 houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de
milieuvergunning, wat betreft de aanvulling met een regeling inzake erkenningen, en houdende wijziging van diverse
andere wetten en decreten, wordt afdeling III van hoofdstuk III, dat bestaat uit artikel 9, opgeheven.

HOOFDSTUK 7. — Decreet betreffende de milieuvergunning

Art. 15. Aan artikel 9, § 5bis, tweede lid, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning,
ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2012, wordt de volgende zin toegevoegd :

« De beslissing van de afdeling, bevoegd voor milieueffectrapportage, vermeld in artikel 4.3.3, § 6, van hetzelfde
decreet, betreft een bindende beslissing voor de overheid, vermeld in het eerste lid. ».

Art. 16. Aan artikel 11, § 2, tweede lid, van hetzelfde decreet, wordt de volgende zin toegevoegd :

« Een informatievergadering is niet vereist als door de overheid bij wie de aanvraag is ingediend of de afdeling,
bevoegd voor milieueffectrapportage, beslist wordt dat er geen milieueffectrapport vereist is. ».
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