
HOOFDSTUK 3. — Leefmilieu, Natuur en Energie

Afdeling 1. — Gebruikstoestemmingen Minafonds

Art. 13. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd gebruikstoestemmingen te verlenen, hetzij van beperkte,
hetzij van onbeperkte duur, voor de domeinen, gronden en gebouwen verworven of te verwerven ten laste van
begrotingsartikels van de DAB Minafonds, bestemd voor aankoop van gronden voor de aanleg van openbare groene
zones. De gebruiksovereenkomsten die niet kosteloos opzegbaar zijn door de Vlaamse Gemeenschap, mogen de duur
van negen jaar niet overschrijden behalve na instemming van de Vlaamse Regering.

Afdeling 2. — Wijziging heffingsregeling wet Oppervlaktewateren en Grondwaterdecreet

Onderafdeling 1. — Wet Oppervlaktewateren

Art. 14. In artikel 35bis, § 6, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, ingevoegd bij het decreet van 27 juni 2003 en gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007, worden
de woorden “het hoofd van de Maatschappij” vervangen door de woorden “de leidend ambtenaar van de
Maatschappij”.

Art. 15. In artikel 35quinquies, § 9, van dezelfde wet, vervangen bij het decreet van 24 juni 2005 en gewijzigd bij
het decreet van 7 december 2007, worden de woorden “het hoofd van de Maatschappij” vervangen door de woorden
“de leidend ambtenaar van de Maatschappij”.

Art. 16. In artikel 35sexies, § 1, van dezelfde wet, vervangen bij decreet van 18 december 1992, wordt de formule:

“N2,0 = Qj.o × 40 × (Hg.o) + 10 × (Ag.o + Cd.o) + 5 × (Zn.o + Cu.o) + 2 × (Ni.o) + 1 × (Pb.o + As.o + Cr.o))”
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vervangen door de volgende formule:

“N2,0 = Qj.o × (40 × (Hg.o) + 10 × (Ag.o + Cd.o) + 5 × (Zn.o + Cu.o) + 2 × (Ni.o) + 1 × (Pb.o + As.o + Cr.o))”

1 000

Art. 17. In artikel 35quinquiesdecies, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij het decreet van 22 decem-
ber 2000 en gewijzigd bij decreten van 7 mei 2004 en 23 december 2010, worden de woorden “algemeen directeur”
vervangen door de woorden “leidend ambtenaar of de door hem gedelegeerde ambtenaar”.

Art. 18. In artikel 35quinquiesdecies, § 2, van dezelfde wet, vervangen bij het decreet van 22 december 2000 en
gewijzigd bij het decreet van 7 mei 2004, worden de woorden “algemeen directeur” vervangen door de woorden
“leidend ambtenaar”.

Onderafdeling 2. — Grondwaterdecreet

Art. 19. In artikel 28ter, § 2, 7°, b), van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het
grondwaterbeheer, vervangen bij het decreet van 22 december 1999, en gewijzigd bij het decreet van 7 mei 2004, worden
de woorden “algemeen directeur” vervangen door de woorden “leidend ambtenaar”.

Art. 20. In artikel 28ter, § 5, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 22 december 1999 en gewijzigd
bij de decreten van 7 mei 2004 en 18 december 2009, worden de woorden “het hoofd van het agentschap van de
Maatschappij” vervangen door de woorden “de leidend ambtenaar van de Maatschappij”.

Art. 21. In artikel 28decies, § 5, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 22 december 1999 en gewijzigd
bij het decreet van 7 mei 2004, worden de woorden “het hoofd van het agentschap van de Maatschappij” vervangen
door de woorden “de leidend ambtenaar van de Maatschappij”.

Art. 22. In artikel 28undecies, § 1, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 22 december 1999 en
gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004 en 18 december 2009, worden de woorden “het hoofd van het agentschap van
de Maatschappij” vervangen door de woorden “de leidend ambtenaar van de Maatschappij”.

Art. 23. In artikel 28duodecies, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 22 decem-
ber 1999 en gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004 en 23 december 2010, worden de woorden “algemeen directeur”
vervangen door de woorden “leidend ambtenaar of de door hem gedelegeerde ambtenaar”.

Art. 24. In artikel 28duodecies, § 2, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 22 december 1999 en
gewijzigd bij het decreet van 7 mei 2004, worden de woorden “algemeen directeur” vervangen door de woorden
“leidend ambtenaar”.

Art. 25. In artikel 28terdecies van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 22 december 1999 en gewijzigd
bij het decreet van 7 mei 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° voor de woorden “De algemeen directeur” worden de woorden “§ 1” opgeheven;

2° de woorden “algemeen directeur” worden vervangen door de woorden “leidend ambtenaar”.

Afdeling 3. — Wijziging heffingsregeling onvergunde lozingen

Art. 26. In artikel 35ter van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 1992 en laatst gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012,
wordt een paragraaf 10bis ingevoegd, die luidt als volgt:

“§ 10bis. Onder de in deze paragraaf bepaalde voorwaarden is paragraaf 10 niet van toepassing op lozingen
zonder:

– voorafgaande melding of meldingsakte of;

– voorafgaande of tijdige verlenging van de lozings-, milieu- of omgevingsvergunning;

zoals respectievelijk vermeld in het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het decreet van
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en voor zover:

1° de heffingsplichtige beschikt over meet- en bemonsteringsgegevens als vermeld in artikel 35quinquies, § 4, die
betrekking hebben op de volledige afvalwaterstroom; ofwel
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2° aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 35quinquies, § 5, is voldaan en de meet- en
bemonsteringsgegevens van de Maatschappij op de volledige afvalwaterstroom slaan.

Er mag in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar geen enkele vaststelling zijn gedaan van een lozing van een
gedeelte van de afvalwaterstroom via een ander niet bemonsterd lozingspunt.

In geval van een in het eerste lid vermelde onvergunde lozing wordt de vuilvracht uitsluitend overeenkomstig
artikel 35quinquies, § 1, berekend.”.

Art. 27. Het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid de Vlaamse Milieumaatschappij past,
ten aanzien van heffingsdossiers waarvoor nog een bezwaarschrift of een vordering in rechte hangende is of
heffings-dossiers waarvoor een aanvraag tot ambtshalve ontheffing als vermeld in artikel 376 van het federale WIB 92
ingediend wordt bij en aanvaard wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij of een navordering als vermeld in
artikel 35terdecies, § 2, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging gevestigd wordt, na schriftelijke aangetekende aanvraag van de heffingsplichtige gericht tot de
Vlaamse Milieumaatschappij, ingediend ten laatste één jaar na publicatie van dit decreet, artikel 35ter, § 10bis, van de
wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging toe op de heffingen, van de
in dit artikel vermelde heffingsdossiers, gevestigd voor het heffingsjaar dat door de heffingsplichtige opgegeven werd
in zijn aanvraag en voor zover voldaan wordt aan de in dat artikel gestelde voorwaarden en het heffingsjaar niet voor
het heffingsjaar 2013 ligt. Voor de ambtshalve ontheffingen en navorderingen moet vermelde aanvraag ten laatste zes
maanden na het verzoek tot ontheffing of kennisgeving van de navordering gericht worden aan de Vlaamse
Milieumaatschappij.

In dat geval kan, in afwijking van artikel 418 van het federale WIB 92, enkel het verschil tussen het oorspronkelijke
heffingsbedrag vermeerderd met de eventuele heffingsverhoging én het bedrag berekend overeenkomstig artikel 35ter,
§ 10bis, 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 4. — Machtiging landinrichtingsplan

Art. 28. In artikel 3.4.4 van het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting wordt tussen het eerste en
het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Met behoud van de toepassing van artikel 3.3.7 wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om het agentschap te
belasten met de uitvoering van een landinrichtingsplan of gedeelten ervan op gronden van gemeenten, provincies,
publiekrechtelijke rechtspersonen, privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen, met de uitvoering van een
landinrichtingsplan of gedeelten ervan op verzoek van voormelde instanties en personen, en met de verwerving van
onroerende goederen die vervolgens worden overgedragen aan een provincie of een gemeente.”.

Afdeling 5. — Machtiging overeenkomsten voor technisch beheer

Art. 29. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd overeenkomsten voor technisch beheer af te sluiten,
teneinde de uitvoering van de passende beheersmaatregelen te verzekeren op de onroerende goederen verworven
krachtens artikel 72, § 2, van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de
wet, aangevuld door de wet van 11 augustus 1978 houdende bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest.
Deze overeenkomsten worden voor één jaar gesloten, eventueel met stilzwijgende verlenging voor telkens één jaar en
jaarlijkse opzegmogelijkheid.

HOOFDSTUK 4. — Mobiliteit en Openbare Werken

Art. 30. In artikel 42, § 3, van het decreet van 3 juli 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing
van de begroting 2015, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

“1° de bijdragen van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen zoals
opgenomen in artikel 22 van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaar-
den en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer
gebrachte voertuigen, in de mate dat deze jaarlijkse ontvangsten het bedrag van 5.539.000 euro overschrijden;”.

HOOFDSTUK 5. — Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Afdeling 1. — Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

Art. 31. Artikel 59 van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1996 wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 59. § 1. Er wordt een “fonds voor wetenschappelijk onderzoek inzake Welzijn, Volksgezondheid en Gezin”
opgericht, hierna genoemd “het fonds”. Het fonds is een begrotingsfonds in de zin van artikel 12 van het decreet van
8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de
aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof.

§ 2. Het fonds wordt gespijsd met volgende middelen:

1° de middelen die in uitvoering van een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en derden worden
betaald voor contractonderzoek door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

2° de middelen van derden met het oog op het subsidiëren van onderzoeken uitgevoerd door een steunpunt voor
beleidsrelevant onderzoek;

3° de middelen afkomstig uit de verkoop van onderzoekspublicaties van het Departement Welzijn, Volksgezond-
heid en Gezin of uit de medewerking aan dergelijke publicaties van derden door het Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin.

§ 3. Ten laste van dit fonds worden alle soorten uitgaven van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
aangerekend, zowel voor personeel als voor werking of uitrusting, als voor subsidies, voor zover deze uitgaven strikt
verband houden met volgende elementen:

1° het onderzoek van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dat door derden wordt betaald;

2° de middelen om voor derden gesubsidieerd onderzoek te laten uitvoeren door een steunpunt voor
beleidsrelevant onderzoek;

3° onderzoekspublicaties van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.”.
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