
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2001/35187]N. 2001 — 453 (2000 — 3408)
22 DECEMBER 2000. — Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001. — Errata

In de Nederlandse tekst van bovenvermeld decreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad nr. 251 van
30 december 2000, eerste uitgave, moeten volgende verbeteringen worden aangebracht :

— op bladzijde 43523, artikel 11 van het decreet :
in de tekst van het gewijzigde artikel 35quater decies, § 2, 4˚, op de tweede regel, moet men lezen ″artikel 35quater,

§ 3″ in plaats van ″artikel 35quater, 3″;
— op bladzijde 43534 in de bijlage bij het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het

grondwaterbeheer dient men te lezen in :
sector 9 : ″distilleerderijen″ in plaats van ″estileerderijen″;
sector 10 : ″destructiebedrijven″ in plaats van ″estructiebedrijven″;
sector 11 : ″dorserijen van erwten en capucijners″ in plaats van ″orserijen van erwten en capucijners″;
sector 12 : ″elektriciteitscentrales″ in plaats van ″lectriciteitscentrales″.

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2001/35187]F. 2001 — 453 (2000 — 3408)
22 DECEMBRE 2000. — Décret contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2001. — Errata

Dans le texte néerlandais du décret précité, publié au Moniteur belge n˚ 251 du 30 décembre 2000, première édition,
il y a lieu d’apporter les corrections suivantes :

— à la page 43523, article 11 du décret :
dans l’article 35quater decies, § 2, 4˚, modifié, à la deuxième ligne, il y a lieu de lire ″artikel 35quater, § 3″ au lieu de

″artikel 35quater, 3″;
— à la page 43534 dans l’annexe du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux

souterraines, il y a lieu de lire dans le :
secteur 9 : ″distilleerderijen″ au lieu de ″estilleerderijen″;
secteur 10 : ″destructiebedrijven″ au lieu de ″estructiebedrijven″;
secteur 11 : ″dorserijen van erwten en capucijners″ au lieu de ″orserijen van erwten en capucijners″;
secteur 12 : ″elektriciteitscentrales″ au lieu de ″lectriciteitscentrales″.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[C − 2001/27096]F. 2001 — 454

25 JANVIER 2001. — Arrêté du Gouvernement wallon déterminant le modèle et les dimensions de l’avis
visé à l’article 7 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, notamment l’article 7, § 3,
alinéa 2;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du
4 août 1996;

Vu l’urgence;

Considérant que l’article 7, § 2, du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine
impose aux communes dotées d’une Commission consultative communale d’aménagement du territoire l’obligation de
procéder à leur renouvellement dans les trois mois de l’installation du conseil communal;
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[C − 2000/36309]N. 2000 — 3408

22 DECEMBER 2000. — Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. — Algemeen
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

HOOFDSTUK II. — Leefmilieu

Afdeling I. — Erosiebestrijdingsmaatregelen
Art. 2. Binnen de beschikbare begrotingskredieten voorziet de Vlaamse regering in een subsidieregeling tot

aanmoediging van het uitvoeren van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen door gemeenten, zowel op het
openbaar en privaat domein van de gemeenten, als op gronden van publiekrechtelijke rechtspersonen, privaatrechte-
lijke rechtspersonen en natuurlijke personen voorzover de bedoelde personen daarmee instemmen.

De kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen zijn brongericht, en kunnen zowel het opmaken van een
gemeentelijk erosiebestrijdingsplan als het uitvoeren van erosiebestrijdingswerken omvatten.

In voorkomend geval dienen zowel de eigenaars en de vruchtgebruikers als de houders van zakelijke rechten hun
instemming te betuigen met de uitvoering van de erosiebestrijdingswerken.

Deze instemming wordt vastgelegd in een tussen de partijen opgestelde overeenkomst, die eveneens de nodige
waarborgen omvat betreffende het beheer van de uit te voeren werken.

De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden waaraan de door de gemeenten uit te voeren erosiebestrijdings-
maatregelen moeten beantwoorden om te kunnen worden gesubsidieerd, stelt de nadere procedureregelen inzake de
toekenning van de subsidies vast, en bepaalt de tussenkomst van het Vlaamse Gewest in de kostprijs van de bedoelde
maatregelen.

Afdeling II. — Grondwater
Art. 3. In artikel 28quater, § 1, van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het

grondwaterbeheer, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996 en gewijzigd bij de decreten van 19 december 1997
en 22 december 1999, wordt het laatste lid vervangen door wat volgt :

« In het eerste lid, 2°, en in § 3 is CSE een sociaal-economische correctiefactor die in het heffingsjaar 2001 de waarde
heeft die is aangegeven in de bijlage gevoegd bij dit decreet in relatie tot de hoofdactiviteit waarvoor het opgepompte
grondwater werd aangewend. » .

Art. 4. In artikel 28quinquies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996 en gewijzigd
bij de decreten van 19 december 1997 en 22 december 1999, wordt § 1 vervangen door wat volgt :

« § 1. Elke grondwaterwinning en/of grondwaterwinningseenheid waarvan de exploitatie overeenkomstig het
artikel 28ter aan de heffing is onderworpen en de grondwaterwinningen met een vergund jaardebiet van 500m3 of meer
moet uitgerust zijn met een debietmeting en registratie van de opgepompte hoeveelheid grondwater.

Voor heffingsplichtige grondwaterwinningen gaat die verplichting in op 1 juli 1997.
Voor de niet-heffingsplichtige grondwaterwinningen met een vergund jaardebiet van 500m3 of meer gaat de

verplichting in op 1 juli 2002. Deze debietmeting en registratie dienen te gebeuren overeenkomstig een code van goede
praktijk. De regering kan nadere voorwaarden bepalen waaraan bedoelde debietmeting en registratie moeten
voldoen. » .

Art. 5. In hetzelfde decreet wordt de bijlage, ingevoegd bij het decreet van 19 december 1997 en gewijzigd bij het
decreet van 22 december 1999, vervangen door de bijlage, gevoegd bij dit decreet.

Afdeling III. — Oppervlaktewateren
Art. 6. In artikel 35bis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen

verontreiniging, ingevoegd bij decreet van 21 december 1990 en gewijzigd bij de decreten van 25 juni 1992,
22 december 1993 en 22 december 1995, wordt § 2 vervangen door wat volgt :

« § 2. Het heffingsjaar is het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin water werd verbruikt en/of gefactureerd
en/of geloosd. » .

Art. 7. In artikel 35ter van dezelfde wet, ingevoegd bij decreet van 21 december 1990 en gewijzigd bij de decreten
van 25 juni 1992, 22 december 1993, 22 december 1995, 20 december 1996, 8 juli 1997, 19 december 1997 en 18 mei 1999,
worden § 5 en § 6 vervangen door wat volgt :

« § 5. Wordt vrijgesteld van de verplichting tot betaling van de in § 1 bedoelde heffing, elke heffingsplichtige die
geniet van :

1° ofwel, het gewaarborgd inkomen voor bejaarden volgens de wet van 1 april 1969 tot instelling van een
gewaarborgd inkomen voor bejaarden;

2° ofwel, het bestaansminimum of levensminimum, toegekend door het OCMW met toepassing van de wet van
7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum respectievelijk van de wet van 2 april 1965
betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;

3° ofwel, de inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten volgens de wet van 27 februari 1987
betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten.

De vrijstelling wordt uitsluitend verleend voor de plaats van het watergebruik die tevens zijn wettelijke domicilie
is. Dezelfde vrijstelling geldt voor de heffingsplichtige met een gezinslid gedomicilieerd op hetzelfde adres voor wie
conform artikel 487 bis-octies van het Burgerlijk Wetboek de verlengde minderjarigheid werd uitgesproken en die
geniet van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten volgens de wet van 27 februari 1987
betreffende tegemoetkomingen aan gehandicapten.

De Maatschappij kan een heffingsplichtige ambtshalve vrijstellen op basis van de inlichtingen die worden
ingewonnen bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Ingeval de vrijstelling ambtshalve wordt toegekend, ontvangt de rechthebbende geen heffingsbiljet. Voor
heffingsplichtigen die een heffingsbiljet hebben gekregen, wordt de vrijstelling enkel op schriftelijke aanvraag verleend.
De aanvraag tot vrijstelling moet uiterlijk binnen de drie maanden na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet bij
de Maatschappij worden ingediend.
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Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van :
1° ofwel, een voor eensluidend verklaard afschrift van de door de Rijksdienst voor Pensioenen gedane

kennisgeving van de beslissing tot toekenning van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
2° ofwel, een attest afgeleverd door het OCMW waaruit blijkt dat de op het heffingsbiljet vermelde

heffingsplichtige genoten heeft van een door het OCMW toegekend bestaansminimum of levensminimum;
3° ofwel, een voor eensluidend verklaard afschrift van de door het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid

en Leefmilieu gedane kennisgeving van de beslissing tot toekenning van de inkomensvervangende tegemoetkoming
en de betalingsstrook van het postmandaat of het rekeninguittreksel van de meest recente betaling van de
inkomensvervangende tegemoetkoming;

4° de afscheurstrook van het overeenkomstig heffingsbiljet.
Mits op 1 januari van het heffingsjaar voldaan is aan de in het vierde lid vermelde voorwaarden, is bedoelde

vrijstelling van rechtswege verworven.
§ 6. Elke fysieke persoon die niet de heffingsplichtige is maar wel de werkelijke gebruiker van het water, kan de

terugbetaling van zijn aandeel in de in § 1 bedoelde heffing voor de plaats van het waterverbruik die tevens zijn
wettelijke domicilie is, verkrijgen van de Maatschappij, mits binnen de twaalf maanden na de verzendingsdatum van
het heffingsbiljet een aanvraag daartoe wordt ingediend waarin het aantal wooneenheden waarop het heffingsbiljet
betrekking heeft, is vermeld en waaraan de volgende bijlagen zijn toegevoegd :

1° ofwel, een voor eensluidend verklaard afschrift van de door de Rijksdienst voor Pensioenen gedane
kennisgeving van de beslissing tot toekenning van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden;

2° ofwel, een attest afgeleverd door het betrokken OCMW waaruit blijkt dat de betrokken fysieke persoon genoten
heeft van een door het OCMW toegekend bestaansminimum of levensminimum;

3° ofwel, een voor eensluidend verklaard afschrift van de door het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid
en Leefmilieu gedane kennisgeving van de beslissing tot toekenning van de inkomensvervangende tegemoetkoming
en de betalingsstrook van het postmandaat of het rekeninguittreksel van de meest recente betaling van de
inkomensvervangende tegemoetkoming;

4° de afscheurstrook van het overeenkomstig heffingsbiljet.
Aan de in het eerste lid vermelde voorwaarden moet worden voldaan op 1 januari van het heffingsjaar. » .
Art. 8. In artikel 35quater, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1990 en gewijzigd bij

de decreten van 25 juni 1992, 22 december 1993, 21 december 1994, 20 december 1996, 8 juli 1997, 19 december 1997 en
19 december 1998, wordt 4° vervangen door wat volgt :

« 4° Er wordt een 100 % vrijstelling verleend aan elke heffingsplichtige als bedoeld in 1° tot 3° die gedurende het
jaar voorafgaand aan het heffingsjaar het huishoudelijk afvalwater afkomstig van zijn woongelegenheid of inrichting
heeft gezuiverd of laten zuiveren in een particuliere waterzuiveringsinstallatie :

a) waarvan, in zoverre het gaat om een overeenkomstig titel I van het Vlarem als hinderlijk ingedeelde inrichting,
de exploitatie is gemeld en/of vergund overeenkomstig de voorschriften van titel I van het Vlarem;

b) die gebouwd is en geëxploiteerd wordt volgens een code van goede praktijk.
De vrijstelling geldt niet voor particuliere waterzuiveringsinstallaties die werden aangelegd nadat de woning reeds

aansluitbaar was op een RWZI.
Elke heffingsplichtige die van bovenstaande vrijstelling wenst te genieten, dient op straffe van verval van het recht

van vrijstelling uiterlijk binnen de drie maanden vanaf de verzending van het heffingsbiljet, een schriftelijke aanvraag
in te dienen bij de Maatschappij met de volgende bijlagen :

a) in zoverre het gaat om een overeenkomstig titel I van het Vlarem als hinderlijk ingedeelde inrichting, een voor
eensluidend verklaard afschrift van de melding of lopende vergunning voor de exploitatie van de particuliere
afvalwaterzuiveringsinstallatie;

b) een attest afgeleverd door de burgemeester, na verplicht advies van de afdeling Milieu-inspectie van Aminal,
waaruit blijkt dat de particuliere zuiveringsinstallatie is gebouwd en wordt geëxploiteerd volgens een code van goede
praktijk, overeenkomstig de voorschriften van titel II van het Vlarem.

Het bedoelde attest heeft een geldigheidsduur van 5 jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de burgemeester het
attest afleverde, tenzij de VMM beschikt over gegevens waaruit blijkt dat de zuiveringsinfrastructuur tijdens deze
periode niet wordt uitgebaat volgens de code van goede praktijk of gewijzigd werd. Indien aan de VMM een attest
werd bezorgd als bedoeld in het tweede lid, b), kan de VMM de heffingsplichtige ambtshalve vrijstellen van heffing
zonder dat de heffingsplichtige een schriftelijke aanvraag indient. In voorkomend geval ontvangt de heffingsplichtige
geen heffingsbiljet. Voor heffingsplichtigen die gedurende de geldigheidstermijn van het attest een heffingsbiljet hebben
gekregen, wordt de vrijstelling enkel op schriftelijke aanvraag verleend. Daarin mag worden verwezen naar het eerder
ingediende attest.

In afwijking van het eerste tot en met het derde lid, kan een vrijstelling van de heffing worden toegekend aan de
heffingsplichtigen waarvan de woongelegenheid met een gecertificeerde particuliere zuiveringsinstallatie is uitgerust
en onderhouden volgens de door de regering vastgestelde regels. » .

Art. 9. Aan artikel 35quinquies van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1990 en gewijzigd bij
de decreten van 25 juni 1992, 18 december 1992, 22 december 1993, 21 december 1994, 20 december 1996,
19 december 1997 en 19 december 1998, wordt een § 4 tot en met § 9 toegevoegd, die luiden als volgt :

« § 4. Heffingsplichtigen die de toepassing wensen van de in § 1 bedoelde berekeningsmethode moeten zelf zorgen
voor meet- en bemonsteringsresultaten afkomstig van een op eigen initiatief uitgevoerde meetcampagne door een door
de regering erkend laboratorium.

§ 5. Indien de heffingsplichtige niet beschikt over geldige meet- en bemonsteringsgegevens, vermeld in § 4, kan de
Maatschappij de in § 1 bedoelde berekeningsmethode toepassen voorzover de nodige gegevens beschikbaar zijn en
voorzover dit resulteert in een hogere vuilvracht dan de in artikel 35 septies aangegeven formule en dit zonder verhaal
van de betrokken heffingsplichtige voor wat de keuze van de berekeningsmethode betreft.

§ 6. Elke heffingsplichtige die in de loop van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar zorgt voor een sterke en
blijvende daling van de vuilvracht veroorzaakt door het geloosde afvalwater, hetzij door investeringen in het
productieproces en/of in zuiveringstechnische werken hetzij door het stopzetten van bepaalde verontreinigende
activiteiten en hiervan het bewijs kan leveren, kan voor de berekening van de heffing een evenredige opsplitsing
bekomen op voorwaarde dat voor elke periode geldige meet- en bemonsteringsgegevens met betrekking tot het
geloosde afvalwater overeenkomstig de bepalingen van dit artikel beschikbaar zijn.
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Indien voor de periode vóór het realiseren van de bedoelde sterke en blijvende daling van de vuilvracht geen meet-
en bemonsteringsgegevens afvalwater overeenkomstig de bepalingen van dit artikel beschikbaar zijn, dan wordt voor
deze periode de heffing berekend overeenkomstig artikel 35 septies.

Ingeval meet- en bemonsteringsgegevens met betrekking tot de periode na de aanpassing en/of stopzetting
ontbreken, wordt de heffing voor het volledige jaar berekend overeenkomstig in § 1 bedoelde berekeningsmethode op
basis van de gegevens van de periode vóór de wijziging en/of stopzetting.

§ 7. Elke heffingsplichtige die acties onderneemt om te komen tot een in § 6 bedoelde sterke en blijvende daling
van de vuilvracht, stelt de leidend ambtenaar minstens 1 maand voorafgaand aan de wijziging schriftelijk op de hoogte
van :

1° de ingebruikname van een nieuw productieproces en/of;
2° de ingebruikname van een zuiveringstechnische installatie of;
3° het stopzetten van de verontreinigende activiteit.
§ 8. Indien in de loop van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar overeenkomstig § 6 twee perioden worden

onderscheiden, dan neemt de tweede periode slechts een aanvang op de eerste dag van de maand waarin de meet- en
bemonstering van het afvalwater overeenkomstig de bepalingen van dit artikel uitgevoerd werd en waaruit de in § 6
bedoelde sterke en blijvende daling van de vuilvracht blijkt.

§ 9. De in § 6 vermelde regeling geldt niet voor seizoensgebonden activiteiten. » .
Art. 10. In artikel 35ter decies, § 4, van dezelfde wet, ingevoegd bij decreet van 25 juni 1992, worden de woorden

″de heffingen evenals de administratieve geldboeten″ vervangen door de woorden ″de heffingen evenals de
administratieve geldboeten en heffingsverhogingen″.

Art. 11. Art. 35quater decies van dezelfde wet, ingevoegd bij decreet van 25 juni 1992, wordt vervangen door wat
volgt :

« Art. 35quater decies. § 1. Bij niet-aangifte of melding of bij niet tijdige aangifte of melding of in geval van
onvolledige of onjuiste aangifte of melding, bedoeld in artikel 35 octies, wordt de heffing vermeerderd met een
heffingsverhoging. Deze heffingsverhoging wordt procentueel berekend op het verschil tussen de heffing zoals
berekend op basis van de elementen van de aangifte of melding en de door de Maatschappij of rechtbank aangehouden
heffing of bij ontstentenis van aangifte of melding op de door de Maatschappij of rechtbank aangehouden heffing. De
daartoe bevoegde ambtenaren worden aangewezen door het Afdelingshoofd Heffingen van de Maatschappij.

§ 2. Het percentage van de heffingsverhoging bij niet-aangifte of melding of bij niet tijdige aangifte of melding,
bedoeld in § 1, wordt als volgt vastgelegd :

1° als de niet-aangifte of melding te wijten is aan omstandigheden onafhankelijk van de wil van de
heffingsplichtige : geen verhoging;

2° als de aangifte of melding niet binnen de termijn wordt ingediend, maar de heffingsplichtige wel tijdig
antwoordt op het bericht van ambtshalve heffing : verhoging van 10 %;

3° als de heffingsplichtige niet of niet tijdig antwoordt op het bericht van ambtshalve heffing : verhoging van 50 %;
4° als de heffingsplichtige die niet valt onder de toepassing van artikel 35 octies, § 1, ambtshalve wordt belast

overeenkomstig artikel 35 quater, 3, geen verhoging.
§ 3. Het percentage van de heffingsverhoging bij onvolledige of onjuiste aangifte of melding, vermeld in § 1, wordt

als volgt bepaald :
1° als de onvolledige of onjuiste aangifte of melding te wijten is aan omstandigheden onafhankelijk van de wil van

de heffingsplichtige : geen verhoging;
2° als de heffingsplichtige tijdig reageert op het bericht van rechtzetting : verhoging van 10 % op het gedeelte

bepaald in § 1;
3° als de heffingsplichtige niet of niet tijdig reageert op het bericht van rechtzetting : verhoging van 50 % op het

gedeelte bepaald in § 1;
4° als uit de reactie van de heffingsplichtige blijkt dat de in de aangifte of melding opgegeven gegevens juist zijn :

geen verhoging.
§ 4. De ambtenaren van de maatschappij, bedoeld in § 1, kunnen een geldboete van 2.000 tot 50.000 frank opleggen

voor elke overtreding van hoofdstuk III bis van deze wet evenals van de ter uitvoering ervan genomen besluiten,
voorzover de overtreding geen aanleiding kan geven tot heffingsverhoging. »

Art. 12. Art. 35quinquies decies van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 1992 en gewijzigd bij de
decreten van 6 juli 1994, 22 december 1995 en 8 juli 1996, wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 35quinquies decies.
§ 1. De persoon op wiens naam de heffing is ingekohierd alsmede zijn echtgenoot op wiens goederen het

heffingsbiljet wordt ingevorderd, kan tegen de gevestigde heffing, verhogingen en boeten een bezwaarschrift indienen
bij de adjunct-leidend ambtenaar van de Maatschappij. In dit bezwaarschrift kan tevens om uitstel of spreiding van
betaling van de heffing en vrijstelling of vermindering van de eventueel opgelegde administratieve geldboete of
heffingsverhoging worden verzocht.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden gedaan, gemotiveerd zijn, en moet op straffe van verval worden
verzonden naar of overhandigd aan de in het eerste lid bedoelde ambtenaar of zijn gedelegeerde, binnen een termijn
van drie maanden vanaf de datum van verzending van het heffingsbiljet of vanaf de kennisgeving van het heffingsbiljet.
Bij het overhandigen van het bezwaarschrift aan de in het eerste lid bedoelde ambtenaar, of zijn gedelegeerde, geeft
deze een ontvangstbewijs af.

§ 2. De adjunct-leidend ambtenaar van de Maatschappij of de door hem gedelegeerde ambtenaar doet als
administratieve overheid uitspraak over het bezwaarschrift. De ambtenaar kan de betwiste heffing noch de opgelegde
administratieve geldboete noch de opgelegde heffingsverhoging vermeerderen. De beslissing van de ambtenaar wordt
met redenen omkleed en aan de indiener van het bezwaarschrift ter kennis gegeven per aangetekend schrijven. De
beslissing vermeldt de wijze waarop tegen deze beslissing in rechte kan worden opgekomen.

§ 3. Wanneer een aanslag nietig verklaard is door de in § 2 bedoelde ambtenaar omdat hij niet gevestigd is
overeenkomstig een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de verjaring, kan de Maatschappij,
zelfs wanneer de termijnen bedoeld in artikel 35 ter decies, § 1 en § 2, reeds verstreken zijn, op naam van dezelfde
heffingsplichtige, op grond van dezelfde heffingselementen of op een gedeelte ervan, een nieuwe aanslag vestigen
binnen drie maanden vanaf de datum waarop de beslissing van deze ambtenaar niet meer voor de rechter kan worden
gebracht.
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§ 4. Als tegen een beslissing van de in § 2 bedoelde ambtenaar beroep is aangetekend en het gerecht de aanslag
geheel of ten dele nietig verklaart om een andere reden dan verjaring, kan de Maatschappij zelfs buiten de gestelde
termijnen in artikel 35 ter decies, § 1 en § 2, een subsidiaire aanslag op naam van dezelfde heffingsplichtige en op grond
van alle of een deel van dezelfde heffingselementen als de oorspronkelijke aanslag, ter beoordeling voorleggen aan het
gerecht dat uitspraak doet over dat verzoek.

De subsidiaire aanslag is slechts invorderbaar of terugbetaalbaar ter uitvoering van de beslissing van het gerecht.
De subsidiaire aanslag wordt aan het gerecht onderworpen door een aan de heffingsplichtige betekend

verzoekschrift.
§ 5. Voor de toepassing van § 4 van dit artikel worden met dezelfde heffingsplichtige gelijkgesteld :
– de erfgenamen van de heffingsplichtige;
– de vennootschap, de vereniging of gemeenschap waarvan het hoofd of de directeur oorspronkelijk werd

aangeslagen en wederkerig;
– de werkelijk gefactureerde, in het voorafgaande jaar.
Het verzoekschrift bedoeld in het derde lid van § 4 wordt betekend met dagvaarding om te verschijnen wanneer

het een met de heffingsplichtige gelijkgestelde betreft. » .
Art. 13. In artikel 35septies decies van dezelfde wet, ingevoegd bij decreet van 25 juni 1992, worden de volgende

wijzigingen aangebracht :
1° § 1 wordt vervangen door wat volgt :
« § 1. In zoverre dit hoofdstuk en de besluiten genomen ter uitvoering ervan er niet van afwijken, zijn de regels

betreffende de vestiging, invordering, de geschillen, de verwijl- en moratoire interesten, de vervolgingen, de
voorrechten, de wettelijke hypotheek, en de verjaring inzake rijksinkomstenbelastingen, mutatis mutandis van
toepassing op de in dit hoofdstuk bedoelde heffingen, geldboeten en heffingsverhogingen. » ;

2° § 2 wordt vervangen door wat volgt :
« Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 35quinquies decies en het tweede lid van deze paragraaf schort het

indienen van een bezwaarschrift of een vordering in rechte de verplichting tot betaling van de heffing en de eventueel
verschuldigde administratieve geldboete of heffingsverhoging niet op. Onverminderd de toepassing van artikel 414, §
2, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen schort het indienen van een bezwaarschrift evenmin het lopen van de
nalatigheidsintresten op.

Ingeval van bezwaar, een aanvraag om ontheffing of van een vordering in rechte, wordt het betwiste heffingsbiljet
in hoofdsom, en verhogingen vermeerderd met de daarop betrekking hebbende intresten, beschouwd als zekere en
vaststaande schuld en kan, evenals de kosten van alle aard, door alle middelen van tenuitvoerlegging worden
ingevorderd in de mate dat het gevorderde bedrag overeenstemt met het onmiddellijk eisbaar gedeelte dat als volgt
wordt bepaald :

1° de heffingsplichtige wordt belast overeenkomstig artikel 35quinquies of artikel 35septies :
a) indien berekenbaar aan de hand van de gegevens van de aangifte : op basis van de gegevens vermeld op de

aangiftezijde.
b) indien niet berekenbaar aan de hand van de aangiftegegevens : aan de hand van de verstrekte gegevens in het

bezwaar;
c) wanneer deze gegevens evenmin volstaan : op basis van de aangiftegegevens vermeld onder het vak

″Voorbehouden VMM″ van een vorig heffingsjaar met dezelfde berekeningswijze.
2° de heffingsplichtige wordt belast overeenkomstig artikel 35quater, § 1, :
a) op basis van de gegevens verstrekt in het bezwaarschrift;
b) ingeval deze gegevens niet volstaan : aan de hand van de gegevens van het vorig heffingsjaar. »
Art. 14. In afdeling 8 van hoofdstuk IIIbis van dezelfde wet wordt een artikel 35novies decies ingevoegd, dat luidt

als volgt :
« Art. 35novies decies. Art. 35quinquies decies, §§ 1 en 2, is eveneens van toepassing op de bezwaren die, op de dag

van de bekendmaking van het decreet van 22 december 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2001 in het Belgisch Staatsblad, aanhangig zijn bij de adjunct-leidend ambtenaar van de Maatschappij of de door hem
gedelegeerde ambtenaar.

De rechtsgedingen waarover op 1 januari 2001 nog geen definitieve uitspraak is gedaan, worden afgehandeld
volgens de procedure die geldig was op het tijdstip waarop het geding aanhangig werd gemaakt. Wanneer de
beroepstermijn bedoeld in artikel 35quinquies decies, § 3, vierde lid, zoals die bepaling luidde vooraleer ze werd
gewijzigd bij het decreet van 22 december 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001, niet
verstreken is op 1 januari 2001, kan de in artikel 1385decies van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde vordering worden
ingesteld, binnen een termijn van drie maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing met betrekking tot het
bezwaarschrift. »

HOOFDSTUK III. — Lokale en regionale besturen

Art. 15. De Vlaamse regering wordt ertoe gemachtigd in de jaren 2001 en 2002, ten laste van de thesaurierekening
53.10. 10.50, achterstallen inzake het Vlaams Gemeentefonds te betalen voor een globaal bedrag van 42.530.760 frank,
te verdelen als volgt onder de volgende gemeenten :

Totaal jaarlijks

(2001 + 2002)

Mechelen 1.812.256 906.128

Brugge 13.321.680 6.660.840

Kortrijk 5.594.344 2.797.172

Oostende 1.979.664 989.832

Roeselare 4.039.984 2.019.992

Aalst 3.863.928 1.931.964

Sint-Niklaas 3.758.608 1.879.304

Genk 4.052.424 2.026.212

Hasselt 4.107.872 2.053.936

Totaal 42.530.760 21.265.380
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