
De aanpassingscoëfficiënt bedraagt 75 % van de verhouding tussen de index van de maand februari van het
schooljaar (X, X+1) waarvoor de werkingsmiddelen worden toegekend en de basisindex nl. de index van de
maand september 2002. ».

Afdeling III. — Gemeenschapsonderwijs

Art. 8. De Vlaamse regering neemt de nodige maatregelen om de personeelsleden van de Raad van het
Gemeenschapsonderwijs die niet kunnen worden tewerkgesteld in de overeenkomstig artikel 67, § 1, van het bijzonder
decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs vastgestelde personeelsformatie, weder te werk te
stellen in de diensten van de Vlaamse overheid, waarbij zij voorziet in de nodige sociale begeleiding. Bedoelde
personeelsleden genieten van overgangsmaatregelen met betrekking tot de genoten salarisschaal en de geldelijke,
sociale en dienstanciënniteit.

Art. 9. Artikel 171 van het decreet van 18 mei 1999 betreffende het onderwijs XI wordt opgeheven.

HOOFDSTUK III. — Leefmilieu

Afdeling I. — Oppervlaktewateren

Art. 10. In artikel 35bis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, zoals gewijzigd bij de decreten van 25 juni 1992, 22 december 1993, 22 december 1995,
22 december 2000 en 21 december 2001, wordt een § 6 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 6. In afwijking van § 3 is vanaf het heffingsjaar 2003 geen heffing verschuldigd voor de vergunde
grondwaterwinningen die gebruikt worden voor koude-warmtepompen voorzover het gewonnen, niet-verontreinigde
grondwater integraal wordt teruggepompt in dezelfde watervoerende laag als waaruit het wordt gewonnen. De
heffingsplichtige dient op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar in het bezit te zijn van de
milieuvergunning voor het winnen van grondwater voor koude-warmtepompen (rubriek 53.6 van Vlarem I).

Elke heffingsplichtige die in aanmerking wenst te komen voor de vrijstelling dient bij de aangifte bedoeld in
artikel 35octies een schriftelijke aanvraag te voegen vergezeld van de bewijsstukken waaruit blijkt dat aan
bovenvermelde vrijstellingsvoorwaarden is voldaan.

De verleende vrijstelling geldt voor het heffingsjaar waarvoor de aanvraag is ingediend en voor de volgende
heffingsjaren behoudens in geval van wijzigingen die tot gevolg hebben dat de installatie niet meer aan de hierboven
vermelde vrijstellingsvoorwaarden voldoet.

Elke verandering van de vergunningssituatie en/of wijziging aan de grondwaterwinning moet onmiddellijk per
aangetekend schrijven aan de leidend ambtenaar van de maatschappij worden gemeld. »

Art. 11. In artikel 35ter, § 5 en § 6, van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2001, worden
volgende wijzigingen aangebracht :

1° in §§ 5 en 6 worden de woorden ″gehandicapten″ en ″Het Ministerie Van Sociale Zaken, Volksgezondheid en
Leefmilieu″ respectievelijk vervangen door ″personen met een handicap″ en ″De Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid″;

2° in het eerste lid van § 5 wordt 2. vervangen door wat volgt :

« 2. ofwel, het leefloon of levensminimum, toegekend door het O.C.M.W. met toepassing van de wet van
26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, 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° in het tweede lid van § 5 wordt 2. vervangen door wat volgt :

« 2. ofwel, een attest afgeleverd door het O.C.M.W. waaruit blijkt dat de op het heffingsbiljet vermelde
heffingsplichtige genoten heeft van een door het O.C.M.W. toegekend leefloon of levensminimum; ».

4° in § 6 wordt 2. vervangen door wat volgt :

« 2. ofwel, een attest afgeleverd door het O.C.M.W. waaruit blijkt dat de betrokken fysieke persoon genoten heeft
van een door het O.C.M.W. toegekend leefloon of levensminimum; ».

Art. 12. In artikel 35quater, § 1, 1°, van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2001, wordt Qw
als volgt gedefinieerd :

« Qw = het door de openbare watervoorzieningsmaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar totaal
gefactureerd waterverbruik uitgedrukt in m3 en in voorkomend geval verhoogd met de hoeveelheid water die in
hetzelfde jaar gratis werd geleverd; in het geval dat de facturen het waterverbruik niet vermelden, wordt door de
Maatschappij aangenomen dat Qw gelijk is aan het quotiënt van enerzijds de door de drinkwatermaatschappij in het
jaar voorafgaand aan het heffingsjaar totaal gefactureerde tariefeenheden, inclusief de gratis geleverde tariefeenheden,
en anderzijds de deelfactor 2,37. »

Art. 13. In artikel 35quater § 1, 3°, van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2001, wordt Qw
als volgt gedefinieerd :

« Qw = het door de openbare watervoorzieningsmaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar totaal
gefactureerd waterverbruik uitgedrukt in m3 en in voorkomend geval verhoogd met de hoeveelheid water die in
hetzelfde jaar gratis werd geleverd; in het geval dat de facturen het waterverbruik niet vermelden, wordt door de
Maatschappij aangenomen dat Qw gelijk is aan het quotiënt van enerzijds de door de drinkwatermaatschappij in het
jaar voorafgaand aan het heffingsjaar totaal gefactureerde tariefeenheden, inclusief de gratis geleverde tariefeenheden,
en anderzijds de deelfactor 2,37. »

Art. 14. In artikel 35septies van dezelfde wet, gewijzigd bij de decreten van 22 december 1993, 21 december 1994,
19 december 1997 en 21 december 2001, wordt Q als volgt gedefinieerd :

« Q : het waterverbruik berekend als de som van het door de openbare watervoorzieningsmaatschappij in het jaar
voorafgaand aan het heffingsjaar gefactureerd waterverbruik en van de gedurende dezelfde periode op een andere
wijze gewonnen hoeveelheid water, uitgedrukt in m3; in het geval dat de facturen het waterverbruik niet vermelden,
wordt door de Maatschappij aangenomen dat Q gelijk is aan het quotiënt van enerzijds de door de drinkwatermaat-
schappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar totaal gefactureerde tariefeenheden, inclusief de gratis geleverde
tariefeenheden, en anderzijds de deelfactor 2,37. »
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Afdeling II. — Tweedecircuitwater

Art. 15. Binnen de beschikbare begrotingskredieten voorziet de Vlaamse regering in een subsidieregeling tot
aanmoediging van het uitvoeren van projecten voor de levering van tweedecircuitwater door drinkwatermaatschap-
pijen en openbare besturen met het oog op de substantiële reductie van de waterwinningen in de kwetsbare
watervoerende lagen.

De projecten zijn afgestemd op de doelstellingen van het grondwaterbeleid en op de actuele en op middellange termijn
geraamde noden voor de bevoorrading van bedrijven uit regio’s waar grondwaterwinning moet worden afgebouwd. De
projecten houden het engagement van de bedrijven in tot afname van het ter beschikking gestelde tweedecircuitwater.

De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden waaraan de projecten voor de levering van tweedecircuitwater
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 III. — Fonds voor Preventie en Sanering

Art. 16. Aan de Vlaamse Milieumaatschappij wordt vanaf juli 2003 een dotatie verleend voor de terugbetalingen
in toepassing van artikel 35ter, § 6, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging en voor de betaling van de moratoriuminteresten inzake de heffing op de waterverontreiniging en de
heffing op de winning van grondwater in toepassing van artikel 418 van het Wetboek van inkomstenbelastingen.

Afdeling IV. — Bodemsanering

Art. 17. Aan het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering, zoals gewijzigd, wordt een artikel 54
toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 54

Elke natuurlijke of rechtspersoon die in het Vlaamse Gewest gasolie of huisbrandolie in de zin van het accijnsstelsel
in verbruik stelt, dient vanaf 1 oktober 2003 toe te treden tot een organisatie die, zoals voorzien in de betreffende
milieubeleidsovereenkomst afgesloten overeenkomstig het decreet van 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsover-
eenkomsten, erkend is door de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu en die tot doel heeft elke vorm van
verontreiniging bij de consument die ontstaan is ten gevolge van het op de markt brengen van gasolieverwarming, te
saneren. » .

HOOFDSTUK IV. – Landbouw. — Fonds voor de Kwaliteit van de Landbouwproductie

Art. 18. § 1. In artikel 2, § 2, 2°, van het decreet van 20 december 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van
de derde aanpassing van de begroting 2002 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° tussen de woorden ″bewerken″ en ″verwerken″ wordt het woord ″of″ ingevoegd;
2° de woorden ″invoeren of uitvoeren″ worden geschrapt.
§ 2. In artikel 2, § 2, 4°, van hetzelfde decreet worden de woorden ″van de wet van 20 juni 1956 betreffende de

verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren″ geschrapt.
§ 3. In artikel 2, § 2, van hetzelfde decreet wordt 8° opgeheven.
§ 4. Aan artikel 2, § 2, 9°, van hetzelfde decreet worden de volgende woorden toegevoegd : ″verbonden aan

uitgaven van het Fonds″.
§ 5. In artikel 2, § 2, van hetzelfde decreet wordt 10° opgeheven.
§ 6. In artikel 2, § 3, van hetzelfde decreet worden 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° en 14° opgeheven.

HOOFDSTUK V. – Gezondheidsbeleid. — Fonds voor de bestrijding van het tabaks- en middelengebruik

Art. 19. § 1. Een ″Fonds voor de bestrijding van het tabaks- en middelengebruik″ wordt opgericht, hierna Fonds te
noemen. Het Fonds is een begrotingsfonds zoals bedoeld in artikel 45 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit.

§ 2. Het Fonds wordt gespijsd met de middelen die in uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen de
Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschap-
pelijke Gemeenschapcommissie, de Franse Gemeenschapcommissie en het Waalse Gewest over de bestrijding van
tabaksgebruik aan de Vlaamse Gemeenschap wordt toegekend.

§ 3. Ten laste van dit Fonds worden alle uitgaven van de administratie Gezondheidszorg aangerekend, voorzover
deze verband houden met de uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommis-
sie, de Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest over de bestrijding van het tabaksgebruik en de
preventie van het middelengebruik in het algemeen.

§ 4. De rekenplichtige die de ontvangsten gedaan heeft, beschikt rechtstreeks over de kredieten van het Fonds.
HOOFDSTUK VI. — Cultuur

Afdeling I. — Culturele archiefwerking

Art. 20. In afwijking van artikel 10, § 4, van het decreet van 19 juli 2002 houdende de privaatrechtelijke culturele
archiefwerking, loopt de eerste beleidsperiode van 1 januari 2004 tot 31 december 2007.

Afdeling II. — Fonds Culturele Infrastructuur

Art. 21. In artikel 50 van het decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1999 wordt volgende alinea toegevoegd :

« e) de helft van de ontvangsten voortvloeiend uit het vervreemden van onroerende goederen beheerd door de
administratie Cultuur, dit in afwijking van artikel 93, § 2, van het decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen
tot begeleiding van de begroting 1994, gewijzigd door artikel 28 van het decreet van 22 november 1995 houdende
bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1995.

De andere helft dient te worden gestort in de algemene middelen van de Vlaamse Gemeenschap.
De opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van onroerende goederen en uit eigendomsoverdrachten door de

administratie Cultuur aan het Vlaamse Gewest worden evenwel volledig aan het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI)
toegewezen. »

Art. 22. In artikel 51, 2°, van het decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1999, wordt vóór de woorden ″het eigenaaronderhoud″, de woorden ″de onroerende voorheffing″ ingevoegd.
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