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Art. 77. In artikel 35quaterdecies, § 4, van dezelfde wet, ingevoegd bij decreet van 21 december 1990 en gewijzigd
bij decreet van 22 december 2000, worden de woorden « 2.000 tot 50.000 frank » vervangen door de woorden « 50 tot
1.250 euro ».
Art. 78. In hoofdstuk IIIbis van dezelfde wet wordt een artikel 35vicies semel ingevoegd, dat luidt als volgt :
« Artikel 35viciessemel. De bepalingen van artikel 32quater, § 1, 8°en 9°, artikel 35ter, §§ 6 en 7, artikel 35terdecies, §
2, derde lid treden in werking op 1 januari 2005. »
Art. 79. Bij wijze van overgangsmaatregel worden de heffingsplichtigen bedoeld in artikel 35quater, § 1, van de
wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging vrijgesteld van heffing
voor het door de openbare drinkwatervoorzieningsmaatschappij gefactureerd waterverbruik dat in het jaar 2004
verbruikt werd.
Het water verbruikt in het jaar 2004 wordt pro rato temporis berekend.
Afdeling II. — Wijzigingen aan het decreet van 24 januari 1984. houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer
Art. 80. Artikel 28quater, § 1, van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het
grondwaterbeheer wordt vervangen door wat volgt :
« § 1. Het bedrag van de heffing, bedoeld in artikel 28ter, wordt vastgesteld als volgt :
H=Z*Q
waarbij
1° voor de exploitatie van grondwaterwinningen bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening :
Z = 7,5 eurocent per m3 * index;
Q = het volume grondwater (in m3) dat in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar werd opgepompt en die tot
drinkbaar water voor de openbare drinkwatervoorziening verwerkt kan worden, ongeacht de wijze van winning of het
gebruik;
2° voor de exploitatie van grondwaterwinningen niet bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening :
a) indien de exploitatie voor het geheel van de grondwaterwinningeenheid aanleiding geeft tot een gewonnen
hoeveelheid grondwater in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar van 500 tot en met 30.000 m3 :
Z = 5 eurocent per m3 * index;
Q = opgepompt grondwater (in m3);
b) indien de exploitatie voor het geheel van de grondwaterwinningeenheid aanleiding geeft tot een gewonnen
hoeveelheid grondwater in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar van meer dan 30.000 m3 :
Z = een lineaire tarieffunctie (in eurocent per m3) die voor het geheel van de grondwaterwinningeenheid van
toepassing is en als volgt bepaald wordt :

met
Qgwe = m3 opgepompt grondwater voor het geheel van de grondwaterwinningeenheid
a = 0,75 op 1 januari 2002;
a = 1 vanaf 1 januari 2003;
Q = Σ (λ * Qgwp)
grondwaterputten
met
λ = een grondwaterputspecifieke multiplicator zijnde het product van twee termen : laagfactor en gebiedsfactor.
Daarbij nemen de laagfactor en gebiedsfactor in het heffingsjaar 2002 de waarde aan die is aangegeven in de bijlage
gevoegd bij dit decreet;
Qgwp = opgepompt grondwater (in m3) per grondwaterput.
De index is de verhouding van twee indexcijfers van de consumptieprijzen met in de teller het indexcijfer van de
maand december van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar en in de noemer het indexcijfer van de
maand december 2001.
De indexering dient ieder jaar automatisch, dus zonder voorafgaande verwittiging te geschieden op 1 januari van
elk jaar.
Het aangepast bedrag wordt afgerond tot de hogere eurocent. »
Afdeling III. — Opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 1993
Art. 81. Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 1993 tot uitvoering van artikel 35octies, § 5, van de
wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, wordt opgeheven met
ingang van 1 januari 2006.
Afdeling IV. — Wijzigingen aan het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
Art. 82. In artikel X.2.3 van het decreet van 5 april 1995. houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid,
ingevoegd bij decreet van 7 mei 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in § 1, tweede lid, 8°, worden de woorden « de ecologische regulering van » vervangen door de woorden « het
ecologisch en economisch toezicht op »;
2° in § 1, tweede lid, wordt een 18° toegevoegd, dat luidt als volgt :
« 18° toezicht op de waterdistributiemaatschappijen met betrekking tot de doorrekening van de kosten verbonden
aan de saneringsverplichting »;

