
Deze vergoeding zal steeds worden terugbetaald als de administratieve boete vervalt na het instellen van
het-beroep.

§ 4. Als de administratieve geldboete definitief wordt opgelegd, wordt de geconsigneerde administratieve
geldboete vrijgegeven ten bate van het Vlaams Infrastructuurfonds.

Als het voertuig in beslag genomen werd, wordt de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
Registratie en Domeinen belast met de verkoop van het voertuig als de administratieve geldboete en de
bewaringskosten niet betaald werden binnen zestig dagen na het verstrijken van de beroepstermijn, bepaald in § 3,
eerste lid, als geen beroep werd ingediend, of binnen zestig dagen na de verzending van de betekening, bepaald in
§ 3, vijfde lid, als beroep werd ingediend. Na aftrek van de administratieve geldboete en de bewaringskosten wordt het
eventuele overschot van de opbrengst terugbetaald.

§ 5. Als de administratieve geldboete al dan niet stilzwijgend vervalt, wordt de geconsigneerde administratieve
geldboete of het in beslag genomen voertuig teruggegeven aan de overtreder of de onderneming. » .

Art. 20. In hoofdstuk XIV, gewijzigd bij decreet van 22 december 1999, wordt tussen artikel 60bis en artikel 60ter
het opschrift « Afdeling 4. — Strafvervolging » ingevoegd.

Art. 21. Artikel 60ter van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 22. In artikel 60quater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 22 december 1999, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° tussen de woorden « in voorkomend geval de » en het woord « som » wordt het woord « bijkomende »
ingevoegd;

2° de woorden « in artikel 60bis, § 1, tweede lid » worden vervangen door de woorden « in artikel 59, § 6, derde
lid »;

3° de woorden « de forfaitaire bijdrage, bedoeld in artikel 58, § 1 » worden vervangen door de woorden « de
solidariteitsbijdrage »;

4° het woord « niet » tussen het woord « bewaringskosten » en de woorden « zijn betaald » wordt geschrapt.

Art. 23. In artikel 60quinquies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 22 december 1999, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 wordt tussen de woorden « in voorkomend geval de » en het woord « som » het woord « bijkomende »
ingevoegd;

2° in § 1 worden de woorden « in artikel 60bis, § 1, tweede lid » vervangen door de woorden « in artikel 59, § 6,
derde lid »;

3° in § 2 wordt tussen de woorden « in voorkomend geval de » en het woord « som » het woord « bijkomende »
ingevoegd;

4° in § 2 worden de woorden « in artikel 60bis, § 1, tweede lid » vervangen door de woorden « in artikel 59, § 6,
derde lid »;

5° in § 2 worden de woorden « de forfaitaire bijdrage, bedoeld in artikel 58, § 1 » vervangen door de woorden « de
solidariteitsbijdrage ».

Art. 24. In artikel 62 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 2 worden tussen de woorden « aan de overtreder » en het woord « toegestuurd » de woorden « en in
voorkomend geval aan de onderneming » ingevoegd;

2° er wordt een § 3 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 3. De onderneming moet binnen acht dagen na ontvangst van het afschrift van het procesverbaal aan de
wegeninspecteur-controleur bevestigen dat ze, overeenkomstig artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek burgerrechtelijk
aansprakelijk is voor de overtreder. ».

HOOFDSTUK IX. — Oppervlaktewateren

Art. 25. Artikel 35quinquies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, ingevoegd bij decreet van 25 juni 1992 en gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992,
22 december 1993, 21 december 1994, 20 december 1996, 19 december 1997, 19 december 1998, 22 december 2000 en
19 december 2003, wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 35quinquies. § 1. Voor de heffingsplichtigen die niet onder artikel 35quater vallen, wordt de vuilvracht als
volgt berekend :

N = N1 + N2 + N3 + Nk

waarin :

N = de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden;

*N 1 =
Qd
180 x [a +

0,35 × ZS
500 +

0,45 (2 × BZV + CZV)
1350 x (0,40 + 0,60 x d)

N1 : de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van de zuurstolbindende stoffen en de zwevende stoffen uitgedrukt
in vervuilingseenheden;

Qd : het volume, uitgedrukt in liter, van het afvalwater geloosd in een etmaal tijdens de maand van grootste
bedrijvigheid van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar;

a : — deze term is gelijk aan nul voor de heffingsplichtigen die zijn aangesloten op het openbaar hydrografisch net,
zoals bedoeld in artikel 1, en bovendien beschikken over een milieurespectievelijk lozingsvergunning voor lozing op
het openbaar hydrografisch net;

— deze term is in de overige gevallen gelijk aan 0,20;
ZS : het gehalte aan stoffen in suspensie, uitgedrukt in mgll, van het afvalwater waarop Qd betrekking heeft;
BZV : de biochemische zuurstofbehoefte gedurende 5 dagen, uitgedrukt in mgll, van het afvalwater waarop Qd

betrekking heeft;
CZV. de chemische zuurstofbehoefte, uitgedrukt in mg/1, van het afvalwater waarop Qd betrekking heeft;
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d : correctiefactor wanneer het gaat om seizoensgebonden of niet-continue activiteiten waarbij minder dan 225
kalenderdagen per jaar afvalwater wordt geloosd en hiervan het bewijs geleverd wordt; d is dan gelijk aan het quotiënt
van het aantal dagen waarin afvalwater werd geloosd en 225.

Indien er in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar gedurende verschillende etmalen metingen zijn
gebeurd van het dagdebiet en de samenstelling van het geloosde afvalwater, dan wordt als N 1 het rekenkundig
gemiddelde van de op dagbasis berekende NI-componenten genomen.

Indien er in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar in verschillende maanden metingen zijn
gebeurd van het dagdebiet en de samenstelling van het geloosde afvalwater, dan wordt als maand van de grootste
bedrijvigheid die maand in aanmerking genomen waarvan het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende
Nl-component het grootst is.

waarin :
N2 = de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van de beschouwde zware metalen uitgedrukt in vervuilingseenhe-

den;
Qj = het volume afvalwater, uitgedrukt in kubieke meter, geloosd in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar;
Hg, Ag, Cd, Zn, Cu, Ni, Pb, As, Cr : de in het geloosde afvalwater gemeten gehaltes, van het afvalwater waarop Qd

betrekking heeft, uitgedrukt in mgll, van de respectieve stoffen : kwik, zilver, cadmium, zink, koper, nikkel, lood, arseen
en chroom.

*N3 =
Qj × (N + P)

10000
waarin :
N3 : de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van de beschouwde nutriënten, uitgedrukt in vervuilingseenheden;
Qj : het volume afvalwater, uitgedrukt in kubieke meter, geloosd in het jaar voorafgaand aan het beschouwde

heffingsjaar;
N : het in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale stikstof, uitgedrukt in mg N/l;
P : het in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale fosfor, uitgedrukt in mg P/1;
*Nk = a (K x 0,0004)
waarin :
Nk : de vuilvracht veroorzaakt door het lozen van koelwater;
K : het thermisch belast koelwater, uitgedrukt in kubieke meter per jaar, dat in het jaar voorafgaand aan het

heffingsjaar werd geloosd. Met ingang van het heffingsjaar 1992 wordt de hoeveelheid geloosd koelwater geacht
overeen te stemmen met :

— hetzij, de in de lozings- of milieuvergunning toegelaten hoeveelheid;
— hetzij, de hoeveelheid aangegeven in de vóór 1 september 1991 ingediende lozingsvergunningsaanvraag, zolang

over deze laatste nog geen uitspraak is gedaan,
tenzij de heffingsplichtige het bewijs levert dat de reëel geloosde hoeveelheid kleiner is.
De regering stelt de nadere regels hiervan vast;
a : deze term is gelijk aan 0,825 voor de heffingsjaren 1992, 1993, 1994 en 1995 en is gelijk aan 0,550 met ingang van

het heffingsjaar 1996.
§ 2. De bemonstering en de analyses van de in § 1 bedoelde parameters moeten worden uitgevoerd door een door

de regering erkend laboratorium, zoals bepaald in het besluit van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het
Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 3. De regering kan de nadere regels vaststellen aangaande de wijze waarop de gegevens met betrekking tot het
geloosde afvalwater kunnen worden bepaald voor de toepassing van de in § 1 aangegeven berekeningsmethode.

§ 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.

Indien de heffïngsplichtige en de Maatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar monsternemingen hebben
laten uitvoeren en de overeenkomstig § 1 vastgestelde N1-waarde, berekend op basis van de resultaten van de
Maatschappij, 30 % hoger ligt dan de N1-waarde bepaald op grond van de resultaten van de heffingsplichtige, worden
de componenten Nl, N2 en N3, bedoeld in § 1, uitsluitend berekend op basis van de resultaten van de Maatschappij.

In dit geval worden de kosten voor monsterneming en analyses die als basis dienen voor bedoelde heffing ten laste
gelegd aan de heffingsplichtige.

§ 5. Indien de heffïngsplichtige niet beschikt over geldige meet- en bemonsteringsgegevens, vermeld in § 4, eerste lid,
én indien § 6 of § 7 van dit artikel niet van ioepassing is, kan de Maatschappij de in § 1 bedoelde berekeningsmethode
toepassen voor zover de nodige gegevens beschikbaar zijn en voor zover dit resulteert in een hogere vuilvracht dan de
vuilvracht berekend volgens artikel 35septies, en dit zonder verhaal van de betrokken heffingsplichtige voor wat de
keuze van de berekeningsmethode betreft. In dit geval worden de kosten van de VMM-campagne ten laste gelegd van
de heffingsplichtige.

§ 6. Indien de heffïngsplichtige voor één of meer componenten N1, N2 of N3 niet beschikt over meet- en
bemonsteringsgegevens zoals bedoeld in § 4, eerste lid, kan hij bij de aangifte, bedoeld in artikel 35octies, § l, een
schriftelijke aanvraag tot afwijking van de toepassing van artikel 35septies en van § 1 van dit artikel voegen. Indien de
Maatschappij dit verzoek aanvaardt, zal de vuilvracht van de componenten waarvoor de heffingsplichtige niet beschikt
over meet- en bemonsteringsgegevens, zoals bedoeld in § 4, eerste lid, vastgesteld worden op 1,5 maal het rekenkundig
gemiddelde van respectievelijk de N1-, N2- of N3-componenten vastgesteld voor de drie opeenvolgende voorgaande
heffingsjaren.

Voor de hefftingsplichtige waarvan de heffingsplicht ontstaan is maximum drie kalenderjaren vóór het heffingsjaar
waarvoor de hefftngsplichtige voor één of meer componenten N1, N2 of N3 niet beschikt over meet- en
bemonsteringgegevens, zoals bedoeld in § 4, eerste lid, kunnen tevens maximum drie heffingsjaren, volgend op het
heffingsjaar waarvoor de heffingsplichtige voor één of meer van de componenten niet beschikt over meet- en
bemonsteringsresuftaten, aanvullend worden gebruikt voor de berekening van de vuilvracht van de componenten
overeenkomstig het eerste lid. Samen met het heffingsjaar waarvoor de heffmgsplichtige voor één of meer componenten
N1, N2 of N3 niet beschikt over meet- en bemonsteringsresultaten, zoals bedoeld in § 4, eerste lid, moeten de
heffingsjaren waarvan de vuilvracht in rekening gebracht wordt vier opeenvolgende heffingsjaren vormen. Deze
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helfingsplichtige moet een schriftelijke aanvraag tot herberekening van de vuilvracht van de componenten
overeenkomstig het eerste lid indienen ten laatste op 1 april van het jaar volgend op het laatste betrokken heffingsjaar
dat gebruikt wordt voor de herberekening.

Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat :
1° de vuilvracht van de componenten N1, N2 of N3 waarvoor de heffingsplichtige niet beschikt over meet- en

bemonsteringsresultaten, voor drie opeenvolgende heffingsjaren gebaseerd is op meet- en bemonsteringsgegevens die
voldoen aan de vereisten bepaald in § 3 en in § 4, eerste lid,

2° in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar de productieprocessen dezelfde zijn als deze in drie opeenvolgende
jaren en het waterverbruik Q, het geloosd jaarafvalwatervolume Q en de geloosde vuilvracht N in het jaar voorafgaand
aan het heffingsjaar gelijkaardig is aan het waterverbruik Q, het geloosd jaarafvalwatervolume Qj en de geloosde
vuilvracht N, gebruikt voor het vaststellen van de heffing voor drie opeenvolgende jaren;

3° in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar geen vaststellingen zijn gedaan m.b.t. het niet of onvoldoende
functioneren van de aanwezige zuiveringsapparatuur;

4° in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar geen inbreuken werden vastgesteld inzake de lozing van afvalwater
door middel van een proces-verbaal van overtreding of een vaststellingsverslag bedoeld in artikel 35decies, § 2, waaruit
blijkt dat de heiiingsplichtige handelt met opzet om de heffing geheel of gedeeltelijk te ontwijken;

5° uit de bij de aangifte gevoegde verantwoordingsstukken blijkt dat aan de voorwaarden bepaald onder 1° tot 4° is
voldaan.

Indien bovenvermelde regeling toegepast wordt op één of meer van de componenten N1, N2 of N3, kan arti-
kel 35septies niet meer toegepast worden op één of meer van de overige componenten N

1
, N

2
of N

3
, en dit zonder verhaal

van de betrokken heffingsplichtige voor wat de keuze van de berekeningsmethode betreft.
§ 7. Indien de bepalingen van § 6 op één of meer componenten N1, N2 of N3 van toepassing zijn, én de Maatschappij

heeft in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar monsternemingen laten uitvoeren conform § 3, dan worden deze
meet- en bemonsteringsresultaten voor alle componenten gebruikt bij de berekening van de vuilvracht voor zover de
som van de componenten N1, N2 en N3 berekend op basis van deze metingen hoger is dan de som van de vuilvracht
van de componenten N1, N2 en N3, hetzij berekend volgens § 1, hetzij berekend volgens § 6. In dit geval worden de
kosten van de VMM-campagne ten laste gelegd van de heffingsplichtige.

§ 8. 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 of 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.

Indien voor de periode vóór het realiseren van de bedoelde sterke en blijvende daling van de vuilvracht geen meet-
en bemonsteringsgegevens met betrekking tot het geloosde afvalwater, overeenkomstig de bepalingen van dit artikel,
beschikbaar zijn, dan wordt voor deze periode de heffing berekend overeenkomstig artikel 35septies. Ingeval meet- en
bemonsteringsgegevens met betrekking tot de periode na de aanpassing of stopzetting ontbreken, wordt de heffing
voor het volledige jaar berekend overeenkomstig de in § 1 bedoelde berekeningsmethode op basis van de gegevens van
de periode vóór de wijziging of stopzetting.

§ 9. Elke heffingsplichtige die acties onderneemt om te komen tot een in § 8 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° ofwel de ingebruikname van een nieuw productieproces;
2° ofwel de ingebruikname van een zuiveringstechnische installatie;
3° ofwel het stopzetten van de verontreinigende activiteit.
§ 10. Indien in de loop van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar overeenkomstig § 8 twee perioden worden

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

§ 11. De in § 8 vermelde regeling geldt niet voor seizoensgebonden activiteiten.
§ 12. Vanaf het heffingsjaar 2005 wordt Qj als volgt bepaald :
Qj : het jaarvolume geloosd afvalwater (Qj) is de gedurende het volledig kalenderjaar voorafgaand aan het

heffingsjaar geloosde hoeveelheid afvalwater, uitgedrukt in m3, vastgesteld met behulp van een continu werkend
debietmeetsysteem, waarbij doorlopend het geloosde dagdebiet wordt gemeten en dagelijks geregistreerd volgens de
door de regering vastgestelde regels. Bij ontstentenis van deze meting wordt Qj vastgesteld als de som van het in het
jaar voorafgaand aan het heffingsjaar door de drinkwatermaatschappij geleverde drinkwater en van de gedurende het
jaar voorafgaand aan het heffingsjaar ontvangen hoeveelheid oppervlaktewater, grondwater, hemelwater en ander
water uitgedrukt in m’, verminderd met de hoeveelheid water gebruikt als koelwater voor zover dit koelwater niet
samen met het afvalwater geloosd wordt.

De af te trekken hoeveelheid water gebruikt als koelwater is gelijk aan het volume gemeten aan de hand van een
continue debietmeting met registratie volgens de door de regering vastgestelde regels. Indien de hoeveelheid gebruikt
als koelwater niet is vastgesteld door middel van debietmeetapparatuur, wordt deze hoeveelheid onweerlegbaar
vermoed gelijk te zijn aan het geloosde volume vergund koelwater zoals bedoeld in § 1.

De opgenomen hoeveelheid grondwater is gelijk aan het. volume gemeten aan de hand van een continue
debietmeting met registratie volgens de door de regering vastgestelde regels.

Indien de heffingsplichtige het opgenomen grondwater niet kan aantonen met behulp van een verzegelde
debietmeting met registratie, wordt onweerlegbaar vermoed dat deze hoeveelheid gelijk is aan het grondwatervolume
bepaald overeenkomstig artikel 28quater, § 2, van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het
grondwaterbeheer met uitzondering van de bepaling onder 2°, a).

De opgenomen hoeveelheid oppervlaktewater is gelijk aan het volume gemeten aan de hand van een continue
debietmeting met registratie volgens de door de regering vastgestelde regels.

Wanneer de hoeveelheid opgenomen oppervlaktewater niet vastgesteld is door middel van een verzegelde
debietmeting met registratie, wordt deze hoeveelheid onweerlegbaar vermoed gelijk te zijn aan het gecapteerde volume
water dat de beheerder van de betrokken waterweg het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar in aanmerking heeft
genomen voor het bepalen van de vergoeding voor de vergunning voor de watervang in het kader van de wetgeving
inzake het capteren van oppervlaktewater, vastgesteld bij decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechni-
sche bepalingen, alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991.
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Bij captaties uit onbevaarbare oppervlaktewateren en captaties van minder dan 500 m3 per jaar wordt onweerlegbaar
vermoed dat de opgenomen hoeveelheid oppervlaktewater gelijk is aan :

de som van de nominale capaciteit van de pompen, uitgedrukt in m3 per uur, vermenigvuldigd met T; daarbij is :
— voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit : T = 200;
— voor andere seizoensgebonden activiteiten of activiteiten van beperkte duur : T = 10 x het reële aantal dagen dat

de oppervlaktewaterwinning in gebruik geweest is;
— in de overige gevallen : T = 2000.
Het overeenkomstig het vorige lid berekende volume oppervlaktewater van meer dan 500 m3 wordt teruggebracht

tot 500 m3.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder hemelwater verstaan, het hemelwater dat gebruikt wordt voor de

activiteiten van de in bijlage vermelde sectoren of vervuild wordt of samen met het afvalwater geloosd wordt.
De ontvangen hoeveelheid hemelwater is gelijk aan het volume gemeten aan de hand van een continue debietmeting

met registratie volgens de door de regering vastgestelde regels.
Indien de heffingsplichtige het in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar volume ontvangen hemelwater niet kan

aantonen aan de hand van een verzegelde debietmeting voorzien van registratie, wordt de hoeveelheid hemelwater
gelijkgesteld aan 800 l/m2 afspoelbare of vervuilde oppervlakte, tenzij de hefingsplichtige aan de hand van de
gegevens afkomstig van het Koninklijk Meteorologisch Instituut, kan aantonen dat de neerslag kleiner is dan 800 l/m2.

In afwijking van de vorige paragrafen, moeten de systemen voor de registratie van het debiet die vóór 1 januari 2004
in gebruik werden genomen, uiterlijk op 1 januari 2008 zijn verzegeld door de maatschappij. De overige
debietmetingssystemen moeten bij de indienstname worden verzegeld indien de heffingsplichtige hiervan gebruik wil
maken voor de bepaling van Qj.

§ 13. Indien de maatschappij onvergunde lozingen bewijst, zal de heffingsplichtige voor de jaren waarin de
onregelmatigheden zich hebben voorgedaan, geen aanspraak meer kunnen maken op de berekening van de heffing
volgens artikel 35quinquies.

De betreffende meet- en bemonsteringsresultaten worden onweerlegbaar vermoed onjuist te zijn en de heffing wordt
herberekend overeenkomstig artikel 35septies en artikel 35terdecies, § 2.

§ 14.Wanneer geldige tegenanalyses zijn uitgevoerd conform de bepalingen van artikel 35quinquies van de wet en de
in uitvoering hiervan genomen besluiten, wordt voor de bepaling van de componenten N1, N2 en N3, bedoeld in § 1,
op dagbasis per parameter het gemiddelde genomen van de resultaten van de analyses en tegenanalyses. ».

Art. 26. In artikel 35septies, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij decreet van 25 juni 1992 en gewijzigd bij de
decreten van 22 december 1993, 21 december 1994, 19 december 1997, 19 december 1998, 21 december 2001, 27 juni 2003
en 19 december 2004, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :

« Onverminderd de toepassing van artikel 35quinquies, §§ 5, 6 en 7 wordt bij het niet of onvolledig voorhanden zijn
van de gegevens, bedoeld in artikel 35quinquies, § 4, eerste lid, de vuilvracht voor één of meer van de componenten N1,
N2 en N3 als volgt berekend. ».

Art. 27. De Maatschappij past ten aanzien van heffingsdossiers die nog niet afgesloten zijn of die het voorwerp
uitmaken van een aansprakelijkheidsvordering voor hoven en rechtbanken, na schriftelijke aanvraag van de
heffingsplichtige, ingediend ten laatste één jaar na publicatie van dit decreet, artikel 35quinquies, §§ 6 en 7, toe op de
heffingen gevestigd voor de vorige heffingsjaren, voor zover op basis van verantwoordingstukken wordt aangetoond
dat voldaan is aan de in artikel 35quinquies, § 6, gestelde voorwaarden.

In dat geval kan, in afwijking van artikel 418 WIB, enkel het verschil tussen het heffingsbedrag en de eventuele
heffingsverhoging én het bedrag berekend door toepassing van de bepalingen van artikel 35quinquies, §§ 6 en 7, en de
eventuele heffingsverhoging terugbetaald worden aan de heffingsplichtige.

Alle kosten verbonden aan eerdere betwistingen in dit verband blijven ten laste van de heffingsplichtige.

HOOFDSTUK X. — Flanders Hydraulics

Art. 28. Artikel 8 van het decreet van 31 januari 2003 betreffende de oprichting van een eigen vermogen Flanders
Hydraulics wordt opgeheven.

HOOFDSTUK XI. — Onderwijs

Afdeling I. — Hogescholen

Art. 29. Artikel 178 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap
wordt gewijzigd als volgt :

1° § 1 wordt vervangen door wat volgt :

« § 1. Het bedrag bestemd voor het hoger onderwijs verstrekt door de hogescholen is in het begrotingsjaar 2005
gelijk aan 536.011.719,26 euro.

Dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd met aanvullende middelen, zoals vermeld in artikel 183bis, § 2, 2°, en met
middelen voor de academisering van de opleidingen van twee cycli, zoals vermeld in artikel 190, § 3. »;

2° § 3 wordt opgeheven.

Art. 30. Artikel 184 van hetzelfde decreet wordt als volgt gewijzigd :

1° § 1 wordt vervangen door wat volgt :

« § 1. Vanaf 2006 worden de werkingsuitkeringen jaarlijks op de volgende wijze aangepast :

0,8 x (Ln/L05) + 0,2 x (Cn/C05),

waarbij :

Ln/L05 gelijk is aan de verhouding tussen de geraamde index van de eenheidsloonkosten op het einde van het
betrokken begrotingsjaar en de index van de eenheidsloonkosten op het einde van het begrotingsjaar 2005;

Cn/C04 gelijk is aan de verhouding tussen de geraamde index van de consumptieprijzen op het einde van het
betrokken begrotingsjaar en de index van de consumptieprijzen op het einde van het begrotingsjaar 2005. »;

2° in § 2 wordt het jaartal « 2004 » vervangen door « 2005 ».
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Turbines éoliennes
Il faudrait, en concertation avec l’exploitant du parc à turbines éoliennes, chercher à optimaliser la situation à

l’avenir, partant d’une situation win-win (rendement énergétique plus élevés et moins de victimes de collisions).
Perturbations causées par des activités humaines

Les activités humaines à caractère fort perturbateur dans les colonies de nicheurs et aux alentours doivent être
évitées pendant la saison de nidification (début avril – mi-août). Il a été constaté que des activités portuaires ou des
travaux de construction exécutés à proximité des colonies de nicheurs n’ont pas d’effets négatifs significatifs pour ces
colonies. Les colonies paraissent être surtout sensibles aux dérangements causés par des visiteurs occasionnels. Il
faudrait placer des panneaux d’interdiction et d’information ou au besoin prendre d’autres mesures.

La qualité des zones de fourrage et de repos
Il faut une superficie suffisamment grande de zones de repos et de lieux de pariade et de rassemblement (la plage

et la zone entre marées attenante). Garantir la qualité de ces zones doit constituer un point d’intérêt, qui a été repris
dans l’objectif quantitatif de 22 ha (sans zone entre marées). Signalons qu’au sein de la zone délimitée, toutes les
activités portuaires régulières ont leur place dans la zone de fourrage. La navigation, les activités de dragage et autres
activités portuaires régulières n’ont pas d’effets négatifs significatifs sur les sternes fourrageuses. Au contraire, la
navigation (surtout les ferries et les bateaux de dragage) facilite souvent la disponibilité d’aliments pour les sternes. Des
changements restreints de la superficie globale ou la forme de la zone de fourrage (suite notamment à l’extension des
parties sèches) n’ont aucun impact sur le comportement de fourrage opportuniste des sternes.

Lorsque ces objectifs quantitatifs et qualitatifs de conservation sont réalisés, les exigences écologiques en matière
d’un état de conservation favorable pour les espèces concernées sont remplies, et il ne se produit aucune atteinte
substantielle des caractéristiques naturelles de cette zone SBZ-V.

En réalisant ces objectifs quantitatifs et qualitatifs de conservation des aires de nidification et des zones de repos
et de fourrage pour les trois espèces de sternes, il ne faut pas prendre des mesures supplémentaires pour les autres
espèces nicheuses ou non nicheuses de l’annexe IV du Décret sur la Conservation de la Nature qui seraient
éventuellement présentes.

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 portant fixation définitive de la zone
de protection spéciale « Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist » en application de la Directive 79/409/CEE du Conseil
des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux.

Bruxelles, le 22 juillet 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature,
K. PEETERS

*

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2005/36088]N. 2005 — 2291 (2005 — 2031)
24 JUNI 2005. — Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2005. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2005, in de Nederlandse tekst op bladzijde 36883, dient men te lezen :
« Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat :
1° de vuilvracht van de componenten N1, N2 of N3 waarvoor de heffingsplichtige niet beschikt over meet- en

bemonsteringsresultaten, voor drie opeenvolgende heffingsjaren gebaseerd is op meet- en bemonsteringsgegevens die
voldoen aan de vereisten bepaald in § 3 en in § 4, eerste lid;

2° in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar de productieprocessen dezelfde zijn als deze in drie opeenvolgende
jaren en het waterverbruik Q, het geloosd jaarafvalwatervolume Qj en de geloosde vuilvracht N in het jaar voorafgaand
aan het heffingsjaar gelijkaardig is aan het waterverbruik Q, het geloosd jaarafvalwatervolume Qj en de geloosde
vuilvracht N, gebruikt voor het vaststellen van de heffing voor drie opeenvolgende jaren;

… »

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[2005/36088]F. 2005 — 2291 (2005 — 2031)
24 JUIN 2005. — Décret contenant diverses mesures d’accompagnement de l’ajustement du budget 2005. — Erratum

Au Moniteur belge du 24 août 2005, texte néerlandais, à la page 36883, il y a lieu de lire :
« Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat :
1° de vuilvracht van de componenten N1n N2 of N3 waarvoor de heffingsplichtige niet beschikt over meet- en

bemonsteringsresultaten, voor drie opeenvolgende heffingsjaren gebaseerd is op meet- en bemonsteringsgegevens die
voldoen aan de vereisten bepaald in § 3 en in § 4, eerste lid;

2° in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar de productieprocessen dezelfde zijn als deze in drie opeenvolgende
jaren en het waterverbruik Q, het geloosd jaarafvalwatervolume Qj en de geloosde vuilvracht N in het jaar voorafgaand
aan het heffingsjaar gelijkaardig is aan het waterverbruik Q, het geloosd jaarafvalwatervolume Qj en de geloosde
vuilvracht N, gebruikt voor het vaststellen van de heffing voor drie opeenvolgende jaren;

… »
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