
Afdeling VI. — Wijzigingen aan het decreet van 24 december 2004
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005

Art. 63. § 1. De in artikel 79 van het decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2005 vermelde overgangsbepaling wordt met ingang van het heffingsjaar 2006 vervangen door wat volgt :

″Met ingang van het heffingsjaar 2006 worden de heffingsplichtigen, bedoeld in 35quater, § 1, van de wet van
26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, bij wijze van overgangsmaatregel
vrijgesteld van heffing voor het door de exploitant van een openbaar waterdis netwerk gefactureerd waterverbruik dat
vóór 1 januari 2005 verbruikt werd.″

§ 2. Aan artikel 79 van hetzelfde decreet wordt een bijkomend lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

″Eveneens bij wijze van overgangsmaatregel worden op eenvoudig verzoek van de exploitanten van een openbaar
waterdistributienetwerk, de gemeenten, de gemeentebedrijven, de intercommunales, de intergemeentelijke samenwer-
kingsverbanden of de door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteiten die door de gemeenten
belast zijn met en instaan voor de aanleg, het aanpassen, het onderhoud of de exploitatie van gemeentelijke
saneringsinfrastructuur, de gegevens waarover de Maatschappij beschikt van heffingsplichtigen, bedoeld in arti-
kel 35quater, § 1, 2° en 3°, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, voor zover die noodzakelijk zijn in het kader de aanrekening van de bijdrage, zoals bedoeld in
artikel 16bis, § 1, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, en de
vergoeding, zoals bedoeld in artikel 16quinquies, § 1, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor
menselijke aanwendïng,eenmalig meegedeeld in 2006.″

HOOFDSTUK XX. — Vlaams Informatiepunt Jeugd

Art. 64. § 1. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd toe te treden tot de op te richten vereniging zonder
winstgevend doel Vlaams Informatiepunt Jeugd. Deze vereniging heeft tot doel een coördinerende rol te spelen op het
vlak van jeugdinformatie in Vlaanderen.

De wijze van participatie van de Vlaamse Gemeenschap dient vastgelegd te worden in de statuten van de
vereniging. Deze statuten alsmede alle latere statutenwijzigingen dienen onmiddellijk na hun goedkeuring,
meegedeeld te worden aan het Vlaams Parlement.

§ 2. Om de drie jaar dient de vereniging een beleidsnota in te dienen. Op basis van deze beleidsnota wordt er
tussen de vereniging en de Vlaamse Gemeenschap een driejaarlijkse overeenkomst afgesloten. Deze overeenkomst
bevat onder meer de verschillende strategische en operationele doelstellingen die de vereniging gedurende de
subsidieperiode zal uitvoeren, alsook de daaraan verbonden acties. Tevens omschrijft deze overeenkomst de
modaliteiten van de uitbetaling van de subsidie en het toezicht op de uitvoering ervan. Indien de Vlaamse Regering
vaststelt dat de vooropgestelde doelstellingen of acties niet volledig of correct uitgevoerd worden, kan ze beslissen om
het subsidiebedrag te verminderen of de overeenkomst op te zeggen.

De vereniging bezorgt de Vlaamse Regering haar eerste beleidsnota uiterlijk op 31 december 2006.

De overeenkomst dient onmiddellijk na haar ondertekening meegedeeld te worden aan het Vlaams Parlement.

§ 3. Aan de vereniging kan door de Vlaamse Gemeenschap infrastructuur ter beschikking worden gesteld. Deze
terbeschikkingstelling is onderworpen aan een specifieke overeenkomst die de voorwaarden van deze terbeschikking-
stelling regelt. Deze overeenkomst kan op ieder ogenblik opgezegd worden door de Vlaamse Regering zonder dat
hieruit enige eis tot schadeloosstelling kan worden geput.

Deze overeenkomst wordt na ondertekening onmiddellijk meegedeeld aan het Vlaams Parlement.

HOOFDSTUK XXI. — Registratierechten : aanpassing definitie nieuw gebouw

Art. 65. Voor wat betreft het Vlaamse Gewest wordt in artikel 159, 8°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek-
en griffierechten, vervangen bij wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de wet van 30 maart 1994, het vijfde lid,
littera a), vervangen door wat volgt :

″a) de datum van de eerste ingebruikneming of inbezitneming van het gebouw waarop de overeenkomst
betrekking heeft;″.

HOOFDSTUK XXII. — Schenking bouwgronden

Art. 66. In artikel 140nonies van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten worden de woorden ″van
1 januari 2003 tot en met 31 december 2005″ vervangen door de woorden ″van 1 januari 2006 tot en met
31 december 2009″.

Art. 67. In artikel 140undecies wordt de eerste zin vervangen door wat volgt :

″Het in artikel 140nonies bepaalde bijzonder evenredig recht wordt alleen toegepast indien in de akte van
schenking uitdrukkelijk wordt vermeld :

1° dat het perceel grond volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw;

2° dat de begiftigde zich ertoe verbindt om binnen de drie jaren te rekenen van de datum van de akte een volledig
dossier tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning tot het bouwen van een woning met betrekking tot
het geschonken perceel in te dienen.″.

Art. 68. In hetzelfde wetboek wordt een artikel 140undecies2 ingevoegd, luidende als volgt :

″Artikel 140undecies2. Het voordeel van het in artikel 140nonies bepaalde bijzonder evenredig recht blijft alleen dan
behouden indien de begiftigde de overeenkomstig artikel 140undecies aangegane verbintenis nakomt. De datum van het
ontvangstbewijs van de aanvraag tot het bekomen van stedenbouwkundige vergunning wordt in aanmerking genomen
voor de beoordeling van de naleving van deze verbintenis.

Bij niet-nakoming van de aangegane verbintenis is de begiftigde gehouden de reeds betaalde rechten aan te vullen
tot de normaal verschuldigde rechten, vermeerderd met de wettelijke intrest, naar de voet in burgerlijke zaken, over
die aanvullende rechten. De intresten zijn niet verschuldigd wanneer de niet-nakoming van de aangegane verbintenis
het gevolg is van overmacht.
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