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HOOFDSTUK VII. — Oppervlaktewateren
Art. 35. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om ter uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet van
26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging de tekst van de hierna volgende
besluiten opnieuw uit te vaardigen met retroactieve werking tot de oorspronkelijke data van inwerkingtreding van
deze besluiten :
— het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1992 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet van
26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
— het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet van
26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
— het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 1994 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 16 februari 1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
— het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 1995 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
16 februari 1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging.
Art. 36. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om de verwijzing naar het uitvoeringsbesluit van 16 februari 1993
te wijzigen in de uitvoeringsbesluiten van 1 februari 2002 en 22 maart 2002 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 16 februari 1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van
de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en in het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 14 juli 1998 betreffende de euro en houdende diverse wijzigingsbepalingen
ingevolge de invoering van de euro, en dit voor een verwijzing naar het nieuwe uitvoeringsbesluit dat retroactief zal
gelden ter vervanging van het besluit van 16 februari 1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet van
26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.
HOOFDSTUK VIII. — Milieubeleid
Art. 37. In artikel 10.2.3., § 1, tweede lid, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid, ingevoegd bij decreet van 7 mei 2004 en gewijzigd bij decreet van 24 december 2004 en 23 december 2005,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° punt 8° wordt vervangen door wat volgt :
″8° het opstellen, controleren en opvolgen van de investeringsprogramma’s en de subsidiëringsprogramma’s voor
de zuivering van het afvalwater dat geloosd wordt in de openbare riolen en collectoren; de aansturing van de uitbouw
van het gemeentelijke rioleringsnet met inbegrip van subsidiëring en het ecologisch en economisch toezicht op de
uitbouw en het beheer van de zuiveringsinfrastructuur;″;
2° aan hetzelfde lid wordt een punt 21° toegevoegd, dat luidt als volgt :
″21° het ondersteunen van de uitbouw van grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende
lagen door subsidiëring van grijswaterleveranciers.″.
HOOFDSTUK IX. — Mestbeleid
Art. 38. In artikel 25 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de
verontreiniging door meststoffen wordt een § 13 ingevoegd, die luidt als volgt :
″§ 13. Tijdens de periode van 1 oktober tot 15 november 2006 zullen in VHA-zones met een gemiddelde
nitraatconcentratie in het oppervlaktewater van 50 mg of meer nitraat per liter water bijkomende bemonsteringen
gebeuren van de tot de inrichtingen behorende percelen cultuurgrond.
Onverminderd de toepassing van de bepalingen van hoofdstuk XI kan er een administratieve geldboete opgelegd
worden lastens elke gebruiker wanneer bij een bemonstering door de Mestbank van een tot zijn inrichting behorend
perceel cultuurgrond in de periode van 1 oktober tot 15 november 2006 een nitraat-residu is vastgesteld dat meer dan
tweederden hoger is dan de grenswaarde van 90 kg N/ha.
De administratieve geldboete wordt door middel van de volgende formule berekend :
(gemeten nitraatresidu – 5/3 van de grenswaarde van 90 kg N/ha) x 4 euro + 100 euro.
In 2007 zullen tevens lastens de gebruiker, vermeld in het tweede lid, de volgende maatregelen worden genomen :
1° er zal in 2007 door de Mestbank een volledige audit gebeuren van het bedrijf : meer bepaald met betrekking tot
het gehouden vee, de aanwezige mestopslag, de mestafzet, de bemesting. De gebruiker zal een advies ontvangen met
betrekking tot de milieukundig verkieslijke bedrijfsuitbating;
2° de gebruiker zal voorafgaandelijk met betrekking tot het productiejaar 2007 een teelt- en bemestingsplan moeten
opmaken en ter inzage houden van de met het toezicht op dit decreet belaste ambtenaren;
3° de gebruiker zal voor het productiejaar 2007 voor elke landbouw- en/of veeteeltinrichting en/of deel hiervan
een register bijhouden met betrekking tot de dierlijke mest, chemische meststoffen en andere meststoffen alsook de tot
de landbouw- en/of veeteeltinrichting behorende oppervlakte cultuurgrond;
4° tevens zal deze gebruiker in 2007 in de periode van 1 oktober tot 15 november in zijn opdracht en op eigen
kosten door een daarvoor erkend laboratorium een bemonstering moeten laten uitvoeren naar het nitraatresidu op drie
door de Mestbank aangeduide percelen van de tot zijn inrichting behorende percelen cultuurgrond en de resultaten van
deze bemonstering overmaken aan de Mestbank.
Wanneer bij de bemonstering van een tot zijn inrichting behorend perceel cultuurgrond in de periode van
1 oktober tot 15 november 2006 een nitraatresidu is vastgesteld dat hoger is dan 120 kg N/ha en lager is dan of gelijk
is aan 150 kg N/ha zal aan de gebruiker door de Mestbank een waarschuwing worden gegeven.
Tevens zal de gebruiker, vermeld in het voorgaande lid, in 2007 in de periode van 1 oktober tot 15 november in
zijn opdracht en op eigen kosten door een daarvoor erkend laboratorium een bemonstering moeten laten uitvoeren
naar het nitraatresidu op hetzelfde perceel en minstens twee door de Mestbank aangeduide andere percelen van de tot
zijn inrichting behorende percelen cultuurgrond en de resultaten van deze bemonstering overmaken aan de Mestbank.
Onverminderd de toepassing van de bepalingen van hoofdstuk XI kan lastens de gebruikers die nalaten de in het
vierde lid, 4°, en in het zesde lid van onderhavige paragraaf verplichte metingen te doen een administratieve geldboete
worden opgelegd van 500 euro.″.
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Art. 39. In artikel 27bis van hetzelfde decreet worden de cijfers ″11 en 12″ vervangen door de cijfers ″11, 12 en 13″.
HOOFDSTUK X. — Landbouw
Art. 40. § 1. Volgende reeds toegekende terugvorderbare voorschotten worden bevestigd aan de hierna vermelde
verenigingen, erkend met toepassing van de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor
landbouw nuttige huisdieren :
1° 100.000,00 euro aan de vzw Vlaams Fokkerijcentrum;
2° 71.520,36 euro aan de vzw Vlaamse Rundveeteelt Vereniging;
3° 178.476,10 euro aan de vzw Vlaams Varkensstamboek.
§ 2. Het terugvorderbaar voorschot, vermeld in artikel 1, mag door de vereniging in kwestie uitsluitend
aangewend worden voor de uitvoering van opdrachten haar gegeven met toepassing van de wet van 20 juni 1956.
§ 3. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd :
1° de voorwaarden betreffende de aanwending van het terugvorderbaar voorschot te bepalen;
2° het bedrag van de terugvorderbare voorschotten te wijzigen.
HOOFDSTUK XI. – Energie
Art. 41. Artikel 20 van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, gewijzigd
bij decreten van 2 april 2004 en 24 december 2004, wordt vervangen door wat volgt :
″Artikel 20. § 1. Er wordt een Energiefonds opgericht. Dit fonds is een begrotingsfonds in de zin van artikel 45 van
de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit.
§ 2. Aan dit Energiefonds worden rechtstreeks volgende inkomsten toegewezen :
1° opbrengsten uit heffingen en administratieve geldboetes die decretaal aan het Energiefonds worden toegewezen;
2° andere middelen aan het Energiefonds toegewezen krachtens wettelijke, decretale of conventionele bepalingen.
§ 3. De Vlaamse Regering beschikt over de kredieten van het Energiefonds voor de uitvoering van haar
energiebeleid, in het bijzonder voor de financiering van openbaredienstverplichtingen inzake energie, voor haar sociaal
energiebeleid, haar beleid inzake het rationeel energiegebruik, haar beleid inzake warmtekrachtkoppeling, haar beleid
inzake de hernieuwbare energiebronnen en haar beleid inzake de flexibele mechanismen van het protocol van Kyoto.″.
Art. 42. Het Energiefonds, vermeld in artikel 20 van hetzelfde decreet, neemt de uitstaande rechten en plichten
over van het Fonds Hernieuwbare Energiebronnen, vermeld in artikel 26 van hetzelfde decreet.
De middelen die voortvloeien uit de overgedragen rechten en plichten worden gevoegd bij de financiële middelen
van het Energiefonds, vermeld in artikel 20 van hetzelfde decreet.
Art. 43. Artikel 26 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.
Art. 44. In artikel 37, § 7, van hetzelfde decreet, vervangen bij decreet van 19 december 2003, worden het tweede
en derde lid vervangen door wat volgt :
″De opbrengst van de administratieve geldboeten, vermeld in § 2, § 2bis en § 2ter, wordt gestort in het
Energiefonds, vermeld in artikel 20.″.
Art. 45. Artikel 19 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt, wordt opgeheven.
Art. 46. Artikel 51 van hetzelfde decreet, wordt vervangen door wat volgt :
″Artikel 51. De opbrengst van de administratieve geldboeten, vermeld in artikel 46, § 1, wordt gestort in de
Vlaamse middelenbegroting. De opbrengst van de administratieve geldboeten, vermeld in artikel 46, § 2, komt ten
gunste van het Energiefonds, vermeld in artikel 20 van het Elektriciteitsdecreet.″.
Art. 47. In artikel 2 van het decreet van 2 april 2004 tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het
Vlaamse Gewest door het bevorderen van het rationeel energiegebruik, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen
en de toepassing van flexibiliteitsmechanismen uit het Protocol van Kyoto, wordt punt 6° opgeheven.
Art. 48. Artikelen 3 en 4 van hetzelfde decreet, worden opgeheven.
Art. 49. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om een overeenkomst af te sluiten met de leveranciers en
netbeheerders, werkzaam in het Vlaamse Gewest, inzake de decretaal verschuldigde boetebedragen in het kader van
de groenestroomcertificatenverplichting, bedoeld in artikel 23 van het Elektriciteitsdecreet, voor wat betreft de jaren
2002 en 2003.
HOOFDSTUK XII. — Fonds ter valorisatie van de GIMV-participatie
Art. 50. In artikel 38 van het decreet van 24 juni 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van
de begroting 2005 wordt § 3 vervangen door wat volgt :
″§ 3. De middelen van het Fonds kunnen worden aangewend voor :
— inbreng in de naamloze vennootschap Participatiemaatschappij Vlaanderen;
— financiering van de uitgaven en participaties in het kader van PPS-projecten.″.
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