
Art. 30. In het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° artikel 35, vervangen door artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 mei 1978, wordt opgeheven;

2° in artikel 35bis, § 1, eerste lid, ingevoegd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 mei 1978, worden de
woorden « bij artikel 35 » vervangen door de woorden « in artikel 45, § 2, van het Wetboek van de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen »;

3° artikel 56, vervangen door artikel 6 van het koninklijk besluit van 10 november 1980 en gewijzigd bij artikel 47
van het decreet van 6 juli 2001, wordt opgeheven.

Afdeling III. — Leegstandsheffing Woningen

Art. 31. In artikel 42, § 2, van het decreet van 22 december 1995 houdende uitvoering van de bepalingen van de
begroting 1996, zoals gewijzigd bij het decreet van 8 juli 1997, wordt punt 2° vervangen door wat volgt :

« 2° gebouwen en/of woningen die in het kader van het decreet van 3 maart 1976 beschermd zijn als monument
of stads- en dorpsgezicht of die bij ministerieel besluit opgenomen zijn in een ontwerp van lijst tot bescherming in het
kader van dit decreet. ».

Afdeling IV

Onroerende Voorheffing

Art. 32. In zover de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse overheid er niet van afwijken worden alle
wettelijke wijzigingen aan het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 die in werking zijn getreden vanaf
1 januari 2002 tot en met 30 september 2006 met terugwerkende kracht tot datum van hun respectievelijke
inwerkingtreding zonder inhoudelijke wijziging overeenkomstig van toepassing verklaard op de onroerende
voorheffing in het Vlaamse Gewest.

Het eerste lid geldt niet voor het artikel 7 van de Programmawet van 20 juli 2006 waarbij het artikel 371 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 werd gewijzigd met ingang van 1 augustus 2006.

HOOFDSTUK VII; — Leefmilieu

Afdeling I. — Watervang

Art. 33. In artikel 83 van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen, alsmede
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 december 1995,
20 december 1996, 19 december 1997 en 21 december 2001 wordt § 2 vervangen door wat volgt :

« § 2. Het bedrag verschuldigd voor het capteren van water wordt vastgesteld als volgt :

Waterafname in m3/jaar : euro/m3

1. voor de schijf van minder dan 1.000.000 m3 0,043381;

2. voor de schijf van 1.000.000 tot 9.999.999 m3 0,025161;

3. voor de schijf van 10.000.000 tot 99.999.999 m3 0,012959;

4. voor de schijf boven 99.999.999 m3 0,002499.

De captatie van minder dan 500 m3 per jaar is gratis. ».

Afdeling II. — Bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2005 houdende de overdracht van
sommige personeelsleden van de administratie Waterwegen en Zeewezen aan de verzelfstandigde agentschappen
Waterwegen en Zeekanaal en De Scheepvaart, samen met alle goederen die aan die personeelsleden verbonden
zijn

Art. 34. Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2005 houdende de overdracht van sommige
personeelsleden van de administratie Waterwegen en Zeewezen aan de verzelfstandigde agentschappen Waterwegen
en Zeekanaal en De Scheepvaart, samen met alle goederen die aan die personeelsleden verbonden zijn, wordt
bekrachtigd met ingang van 1 november 2005, de dag van zijn inwerkingtreding.

De Vlaamse Regering bepaalt bij besluit welke personeelsleden, die tewerkgesteld zijn bij de managementonder-
steunende diensten inzake personeelsaangelegenheden, facilitair management, informatie- en communicatietechnolo-
gie, boekhouding, begroting en juridische aangelegenheden van het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en
Openbare Werken, samen met de goederen die verbonden zijn met hun werking om niet worden overgedragen aan het
agentschap Waterwegen en Zeekanaal.

De bevoegdheid die in het tweede lid van dit artikel aan de Vlaamse Regering wordt opgedragen, vervalt op de
datum van de toewijzing van het personeel samen met de goederen die verbonden zijn met hun werking.

Afdeling III. — Oppervlaktewateren

Art. 35. In artikel 35bis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging wordt § 4 vervangen door wat volgt :

« § 4. Elke rechtspersoon die in het Vlaamse Gewest een zuiveringstechnisch werk exploiteert waarin uitsluitend
afvalwater van de openbare riolering (met inbegrip van afvalstoffen afkomstig van septische putten en vetvangers
waarin uitsluitend huishoudelijk afvalwater wordt geleid, per as aangevoerde afvalwaters, slibs afkomstig van
openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties en/of slibs afkomstig van het onderhoud van collectoren en pompstations)
wordt behandeld en dat aangesloten is op het openbaar hydrografisch net, is van heffing vrijgesteld voor wat betreft
de lozing van de effluentwaters van voornoemde openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Een slibverbrandingsinstallatie waarmee het zuiveringstechnisch werk een milieutechnische eenheid vormt is geen
onderdeel van het zuiveringstechnisch werk. ».
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Art. 36. Aan artikel 35bis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging wordt een § 7 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 7. Elke rechtspersoon die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest in een grindwinningsgebied een groeve
exploiteert waar overeenkomstig de beste beschikbare techniek grind wordt ontgonnen of verwerkt, is geen
heffingsplichtige in de zin van § 3, voor zover het water integraal wordt teruggevoerd naar hetzelfde water als waaruit
het is onttrokken en dit zonder gebruik te maken van de openbare riolering. Deze bepaling is niet van toepassing op
sanitair waterverbruik of voor het gebruik van water voor eventuele andere activiteiten die op hetzelfde terrein worden
uitgeoefend. ».

Art. 37. Met ingang van het heffingsjaar 2007 worden aan artikel 35ter, § 2, van de wet van 26 maart 1971 op de
bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het tweede lid wordt de zin « Voor alle andere heffingsplichtigen wordt het eenheidstarief van de heffing
vastgesteld op 22,6 euro » vervangen door de volgende zin : « Voor alle andere heffingsplichtigen wordt het
eenheidstarief van de heffing vastgesteld op 25,7 euro »;

2° in het vierde lid wordt de zin « Deze bepaling gaat in vanaf heffingsjaar 2006. » geschrapt.

Art. 38. Artikel 35vicies, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij decreet van 23 december 2005, wordt aangevuld als
volgt :

« — voor het heffingsjaar 2007 is deze coëfficiënt gelijk aan 0,828. ».

Afdeling IV. — Water bestemd voor menselijke aanwending

Art. 39. In artikel 16bis, § 3, eerste lid, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke
aanwending, ingevoegd bij decreet van 24 december 2004, wordt de zin « De bijdrage voor de sanering op gemeentelijk
vlak mag maximaal 1,5 keer de bijdrage voor de sanering op bovengemeentelijk vlak bedragen » vervangen door de
zin « De bijdrage voor de sanering op gemeentelijk vlak mag ten opzichte van de bijdrage voor de sanering op
bovengemeentelijk vlak maximaal 1,5 keer hoger zijn voor het water verbruikt in 2005 en 2006 en 1,4 keer hoger voor
het water verbruikt in 2007 ».

Afdeling V. — Grondwaterbeheer

Art. 40. In artikel 28quater, § 1, 2°, b), van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het
grondwaterbeheer wordt in de definitie van het begrip, in de tweede zin de woorden « in het heffingsjaar 2006 »
vervangen door de woorden « in heffingsjaar 2007 ».

Art. 41. In het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer wordt de bijlage
vervangen door wat volgt :

« Bijlage

I. Laagfactor

Code Hydrogeologische hoofdeenheid laagfactor

0100 Quartaire aquifersystemen 1

0200 Kempens aquifersysteem 1

0300 Boom aquitard 1

0400 Oligoceen aquifersysteem 1

0500 Bartoon aquitardsysteem 1

0600 Ledo-Paniseliaan Brusseliaan aquifersysteem 1

0700 Paniseliaan aquitard 1

0800 Ieperiaan aquifer 1

0900 Ieperiaan aquitardsysteem 1

1000 Paleoceen aquifersysteem 1

1100 Krijt aquifersysteem 1

1200 Jura Trias Perm 1

1300 Sokkel 1
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