
8° de inkomsten van het beheer en de inkomsten uit de vervreemding van goederen die tot de rechtspersoon van
het EV VIOE behoren, na goedkeuring van de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed en de minister van Financiën
en Begroting;

9° intresten en waardevermeerderingen van het patrimonium;

10°andere inkomsten, na goedkeuring door de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed en de minister van
Financiën en Begroting.

Art. 45. De Vlaamse Regering kan beslissen onroerende en roerende goederen van het Vlaamse Gewest die niet
langer dienstig zijn voor de strikte overheidstaak van het agentschap met het oog op valorisatie kosteloos in eigendom
over te dragen aan het EV VIOE. In die gevallen neemt het EV VIOE de rechten en plichten over van het agentschap.
Betrokken onroerende en roerende goederen kunnen niet vervreemd worden dan ten behoeve van de schatkist.

Art. 46. § 1. Ieder jaar stelt de beheerscommissie de begroting vast van de uitgaven voor het volgende
begrotingsjaar, alsmede de middelen van het EV VIOE om die uitgaven te dekken. Voor het indienen van de begroting
volgt het EV VIOE de nadere regelen zoals vastgesteld in de begrotingsinstructies tot de opmaak van de algemene
uitgaven- en middelenbegroting.

Ieder jaar, voor 15 maart, stelt de beheerscommissie de rekening van het EV VIOE van het vorige begrotingsjaar
op.

De begroting en de rekening worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering, samen met het advies
van de Inspectie van Financiën; elke wijziging ervan wordt na advies van de Inspectie van Financiën ter goedkeuring
voorgelegd aan de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed en de minister van Financiën en Begroting.

Ten minste eenmaal per jaar wordt de boekhouding van het EV VIOE nagekeken door de Vlaamse Regering. De
daartoe aangestelde ambtenaren beschikken over alle bevoegdheden van onderzoek, kunnen alle stavings- en
bewijsstukken laten voorleggen en kunnen zich vergewissen van de toestand van de bewaarde goederen, maar mogen
zich niet met beheer bezighouden.

§ 2. Het EV VIOE kan het saldo tijdens het volgende begrotingsjaar vrij aanwenden voor het verwezenlijken van
zijn doel.

Art. 47. Onverminderd de voorgaande bepalingen worden de nadere regelen betreffende het beheer, de werking
en de boekhouding van het Eigen Vermogen VIOE vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering.

HOOFDSTUK XV. — Strategische Adviesraden

Art. 48. Aan artikel 3 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden wordt een
derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« De strategische adviesraden kunnen door de Vlaamse Regering verplicht worden hun financiële rekeningen te
hebben en hun beleggingen onder te brengen bij een door de Vlaamse Regering aan te wijzen kredietinstelling. »

Art. 49. Aan artikel 14 van hetzelfde decreet wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« De met de financiële controle en certificering belaste instantie, kan een toezicht ter plaatse uitvoeren op de
comptabiliteit en de verrichtingen van de strategische adviesraad. Ze mogen te allen tijde alle bewijsstukken, staten,
inlichtingen of toelichtingen opvragen die betrekking hebben op de ontvangsten, de uitgaven, de activa en de
schulden. »

HOOFDSTUK XVI. — Oppervlaktewateren

Art. 50. In artikel 35quinquies, § 1, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren
tegen verontreiniging, vervangen bij het decreet van 19 mei 2006, wordt tussen de zinsnede ″- tenzij de heffingsplichtige
het bewijs levert dat de reëel geloosde hoeveelheid kleiner is. » en de zinsnede ″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. » de zin ″De
Vlaamse Regering stelt de nadere regels hiervan vast. » ingevoegd.

Art. 51. In de bijlage van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2005, wordt

35 Papierindustrie 1.000 kg papier uit : houtslijpsel of
celstof ander materiaal

1,6 0,001 0,009

7,8 0,001 0,009

vervangen door

35 Papierindustrie 1.000 kg papier 1,6 0,001 0,009

HOOFDSTUK XVII. — Openbare Werken

Art. 52. In artikel 57, § 2, van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1992 wordt de zin ″Bovendien zal het Fonds, op afzonderlijke rekening, bijdragen tot de dienstverlening aan
de nationale overheid wat betreft de zeevaartpolitie en douane. » geschrapt.

Art. 53. In artikel 58 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1992 wordt punt 2 geschrapt.

HOOFDSTUK XVIII. — Media

Art. 54. Artikel 97, § 1, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op
4 maart 2005, wordt vervangen door wat volgt :

« § 1. De particuliere televisieomroepen erkend door de Vlaamse Gemeenschap of rechtmatig aangemeld bij de
Vlaamse Regulator voor de Media, zijn gemachtigd reclame, telewinkelen, sponsoring en boodschappen van algemeen
nut uit te zenden.

De televisieomroep van de Vlaamse Gemeenschap kan enkel reclame brengen met het oog op zelfpromotie. De
televisieomroep van de Vlaamse Gemeenschap is gemachtigd boodschappen van algemeen nut te brengen.
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