
De in het eerste lid genoemde aanhangwagens en opleggers waarvan de maximaal toegelaten massa 750 kg niet
overschrijdt en die uitsluitend getrokken worden door een personenauto, een auto voor dubbel gebruik, een minibus,
een ziekenauto, een motorfiets, een lichte vrachtauto, een kampeerauto, een autobus of een autocar, zijn vrijgesteld van
de belasting. Deze vrijstelling geldt enkel in zoverre de belastingschuldige geen rechtspersoon is. »

Afdeling III. — Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten

Art. 18. In artikel 54, tweede lid, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, gewijzigd bij de
wet van 19 juli 1979, wordt de tweede zin vervangen door wat volgt :

« In afwijking van deze bepaling wordt geen rekening gehouden met hetgeen de verkrijger of zijn echtgenoot in
blote eigendom bezit en dat door hen of door één van hen uit de nalatenschap van een bloedverwant in opgaande lijn
werd verkregen. Er wordt evenmin rekening gehouden met de onroerende goederen die de verkrijger of zijn
echtgenoot in volle eigendom bezitten, op voorwaarde dat die goederen in volle of blote eigendom werden verkregen
uit de nalatenschap van een bloedverwant in opgaande lijn van één van hen, en op voorwaarde dat het kadastraal
inkomen van die in volle eigendom bezeten goederen niet meer bedraagt dan 25 percent van het bedoelde maximum. »

Art. 19. In artikel 55, eerste lid, 2°, van hetzelfde wetboek wordt a) vervangen door wat volgt :

« a) dat de verkrijger en zijn echtgenoot geen andere onroerende goederen bezitten of dat zij, voor het geheel of
in onverdeeldheid niet één of meer onroerende goederen bezitten waarvan het kadastraal inkomen, voor het geheel of
voor het onverdeelde deel, samen met dat van het verkregen onroerend goed, meer dan het krachtens artikel 53
vastgestelde maximum bedraagt, afgezien van wat ze in blote eigendom bezitten en hebben verkregen uit de
nalatenschap van een bloedverwant in opgaande lijn van één van hen en afgezien van wat ze in volle eigendom
bezitten en uit de nalatenschap van een bloedverwant in opgaande lijn van één van hen in volle of blote eigendom
hebben verkregen, en op voorwaarde dat het kadastraal inkomen van die in volle eigendom bezeten goederen niet meer
bedraagt dan 25 percent van het bedoelde maximum. »

Afdeling IV. — Wetboek der Successierechten

Art. 20. In artikel 60bis van het Wetboek der Successierechten wordt § 5 vervangen door wat volgt :

« § 5. De vrijstelling wordt slechts toegestaan op voorwaarde dat de onderneming of de vennootschap in de twaalf
kwartalen voorafgaand aan het overlijden, minstens 500.000 euro aan loonlasten heeft uitbetaald aan werknemers die
in de Europese Economische Ruimte tewerkgesteld zijn.

In afwijking van het eerste lid, wordt, indien de onderneming of de vennootschap in de drie jaren voorafgaand aan
het overlijden minder dan 500.000 euro aan loonlasten heeft uitbetaald aan werknemers die in de Europese
Economische Ruimte tewerkgesteld zijn, de vrijstelling slechts proportioneel toegepast.

De uitbetaalde loonlasten worden beoordeeld op basis van de aangiften vereist voor de sociale wetgeving, of bij
ontstentenis aan dergelijke aangiften, voor de fiscale wetgeving. Onder loonlasten wordt verstaan : het gewone basis-
of minimumloon of -salaris en alle overige voordelen in geld of in natura die de werknemer uit hoofde van zijn
dienstbetrekking direct of indirect van de werkgever ontvangt, alsmede alle sociale zekerheidsbijdragen die op dit loon
drukken.

De vrijstelling wordt slechts behouden indien de onderneming in de twintig kwartalen na het overlijden een
bedrag minstens gelijk aan 5/3e van de loonlasten, betaald in de twaalf kwartalen vóór het overlijden, heeft uitbetaald.
Indien en in de mate dat deze loonlasten, betaald na het overlijden, lager zouden zijn, is de belasting tegen het normale
tarief evenredig verschuldigd.

Komen niet in aanmerking loonlasten in verband met werknemers die in hoofdzaak huishoudelijke handarbeid
verrichten in verband met de huishouding van de werkgever of van zijn gezin of van een bestuurder, zaakvoerder,
vereffenaar of van een persoon met een gelijkaardige functie van de vennootschap.

Komen evenmin in aanmerking loonlasten betaald ten voordele van de erflater zelf, diens echtgenoot, en zijn
verwanten in rechte lijn, in de mate waarin deze loonlasten 300.000 euro overtreffen voor wat betreft de periode vóór
het overlijden, en 500.000 euro voor wat betreft de periode na het overlijden.

De in het tweede en zesde lid vermelde bedragen worden vermenigvuldigd met een coëfficiënt, die wordt
verkregen door het gemiddelde van de indexcijfers van hetzij de drie kalenderjaren voorafgaand aan dat waarin het
overlijden plaatsheeft, hetzij de vijf kalenderjaren te beginnen met het jaar waarin het overlijden plaatsheeft, te delen
door het indexcijfer van de maand december 2007. »

HOOFDSTUK IV. — Leefmilieu

Afdeling I. — Afvalstoffen

Art. 21. Aan artikel 48, § 2, 3°, van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van
afvalstoffen, zoals herhaaldelijk gewijzigd, wordt na het voorlaatste lid de volgende bepaling toegevoegd :

« Voor het storten van recyclageresidu’s van de verwerking van beton, metselwerk- en ander steenpuin tot
gekeurde granulaten, afkomstig van bedrijven die de gekeurde granulaten op de markt brengen, is K=0,04 met ingang
van het heffingsjaar 2008. De te storten restfractie moet kleiner zijn dan 1 gewichtspercent. Dit percentage moet
beschouwd worden ten opzichte van de totale productie van de gekeurde granulaten op jaarbasis in de daartoe
vergunde inrichting. Wanneer de te storten restfractie het percentage van 1 % overschrijdt, moet voor het
overschrijdende deel het milieuheffingstarief toegepast worden waarbij K=1. Onder recyclageresidu’s van de
verwerking van beton, metselwerk- en ander steenpuin wordt verstaan de residu’s die vrijkomen bij het breken van het
puin en het zuiveren van de granulaten, met uitzondering van residu’s die voorafgaand aan het breken worden
uitgesorteerd. »

Afdeling II. — Oppervlaktewateren

Art. 22. In artikel 35ter van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging wordt in § 2, c), ingevoegd bij decreet van 23 december 2005 en gewijzigd bij decreet van
22 december 2006, de zin ″de heffingsplichtigen, bedoeld in artikel 35quater van deze wet, waarvan de inrichting niet
gelegen is in de zuiveringszones A of B, zoals bedoeld in artikel 1.1.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van
1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne″ aangevuld met de zinsnede ″of die na
bekendmaking van het definitieve zoneringsplan, als vermeld in artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van
10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke
saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen, gelegen zijn buiten het centrale gebied of buiten het
collectief geoptimaliseerde buitengebied. »
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Art. 23. In artikel 35ter van dezelfde wet wordt in § 2, tweede lid, gewijzigd bij decreet van 23 december 2005 en
22 december 2006, de zin ″Voor alle andere heffingsplichtigen wordt het eenheidstarief van de heffing vastgesteld op
25,7 euro″ vervangen door de zin ″Voor alle andere heffingsplichtigen wordt het eenheidstarief van de heffing
vastgesteld op 29,1 euro″.

Art. 24. In artikel 35ter van dezelfde wet wordt § 5, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996 en gewijzigd
bij de decreten van 19 december 1997, 18 mei 1999, 22 december 2000, 21 december 2001, 27 juni 2003 en
19 december 2003, vervangen door wat volgt :

« § 5. Elke heffingsplichtige, vermeld in artikel 35quater, § 1, wordt vrijgesteld van de verplichting tot betaling van
de heffing vermeld in § 1, als hij zelf op 1 januari van het heffingsjaar of op de datum van overlijden één van de
volgende tegemoetkomingen geniet :

1° het gewaarborgd inkomen voor bejaarden volgens de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd
inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen volgens de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een
inkomensgarantie voor ouderen;

2° het leefloon of levensminimum, toegekend door het O.C.M.W. met toepassing van de wet van 26 mei 2002
betreffende het recht op maatschappelijke integratie, respectievelijk van de wet van 2 april 1965 betreffende het
tenlastenemen van de steun, verleend door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;

3° de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap volgens de wet van 27 februari 1987
betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;

4° de tegemoetkoming hulp aan bejaarden volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen
aan personen met een handicap;

5° de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende
de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

De vrijstelling, vermeld in het eerste lid, geldt ook voor de heffingsplichtige vermeld in artikel 35quater, § 1, met
een gezinslid dat gedomicilieerd is op hetzelfde adres en dat op 1 januari van het heffingsjaar of op de datum van
overlijden onder een van de categorieën vermeld in het eerste lid, valt.

Voor de toepassing van die vrijstelling worden personen die hun wettelijke domicilie hebben in een rust-,
verplegings- of andere instelling en personen die in gemeenschappen, gericht op de verwezenlijking van religieuze of
filosofische doelstellingen, hun wettelijke domicilie en levensmiddelen delen, niet beschouwd als leden van hetzelfde
gezin.

De vrijstelling vermeld in het eerste lid wordt uitsluitend verleend voor de plaats van het watergebruik die tevens
het wettelijke domicilie is van de heffingsplichtige.

De maatschappij kan een heffingsplichtige automatisch vrijstellen op basis van de inlichtingen die worden
ingewonnen bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of bij de andere overheidsinstellingen die de rechten
vermeld in het eerste lid toekennen. Als de vrijstelling vermeld in het eerste lid automatisch wordt toegekend, ontvangt
de rechthebbende geen heffingsbiljet.

Voor heffingsplichtigen die een heffingsbiljet hebben gekregen, wordt de vrijstelling vermeld in het eerste lid enkel
op schriftelijke aanvraag verleend. De aanvraag tot vrijstelling moet uiterlijk binnen drie maanden na de
verzendingsdatum van het heffingsbiljet bij de maatschappij worden ingediend.

Bij die aanvraag moet één van de volgende documenten gevoegd zijn :

1° een attest, uitgereikt door de federale overheidsdienst voor Pensioenen, waaruit blijkt dat de heffingsplichtige
vermeld op het heffingsbiljet, of een gezinslid het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor
ouderen genoten heeft;

2° een attest, uitgereikt door het O.C.M.W., waaruit blijkt dat de heffingsplichtige vermeld op het heffingsbiljet of
een gezinslid een door het O.C.M.W. toegekend leefloon of levensminimum genoten heeft;

3° een attest, uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, waaruit blijkt dat de heffingsplichtige
vermeld op het heffingsbiljet of een gezinslid de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een
handicap, de tegemoetkoming hulp aan bejaarden, of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
genoten heeft;

4° de afscheurstrook van het overeenkomstige heffingsbiljet.

Mits op 1 januari van het heffingsjaar of op datum van overlijden voldaan is aan de bovenvermelde voorwaarden,
is bedoelde vrijstelling van rechtswege verworven. » .

Art. 25. In artikel 35ter van dezelfde wet ingevoegd bij het decreet van 25 juni 1992 en gewijzigd bij de decreten
van 22 december 1993, 22 december 1995, 20 december 1996, 8 juli 1997, 19 december 1997, 18 mei 1999,
22 december 2000, 21 december 2001, 27 juni 2003, 19 december 2003, 24 december 2004, 23 december 2005 en
22 december 2006 wordt een § 5bis ingevoegd, die luidt als volgt :

« § 5bis. Als de heffing betrekking heeft op het waterverbruik van een of meer gezinnen die gedomicilieerd zijn op
het adres van de heffingsplichtige en waarvan de heffingsplichtige geen deel uitmaakt, geldt in afwijking van § 5 de
volgende regeling : de in dat gebouw gedomicilieerde gezinnen, waarvan een gezinslid op 1 januari van het heffingsjaar
of op de datum van overlijden tot een van de categorieën vermeld in § 5, eerste lid, behoort, komen in aanmerking voor
een compensatie in hun aandeel in de heffing van hetzelfde heffingsjaar vermeld in § 1, overeenkomstig de
voorwaarden en de procedure/regeling vermeld in 86. »

Art. 26. In artikel 35ter van dezelfde wet wordt § 6, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996 en gewijzigd
bij de decreten van 8 juli 1997, 19 december 1997, 22 december 2000, 21 december 2001, 27 juni 2003 en
24 december 2004, vervangen door wat volgt :

« § 6. Elke fysieke persoon die de vrijstelling, vermeld in § 5, niet kan genieten maar wel de werkelijke verbruiker
van het water is, en die op 1 januari van het heffingsjaar of op de datum van overlijden zelf één van de volgende
tegemoetkomingen geniet, maakt aanspraak op een compensatie voor zijn aandeel of dat van zijn gezin in de heffing
van hetzelfde heffingsjaar vermeld in § 1 :

1° het gewaarborgd inkomen voor bejaarden volgens de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd
inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen volgens de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een
inkomensgarantie voor ouderen;
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2° het leefloon of levensminimum, toegekend door het O.C.M.W. met toepassing van de wet van 26 mei 2002
betreffende het recht op maatschappelijke integratie, respectievelijk van de wet van 2 april 1965 betreffende het
tenlastenemen van de steun, verleend door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;

3° de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap volgens de wet van 27 februari 1987
betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;

4° de tegemoetkoming ’hulp aan bejaarden’ volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen
aan personen met een handicap;

5° de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende
de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

De compensatie wordt uitsluitend verleend voor de plaats van waterverbruik die tevens op 1 januari van het
heffingsjaar het wettelijke domicilie is van de verbruiker.

Voor de toepassing van die compensatie worden personen die hun wettelijke domicilie hebben in een rust-,
verplegings- of andere instelling en personen die in gemeenschappen, gericht op de verwezenlijking van religieuze of
filosofische doelstellingen, hun wettelijke domicilie en levensmiddelen delen, niet beschouwd als leden van hetzelfde
gezin.

Per gezin kan jaarlijks slechts één compensatie worden verleend die wordt uitbetaald aan de referentiepersoon van
het gezin.

De maatschappij kan de compensatie automatisch toekennen op basis van de inlichtingen die worden ingewonnen
bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of bij de andere overheidsinstellingen die de rechten vermeld in het
eerste lid toekennen.

Als de compensatie niet automatisch wordt toegekend op basis van de voormelde inlichtingen, wordt de
compensatie enkel op schriftelijke aanvraag verleend. De schriftelijke aanvraag tot compensatie moet uiterlijk binnen
twaalf maanden na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet bij de maatschappij worden ingediend.

Bij die aanvraag moet één van de volgende documenten gevoegd zijn :

1° een attest, uitgereikt door de federale overheidsdienst voor Pensioenen, waaruit blijkt dat de betrokken fysieke
persoon het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen genoten heeft;

2° een attest, uitgereikt door het O.C.M.W., waaruit blijkt dat de betrokken fysieke persoon een door het O.C.M.W.
toegekend leefloon of levensminimum genoten heeft;

3° een attest, uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, waaruit blijkt dat de betrokken
fysieke persoon de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap, de tegemoetkoming hulp
aan bejaarden, of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap genoten heeft.

Het bedrag van de compensatie wordt als volgt bepaald :

P= M x T x Q x 0,025;

waarbij :

1° P= de compensatie;

2° M= het aantal gedomicilieerden van het gezin van de compensatiegerechtigde op 1 januari van het heffingsjaar
op het domicilieadres van de compensatiegerechtigde;

3° T= het eenheidstarief van de heffing vermeld in

4° Q = 10 m3 voor elke verbruiker die op een tijdstip gedurende het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar, water
heeft afgenomen van een openbaar waterdistributienet, en waarbij het waterverbruik in het jaar dat voorafgaat aan het
heffingsjaar, op basis van de facturatie door de openbare watervoorzieningsmaatschappij, minder dan 500 m3 bedraagt,
en die tevens op een tijdstip gedurende dat jaar beschikte over een eigen waterwinning met een getotaliseerd nominaal
pompvermogen van minder dan 5 m3 per uur;

Q = 30 m3 voor alle andere verbruikers.

De compensatie is niet van toepassing op de fysieke personen die in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar,
in aanmerking komen voor een compensatie, als vermeld in artikel lósexies, § 2, § 3 of § 4, van het decreet van
24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, in de bovengemeentelijke bijdrage of de
vergoeding, als vermeld in artikel lbis, respectievelijk lóquinquies van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water
bestemd voor menselijke aanwending. »

Art. 27. In artikel 35ter van dezelfde wet wordt § 7, ingevoegd bij het decreet van 24 december 2004 en gewijzigd
bij het decreet van 19 mei 2006, vervangen door wat volgt :

« § 7. 1° Elke heffingsplichtige, vermeld in artikel 35quater wordt vrijgesteld van de verplichting tot betaling van
de heffing vermeld in § 1, als het huishoudelijk afvalwater afkomstig van zijn woongelegenheid gezuiverd werd in een
private waterzuiveringsinstallatie in eigen beheer of gemeenschappelijk beheer, of, in een individuele waterzuive-
ringsinstallatie gebouwd of geëxploiteerd door de gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk
samenwerkingsverband, exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of een door de gemeente na publieke
marktbevraging aangestelde entiteit.

Deze waterzuiveringinstallaties moeten voldoen aan de voorwaarden vermeld in 3°.

Deze vrijstelling wordt pro rato temporis berekend en wordt enkel verleend voor het deel van de heffing dat
betrekking heeft op het afvalwater dat gezuiverd wordt in de private of individuele waterzuiveringsinstallaties;

elke heffingsplichtige, vermeld in artikel 35quinquies en artikel 35septies wordt vrijgesteld van de verplichting tot
betaling van de heffing vermeld in § 1, als het huishoudelijk afvalwater afkomstig van zijn woongelegenheid gezuiverd
werd in een private of individuele waterzuiveringsinstallatie vermeld in 1°.

Deze vrijstelling heeft enkel betrekking op het huishoudelijk afvalwater ressorterend onder sector 56 uit de bijlage
bij deze wet. Deze vrijstelling kan maximaal 30 m3 per persoon, op 1 januari van het heffingsjaar gedomicilieerd in de
bedoelde woongelegenheid, bedragen.

De vrijstelling wordt pro rato temporis berekend en wordt enkel verleend voor het deel van de heffing dat
betrekking heeft op het huishoudelijk afvalwater afkomstig van zijn woongelegenheid ressorterend onder sector 56 uit
de bijlage bij deze wet dat gezuiverd wordt in de private of individuele waterzuiveringsinstallaties vermeld in 1°.
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De vrijstelling is niet van toepassing indien de heffingsplichtige of de werkelijke verbruiker van het water in het
jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar, in aanmerking komt voor een compensatie, als vermeld in artikel lósexies, § 2,
§ 3 of § 4, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, in de
bovengemeentelijke bijdrage of de vergoeding, als vermeld in artikel 16bis, respectievelijk lóquinquies, van het decreet
van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending;

3° de waterzuiveringsinstallaties vermeld in 1° moeten voldoen aan de volgende voorwaarden :

a) in zoverre het gaat om een overeenkomstig titel I van het Vlarem als hinderlijk ingedeelde inrichting, moet de
exploitatie gemeld en/of vergund zijn overeenkomstig de voorschriften van titel I van het Vlarem;

b) gebouwd zijn en geëxploiteerd worden volgens een code van goede praktijk, overeenkomstig de voorschriften
van titel II van het Vlarem;

4° de vrijstelling geldt niet voor waterzuiveringsinstallaties die werden aangelegd nadat de woongelegenheid
reeds aansluitbaar was op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). De vrijstelling geldt maximaal vijf jaar nadat de
woning aansluitbaar is op de riolering;

5° de heffingsplichtige die het huishoudelijk afvalwater afkomstig van zijn woongelegenheid heeft gezuiverd in
een private waterzuiveringsinstallatie vermeld in 1° en 2° en die bovenstaande vrijstelling wil genieten, moet, op straffe
van verval van het recht van vrijstelling, uiterlijk binnen drie maanden vanaf de verzending van het heffingsbiljet, of
ingeval de heffingsplichtige een aangifte indient, samen met de aangifte, een schriftelijke aanvraag indienen bij de
maatschappij met de volgende bijlagen :

a) in zoverre het gaat om een overeenkomstig titel I van het Vlarem als hinderlijk ingedeelde inrichting een afschrift
van de melding of lopende vergunning voor de exploitatie van de waterzuiveringsinstallatie;

b) een attest uitgereikt door de burgemeester, waaruit blijkt dat de waterzuiveringsinstallatie is gebouwd en wordt
geëxploiteerd volgens een code van goede praktijk, overeenkomstig de voorschriften van titel II van het Vlarem.

Het vermelde attest heeft in ieder geval een maximale geldigheidsduur van vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar
waarvoor de burgemeester het attest heeft uitgereikt, tenzij de maatschappij beschikt over gegevens waaruit blijkt dat
de waterzuiveringsinfrastructuur tijdens deze periode niet wordt uitgebaat volgens een code van goede praktijk,
overeenkomstig de voorschriften van titel II van het Vlarem, of gewijzigd werd. Indien aan de maatschappij een attest
wordt bezorgd als vermeld in het eerste lid, b, kan de maatschappij de heffingsplichtige automatisch vrijstellen van
heffing zonder dat de heffingsplichtige een schriftelijke aanvraag indient. In voorkomend geval ontvangt de
heffingsplichtige geen heffingsbiljet.

Voor heffingsplichtigen die gedurende de geldigheidstermijn van het attest een heffingsbiljet hebben gekregen,
wordt de vrijstelling enkel op schriftelijke aanvraag verleend. Daarin mag worden verwezen naar het eerder
ingediende attest;

de maatschappij kan een heffingsplichtige die het huishoudelijk afvalwater afkomstig van zijn woongelegenheid
heeft gezuiverd in een individuele waterzuiveringsinstallatie vermeld in 1° en 2°, automatisch vrijstellen op basis van
de inlichtingen ingewonnen bij de gemeenten of, als de installatie gebouwd of beheerd wordt door de exploitant van
een openbaar waterdistributienetwerk, op basis van inlichtingen ingewonnen bij de exploitant van een openbaar
waterdistributienetwerk. In geval de vrijstelling automatisch wordt toegekend ontvangt de rechthebbende geen
heffingsbiljet.

Voor heffingsplichtigen die een heffingsbiljet hebben gekregen, wordt de bovenvermelde vrijstelling enkel op
schriftelijke aanvraag verleend. De heffingsplichtigen vermeld in artikelen 35quinquies en 35septies, met uitzondering
van deze uitsluitend ressorterend onder de sector 56 van de bijlage bij deze wet, moeten hun aanvraag bij hun aangifte
voegen. Alle andere heffingsplichtigen moeten hun aanvraag uiterlijk binnen drie maanden na de verzendingsdatum
van het heffingsbiljet bij de maatschappij indienen.

Bij de aanvraag moet een attest uitgereikt door de burgemeester worden gevoegd, of, als de installatie gebouwd
of beheerd wordt door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk, een attest uitgereikt door de exploitant
van een openbaar waterdistributienetwerk waaruit de regelmatige aansluiting van de heffingsplichtige op de
individuele waterzuiveringsinstallatie blijkt;

in afwijking van 5° en 6°, kan een vrijstelling van de heffing worden toegekend aan de heffingsplichtigen waarvan
de woongelegenheid met een gecertificeerde waterzuiveringsinstallatie is uitgerust en onderhouden volgens de door
de Vlaamse Regering vastgestelde regels. »

Art. 28. In artikel 35ter van dezelfde wet worden in § 8, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2003, en
gewijzigd bij de decreten van 24 december 2004 en 19 mei 2006, de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden ″een voor eensluidend verklaard afschrift van de melding of lopende vergunning″ worden
vervangen door de woorden ″een afschrift van de melding of lopende vergunning″;

2° de woorden ″Het bedoelde attest heeft een geldigheidsduur van vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de
burgemeester het attest afleverde″ worden vervangen door de woorden ″Het vermelde attest heeft een maximale
geldigheidsduur van vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar waarvoor de burgemeester het attest heeft uitgereikt″.

Art. 29. In artikel 35ter van dezelfde wet wordt § 9, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2003 en gewijzigd
bij het decreet van 24 december 2004, vervangen door wat volgt :

« § 9. De persoon vermeld in § 5bis en § 6 kan de compensatie vermeld in § 5bis en § 6 niet verkrijgen voor zijn
aandeel van het waterverbruik waarvan de heffingsplichtige vermeld in § 5 en § 7 of de instelling vermeld in § 8 werd
vrijgesteld. »

Art. 30. Artikel 35vicies van dezelfde wet, gewijzigd bij decreet van 22 december 2006, wordt vervangen door wat
volgt :

« Artikel35vicies

§ 1. Het bedrag van de heffing, zoals bepaald in artikel 35ter, wordt voor de sectoren 45.a, 45.b, 45.c, 45.d, 51.a en
51.b, zoals omschreven in de bijlage bij deze wet, vermenigvuldigd met volgende coëfficiënten :

— 0,7 voor het heffingsjaar 2003;

— 0,775 voor het heffingsjaar 2004;

— 0,850 voor het heffingsjaar 2005 en volgende.

§ 2. Het bedrag van de heffing, zoals bepaald in artikel 35ter, wordt voor de sectoren 57, zoals omschreven in de
bijlage bij deze wet, vermenigvuldigd met volgende coëfficiënten :
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— 0,957 voor het heffingsjaar 2006;

— 0,828 voor het heffingsjaar 2007;

— 0,720 voor het heffingsjaar 2008 en volgende. »

Afdeling III. — Water bestemd voor menselijke aanwending

Art. 31. In artikel 2 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending wordt
punt 20°, ingevoegd bij decreet van 24 december 2004, vervangen door wat volgt :

« 20° gemeentelijke saneringsverplichting : elke verplichting inzake collectieve sanering die op de gemeenten rust.
Indien de gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband, exploitant van een
openbaar waterdistributienetwerk of een door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit eveneens
instaat voor de bouw of exploitatie van individuele waterzuiveringsinstallaties maakt ook deze individuele sanering
een integraal onderdeel uit van de gemeentelijke saneringsverplichting; ».

Art. 32. In artikel 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 24 december 2004, wordt een punt 24°
ingevoegd, dat luidt als volgt :

« 24° gebruiker van een private waterwinning : de persoon die een private waterwinning voor water, bestemd voor
menselijke aanwending, in gebruik heeft;″.

Art. 33. In artikel 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 24 december 2004, wordt een punt 25°
ingevoegd, dat luidt als volgt :

« 25° individuele sanering : alle installaties, met inbegrip van de leidingen die hiermee rechtstreeks in verbinding
staan en die de verbinding maken tussen de installatie en het eigendom van de abonnee of gebruiker van een private
waterwinning, waar uitsluitend huishoudelijk afvalwater afkomstig van een of meerdere woongelegenheden
gezuiverd wordt en die de gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband,
exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of een door de gemeente na publieke marktbevraging
aangestelde entiteit heeft gebouwd of exploiteert; ».

Art. 34. In artikel 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 24 december 2004, wordt een punt 26°
toegevoegd, dat luidt als volgt :

« 26° collectieve sanering : de sanering op gemeentelijk vlak uitgezonderd de individuele sanering. »

Art. 35. In artikel 3, § 3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 24 december 2004 en
23 december 2005, worden na de woorden ″artikel 16quinquies,″ de woorden ″artikel l6sexies,″ ingevoegd.

Art. 36. In artikel 16bis van hetzelfde decreet wordt § 3, ingevoegd bij het decreet van 24 december 2004 en
gewijzigd bij het decreet van 23 december 2005 en 22 december 2006, vervangen door wat volgt :

« § 3. De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk bepaalt onder toezicht van de economische
toezichthouder het tarief van de bijdrage in functie van de kosten die hij moet dragen om zijn saneringsverplichting
op gemeentelijk en bovengemeentelijk vlak na te komen.

Het tarief van de bijdrage voor de collectieve sanering op gemeentelijke vlak mag ten opzichte van het tarief van
de bijdrage voor de sanering op bovengemeentelijk vlak maximaal :

— 1,5 keer hoger zijn voor het water verbruikt in 2005 en 2006;

— 1,4 keer hoger zijn voor het water verbruikt in 2007;

— 1,4 keer hoger zijn voor het water verbruikt in 2008.

Het tarief van de bijdrage voor de individuele sanering op gemeentelijk vlak mag ten opzichte van het tarief van
de bijdrage voor de sanering op bovengemeentelijk vlak maximaal 2,4 keer hoger zijn voor het water verbruikt in 2008.

De bijdrage voor de sanering op gemeentelijk vlak is bestemd voor de financiering van de gemeentelijke
saneringsverplichting.

Bij het bepalen van de bovengemeentelijke en gemeentelijke bijdrage in de kosten voor de collectieve sanering en
de gemeentelijke bijdrage in de kosten voor de individuele sanering wordt minstens rekening gehouden met de
volgende elementen :

1° de vervuiling die de abonnee veroorzaakt, conform het ’de vervuiler betaalt’-beginsel;

2° de collectieve respectievelijk individuele saneringskost per m3 water;

3° een aandeel van de niet-inbare bijdragen;

4° een aandeel voor de door de gemeente respectievelijk het Vlaamse Gewest opgelegde vrijstellingen of sociale
correcties;

5° de door de gemeente respectievelijk het Vlaamse Gewest toegekende tussenkomst in de financiering;

6° het aandeel van de kosten veroorzaakt door het lozen van water niet afkomstig van een openbaar
waterdistributienetwerk.

De economische toezichthouder kan om economische, ecologische en sociale redenen beperkingen opleggen
inzake de bijdrage die aan de abonnees worden aangerekend. De Vlaamse Regering kan daartoe de voorwaarden
bepalen. »

Art. 37. In artikel 16ter van hetzelfde decreet, wordt § 3, ingevoegd bij het decreet van 24 december 2004,
opgeheven.

Art. 38. Artikel 16quater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 december 2004, wordt vervangen
door wat volgt :

« Artikel 16quater

De tarieven van de bijdragen voor de gemeentelijke saneringsverplichting vermeld in artikel l6bis, § 3, maken deel
uit van de overeenkomsten vermeld in artikel 6bis, § 3. »
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