
Artikel 8
Aan hetzelfde decreet wordt een artikel 18quinquies toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 18quinquies
De Vlaamse Regering kan, na advies van de reguleringsinstantie, de aardgasnetbeheerders openbare-

dienstverplichtingen opleggen met betrekking tot hun dienstverlening aan de leveranciers die toegang hebben tot hun
net en/of hun aangestelden.

Deze openbaredienstverplichtingen kunnen onder meer handelen over de termijnen waarbinnen meetgegevens en
de aansluitingsgegevens van de klanten van de leverancier door de aardgasnetbeheerder worden overgemaakt aan de
leverancier en/of zijn aangestelden. ».

Artikel 9
In 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
de flexibiliteitsmechanismen uit het Protocol van Kyoto, wordt een hoofdstuk VIbis, bestaande uit artikelen 23bis tot en
met 23quater, ingevoegd, dat luidt als volgt :

« HOOFDSTUK VIbis. — Energierapport

Artikel 23bis
De minister, bevoegd voor het energiebeleid, publiceert jaarlijks, op voorstel van het Vlaams Energieagentschap,

een energierapport. Het energierapport omvat voor het Vlaamse Gewest :
1° een energiebalans;
2° een beschrijving en analyse van de bestaande toestand inzake energieverbruik en energieproductie, per sector

en per energiedrager;
3° energiekengetallen per sector.

Artikel 23ter
De energiebalans bevat minstens volgende gegevens :
1° globaal :
a) het primair energieverbruik per energiedrager;
b) de hoeveelheid energie geleverd aan de internationale lucht- en scheepvaartbunkers per energiedrager;
c) het bruto binnenlands energieverbruik per energiedrager;
d) de netto-geïmporteerde hoeveelheid energie per energiedrager;
2° met betrekking tot de transformatiesector :
a) de verwerkte hoeveelheid energie per subsector en per energiedrager;
b) de geproduceerde hoeveelheid energie per subsector en per energiedrager;
c) de productie van elektriciteit en warmte door warmtekracht en hernieuwbare energie-installaties per subsector

en per energiedrager;
d) het eigen verbruik en de leidingverliezen per subsector en per energiedrager;
3° met betrekking tot de eindverbruiksector :
a) het energieverbruik per subsector en per energiedrager;
b) de productie van elektriciteit en warmte door warmtekracht-, hernieuwbare energie- en andere zelfopwekkings-

installaties per subsector en per energiedrager.

Artikel 23quater
De diensten van de homogene beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, de instellingen die afhangen van het

Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap, de ondergeschikte besturen die onder het administratief toezicht staan
van het Vlaamse Gewest en de publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen die belast zijn met taken van openbaar nut
inzake energie, stellen, hetzij op eenvoudige vraag van het Vlaams Energieagentschap, hetzij uit eigen beweging, alle
niet-vertrouwelijke informatie waarover zij beschikken en die van nut kan zijn voor het opstellen van het
energierapport en voor de onderbouwing van het Vlaams beleid inzake rationeel energiegebruik, hernieuwbare
energiebronnen evenals het sociaal energiebeleid, ter beschikking van het Vlaams Energieagentschap. ».

Artikel 10
In artikel 7, § 3, 2°, van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern

verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt worden tussen de
woorden « overtreding van » en de woorden « het Elektriciteitsdecreet » de woorden « dit decreet, » ingevoegd.

HOOFDSTUK III. — Water

Artikel 11
In artikel 2 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending wordt het

begrip « abonnee » onder punt 1° vervangen door onderstaand begrip :
« abonnee : elke persoon die een recht heeft ten aanzien van een onroerend goed, dat aangesloten is op een

openbaar waterdistributienetwerk en aan wie de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk via dit
waterdistributienetwerk water levert; ».

Artikel 12
In artikel 2 van hetzelfde decreet wordt het begrip « titularis » onder punt 13° vervangen door onderstaand begrip :
« titularis van een private waterwinning : de persoon die een private waterwinning voor water bestemd voor

menselijke aanwending in eigendom heeft; ».

Artikel 13
In artikel 2 van hetzelfde decreet wordt het begrip « verbruiker » onder punt 15° vervangen door onderstaand

begrip :
« verbruiker : de persoon die over het water bestemd voor menselijke aanwending beschikt in een onroerend goed

of in een publiek gebouw; ».
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Artikel 14
In artikel 7 van hetzelfde decreet wordt § 2 vervangen door wat volgt :
« § 2. De waterleverancier en de in § 3 bedoelde controleambtenaren hebben het recht de woning en publieke

gebouwen te bezoeken tussen acht en twintig uur met het oog op de in § 1 bedoelde controles en met het oog op de
inventarisatie-, controle- en onderhoudstaken bij de gebruikers van de diensten van de exploitanten met betrekking tot
de opvang, het gebruik, de afvoer en de zuivering van het aan de abonnees verstrekte water bestemd voor menselijke
consumptie, hemelwater, grondwater, oppervlaktewater en gerecupereerd afvalwater, inclusief de hiervoor aange-
wende infrastructuur.

Als toegang tot de woning of het publieke gebouw wordt geweigerd, brengt de waterleverancier de in § 3 bedoelde
controleambtenaren hiervan op de hoogte. De controleambtenaren voeren in dit geval de in § 1 bedoelde controles
uit. ».

Artikel 15
In artikel 16, § 1, van hetzelfde decreet wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :
« De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot de inhoud, het vaststellen, het wijzigen en

het communiceren van het algemeen en bijzonder waterverkoopreglement tussen de exploitanten van een openbaar
waterdistributienetwerk en de verbruiker die gebruik maakt van zijn diensten. ».

Artikel 16
Aan artikel 2 van hetzelfde decreet wordt een punt 27° toegevoegd, dat luidt als volgt :
« 27° Vlaamse Milieumaatschappij : het intern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Milieumaatschappij opgericht

bij decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en
decreten. ».

Artikel 17
Artikel 9 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 9
De reguleringsinstantie wordt opgericht als subentiteit binnen de Vlaamse Milieumaatschappij. Deze instantie

brengt jaarlijks een schriftelijk verslag uit over haar activiteiten en brengt dit ter kennis van het Vlaams Parlement, de
Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen. ».

Artikel 18
Artikel 10 van hetzelfde decreet wordt geschrapt.

Artikel 19
In artikel 11 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° § 1 wordt opgeheven;
2° § 2 wordt opgeheven;
3° in § 3 worden de woorden « de leden van het dagelijks bestuur en » geschrapt.

Artikel 20
In artikel 13, § 2, van hetzelfde decreet worden aan de tweede zin de woorden « onder de vorm van een protocol »

toegevoegd.

Artikel 21
Artikel 15 van hetzelfde decreet wordt geschrapt.

Artikel 22
In artikel 20 van hetzelfde decreet worden de woorden « de leden van het dagelijks bestuur en » geschrapt.

Artikel 23
In artikel 22, § 1, van hetzelfde decreet wordt 4° opgeheven.

Artikel 24
Aan hoofdstuk VIII van hetzelfde decreet wordt een artikel 22bis toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 22bis
§ 1. De ambtenaren van de Vlaamse Milieumaatschappij, hiertoe aangewezen door het hoofd van het agentschap,

kunnen voor iedere inbreuk op de bepalingen van artikel 13, § 2, aan de waterleveranciers die de gegevens of
inlichtingen die opgevraagd worden in het kader van artikel 12 niet correct of tijdig aanleveren, na twee schriftelijke
aanmaningen, een administratieve geldboete opleggen. Voor een eerste inbreuk wordt de administratieve boete
bepaald op maximaal 0,01 % van het integrale facturatiebedrag exclusief btw van het jaar waarvoor de gegevens
worden opgevraagd. Voor elke volgende overtreding in datzelfde jaar wordt het percentage van de administratieve
geldboete verdubbeld.

§ 2. De administratieve geldboete wordt met een ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst ter kennis
gebracht van de betrokken waterleverancier binnen een termijn van één maand na de tweede schriftelijke aanmaning
om gegevens of inlichtingen te verschaffen. Deze kennisgeving vermeldt het bedrag van de administratieve geldboete.

§ 3. De waterleverancier kan tegen de administratieve geldboete beroep aantekenen bij de minister van Leefmilieu.
Het gemotiveerd beroep dient schriftelijk en aangetekend te worden gericht aan de minister binnen een termijn van een
maand na het verzenden van de administratieve geldboete.

§ 4. De minister doet uitspraak in verband met het beroep binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de
verzendingsdatum van de kennisgeving van de administratieve geldboete.

§ 5. Indien de overtreder in gebreke blijft bij het betalen van de administratieve geldboete, wordt de geldboete bij
dwangbevel ingevorderd. De Vlaamse Regering wijst de ambtenaren aan die gelast zijn dwangbevelen te geven en
uitvoerbaar te verklaren. Die dwangbevelen worden betekend bij deurwaardersexploot met bevel tot betaling.

§ 6. De vordering tot voldoening van de administratieve geldboete verjaart na verloop van vijf jaar, te rekenen
vanaf de dag waarop ze is ontstaan. De verjaring wordt gestuit op de wijze en onder de voorwaarden, bepaald in
artikel 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
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§ 7. De Vlaamse Regering kan nadere modaliteiten vaststellen met betrekking tot het toepassen van de
administratieve boete. ».

HOOFDSTUK IV. — Integraal waterbeleid

Artikel 25
Aan artikel 3, § 2, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid worden een punt 54° tot

en met 57° toegevoegd, die luiden als volgt :
« 54° de initiatiefnemer : de overheid die vermeld wordt bij het betreffende overstromingsgebied of oeverzone in

de waterbeheerplannen;
55° de tot aankoop verplichte entiteit : de overheid die gehouden is de aankoop zoals bedoeld in artikel 17 te doen;
56° de vergoedingsplichtige : de overheid die gehouden is tot het betalen van een vergoeding zoals bedoeld in

artikel 17;
57° de begunstigde : de overheid die een voorkooprecht, zoals bedoeld in artikel 12, geniet. ».

Artikel 26
In artikel 12 van hetzelfde decreet wordt § 1 vervangen door wat volgt :
« § 1. Onverminderd de bepalingen die andere rechtspersonen ter zake een recht tot voorkoop verlenen, heeft het

Vlaamse Gewest een recht van voorkoop bij verkoop van onroerende goederen die geheel of gedeeltelijk zijn gelegen
in afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones die samenhangen met een waterweg behorende tot haar
bevoegdheid. Dit recht van voorkoop is niet van toepassing op onroerende goederen van het openbaar of privaat
domein van de federale overheid en van andere gemeenschappen en gewesten.

Indien de oeverzone of het overstromingsgebied samenhangt met een waterweg behorende tot de bevoegdheid
van Waterwegen en Zeekanaal, is Waterwegen en Zeekanaal de initiatiefnemer en de begunstigde voor het recht van
voorkoop.

Indien de oeverzone of het overstromingsgebied samenhangt met een waterweg behorende tot de bevoegdheid
van De Scheepvaart, is De Scheepvaart de initiatiefnemer en de begunstigde voor het recht van voorkoop.

De Vlaamse Grondenbank heeft een recht van voorkoop bij verkoop van onroerende goederen die geheel of
gedeeltelijk zijn gelegen in afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones die niet samenhangen met waterwegen.

Het waterbeheerplan vermeldt bij de afbakening van een oeverzone of overstromingsgebied de initiatiefnemer. De
initiatiefnemer is de begunstigde in het geval de begunstigde een waterwegbeheerder is. Is de initiatiefnemer een
waterloopbeheerder van onbevaarbare waterlopen dan is in dit geval de Vlaamse Grondenbank de begunstigde.

De bepalingen van titel IV, hoofdstukken I, II en VI, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van
de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen, zijn van toepassing op dit recht van
voorkoop. ».

Artikel 27
Artikel 13 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 13
§ 1. Bij een openbare verkoop brengt de instrumenterende ambtenaar ten minste dertig kalenderdagen vooraf de

Vlaamse Grondenbank bij aangetekende brief op de hoogte van plaats, dag en uur van de verkoop. De Vlaamse
Grondenbank brengt vervolgens de begunstigden op de hoogte.

§ 2. Als de verkoop wordt gehouden zonder voorbehoud van eventuele uitoefening van het recht van hoger bod,
is de instrumenterende ambtenaar ertoe gehouden bij het einde van de opbieding en voor de toewijzing, in het
openbaar te vragen of de begunstigden of de Vlaamse Grondenbank, indien zij verzocht wordt de beslissing om het
voorkooprecht uit te oefenen uit te voeren, het recht van voorkoop wensen uit te oefenen tegen de laatst geboden prijs.

Indien de begunstigde of de Vlaamse Grondenbank, indien zij gemachtigd wordt de beslissing om het
voorkooprecht uit te oefenen uit te voeren, met de vraag van de instrumenterende ambtenaar instemt, komt de verkoop
tot stand. In geval van weigering, afwezigheid of stilzwijgen wordt de verkoop voortgezet.

§ 3. Als de verkoop wordt gehouden onder voorbehoud van eventuele uitoefening van het recht van hoger bod,
is de instrumenterende ambtenaar er niet toe gehouden aan de begunstigden of de Vlaamse Grondenbank, indien zij
verzocht wordt de beslissing om het voorkooprecht uit te oefenen uit te voeren, te vragen of zij het recht van voorkoop
wensen uit te oefenen.

Als er geen hoger bod wordt gedaan of indien de instrumenterende ambtenaar het hoger bod niet aanneemt,
betekent de instrumenterende ambtenaar het laatste bod aan de Vlaamse Grondenbank, en vraagt hij of de
begunstigden van het recht van voorkoop of de Vlaamse Grondenbank, indien zij verzocht wordt de beslissing om het
recht van voorkoop uit te oefenen uit te voeren, het recht van voorkoop wensen uit te oefenen. In het geval de
begunstigde een waterwegbeheerder is, zal de Vlaamse Grondenbank deze vraag op haar beurt meedelen aan de
begunstigde waterwegbeheerder. Als de begunstigden binnen een termijn van vijftien dagen na betekening van het
laatste bod aan de Vlaamse Grondenbank hun instemming niet aan de instrumenterende ambtenaar hebben betekend
of deze instemming niet hebben gegeven in een akte van de instrumenterende ambtenaar, is de toewijzing definitief.

Als er wel een hoger bod is, wordt dat door de instrumenterende ambtenaar aan de Vlaamse Grondenbank en aan
de koper meegedeeld. De Vlaamse Grondenbank zal deze kennisgeving op haar beurt mededelen aan de begunstigden
van het recht van voorkoop. In dat geval gelden opnieuw de bepalingen van § § 1 en 2.

De vraag vermeld in § 2 wordt in het openbaar aan de begunstigden of de Vlaamse Grondenbank indien zij
verzocht wordt de beslissing om het voorkooprecht uit te oefenen uit te voeren, gesteld bij de zitting van herverkoop. ».

Artikel 28
In artikel 14 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid worden de volgende wijzigingen

aangebracht :
1° in § 1 worden na de woorden « Deze kennisgeving geldt als aanbod van verkoop » de woorden « en wordt

overgemaakt aan de begunstigden » toegevoegd;
2° in § 2 worden na de woorden « de kennisgeving » de woorden « aan de Vlaamse Grondenbank » toegevoegd.
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