
2° andere middelen aan het Energiefonds toegewezen krachtens wettelijke, decretale of conventionele bepalingen,
de terugstortingen, de middelen van de Europese Unie of andere internationale instellingen voor projecten die tot stand
komen met cofinanciering vanuit het Energiefonds, de middelen van de andere gewesten en de federale overheid voor
projecten die tot stand komen met cofinanciering vanuit het Energiefonds en die een financiering op Belgisch niveau
vergen zoals overlegd op het energie-overleg staat-gewesten, de middelen van andere partners die aan deze projecten
deelnemen, de toevallige inkomsten uit deze projecten volgens de overeenkomsten afgesloten met of tussen de
projectpartners, de inkomsten uit de verkoop van publicaties die kaderen in het energiebeleid en de overige toevallige
ontvangsten. »;

2° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt :

« § 3. De Vlaamse Regering beschikt over de kredieten van het Energiefonds, inclusief de machtiging om hiermee
subsidies toe te kennen, 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 warmte-krachtkoppeling, haar beleid inzake de hernieuwbare energiebronnen en
haar beleid inzake de flexibele mechanismen van het Protocol van Kyoto. »

Afdeling II. — Installaties voor zonne-energie

Art. 50. Artikel 100 van het decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2010 wordt ingetrokken.

Art. 51. Aan artikel 25ter, § 1, tweede lid, van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt, wordt de volgende zin toegevoegd :

« Voor iedere installatie voor zonne-energie waar uit het verslag van het gelijkvormigheidsonderzoek of de
controle van de technische installaties zoals beschreven in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, blijkt
dat deze grotendeels geïnstalleerd was in 2009, maar nog niet operationeel, en uit een tweede keuring voor 1 maart 2010
blijkt dat ze volledig is geïnstalleerd, en niet is vergroot in vermogen ten opzichte van de eerste keuring, wordt de
datum van deze eerste keuring beschouwd als datum van indienstname. »

Art. 52. Aan artikel 7.1.6, § 1, tweede lid, van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen
betreffende het energiebeleid, wordt de volgende zin toegevoegd :

« Voor iedere installatie voor zonne-energie waar uit het verslag van het gelijkvormigheidsonderzoek of de
controle van de technische installaties zoals beschreven in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, blijkt
dat deze grotendeels geïnstalleerd was in 2009, maar nog niet operationeel, en uit een tweede keuring voor 1 maart 2010
blijkt dat ze volledig is geïnstalleerd, en niet is vergroot in vermogen ten opzichte van de eerste keuring, wordt de
datum van deze eerste keuring beschouwd als datum van indienstname. »

Afdeling III. — Fonds ter reductie van de globale energiekost

Art. 53. Aan artikel 99, § 2, van het decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2010 wordt de volgende zin toegevoegd :

« Bij de uitwinning van een verleende waarborg, als vermeld in § 1, wordt, per dossier waarvoor de waarborg
wordt uitgewonnen, aan de Lokale Entiteit een franchise aangerekend van 250 euro. »

HOOFDSTUK XIV. — Stadsvernieuwingsprojecten

Art. 54. In het decreet van 22 maart 2002 houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten, gewijzigd
bij de decreten van 19 december 2003, 24 december 2004, 22 december 2006 en 27 maart 2009, wordt een artikel 6/1
ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 6/1. Indien de Vlaamse Regering een subsidie toekent voor een project, kan een regie- team worden belast
met de begeleiding van het project. De Vlaamse Regering bepaalt de samenstelling en de werkwijze van het regieteam,
alsook de vergoeding ervan. »

HOOFDSTUK XV. — Leefmilieu

Afdeling I. — Verkoop rioolwaterzuiveringsinstallaties

Art. 55. Aan artikel 10.2.4 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid,
ingevoegd bij decreet van 7 mei 2004 wordt een paragraaf 6 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 6. In afwijking van de vorige paragrafen van dit artikel wordt de Vlaamse Milieumaatschappij, na goedkeuring
door de Vlaamse Regering, gemachtigd om de gronden en de bijhorende bouwwerken van rioolwaterzuiverings-
installaties te verkopen aan de NV Aquafin. »

Afdeling II. — Oppervlaktewateren

Art. 56. Aan artikel 32septies, § 2, eerste lid, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 1988, vervangen bij het decreet van
12 december 1990 en gewijzigd bij het decreet van 8 juli 1996, worden een punt 5° en een punt 6° toegevoegd, die luiden
als volgt :

« 5° het exploiteren of laten exploiteren van de rioolwaterzuiveringsinstallaties die aangekocht werden van de
Vlaamse Milieumaatschappij, het financieren van de investeringen nodig voor het in bedrijf houden, het aanpassen en
verbeteren van deze installaties voor zover deze aanpassingen en verbeteringen zijn opgenomen in een technisch plan
zoals bedoeld onder 1°;

6° het financieren van de aankoop van de rioolwaterzuiveringsinstallaties die aangekocht werden van de Vlaamse
Milieumaatschappij. »

Art. 57. In artikel 35quinquies decies van dezelfde wet, vervangen bij het decreet van 22 december 2000, worden
paragraaf 4 en paragraaf 5 opgeheven.

Art. 58. In artikel 35septies decies van dezelfde wet, vervangen bij het decreet van 22 december 2000, wordt
paragraaf 1 vervangen door wat volgt :

« § 1. In zoverre dit hoofdstuk en de besluiten genomen ter uitvoering ervan er niet van afwijken, zijn de regels
betreffende de vestiging, de invordering, de geschillen, de subsidiaire aanslag, de verwijl- en moratoire intresten, de
vervolgingen, de voorrechten, de wettelijke hypotheek en de verjaring inzake rijksinkomstenbelastingen, mutatis
mutandis van toepassing op de in dit hoofdstuk bedoelde heffingen, geldboeten en heffingsverhogingen. »
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