
Art. 55. In artikel 19 van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het
gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de decreten van
23 december 2005 en 15 december 2006, wordt § 1 vervangen door wat volgt :

« § 1. Het krediet dat op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap ter uitvoering van dit decreet voor de
provinciebesturen wordt uitgetrokken, wordt voor 2011 bepaald op een miljoen driehonderdzesenzestigduizend euro.
Binnen de perken van het krediet goedgekeurd door het Vlaams Parlement kan de Vlaamse Regering bij de aanvang
van elk werkingsjaar de hoogte van het jaarlijks toe te kennen subsidiebedrag aanpassen aan de evolutie van de
gezondheidsindex. »

HOOFDSTUK 9. — Ad-hocwaarborgen voor ondernemingen

Art. 56. Het opschrift van hoofdstuk III/1 van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling
voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, ingevoegd bij het decreet van 20 februari 2009, wordt vervangen
door wat volgt :

« HOOFDSTUK III/1. — Ad-hocwaarborgen voor ondernemingen ».

Art. 57. In artikel 22/2 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt 1° worden de woorden « met het oog op de remediëring van de gevolgen van de financiële crisis voor
de reële economie » opgeheven;

2° punt 2° wordt vervangen als volgt :

« 2° de waarborgen hebben een maximale geldingsduur die de duurtijd bepaald door de Vlaamse Regering niet
overschrijdt; »;

3° punt 3° wordt vervangen als volgt :

« 3° de waarborgen worden niet toegekend voor de financieringsovereenkomsten van ondernemingen die actief
zijn in de sectoren visserij en landbouw; ».

Art. 58. In artikel 22/3, § 2, van hetzelfde decreet worden de punten 7°/1 en 7°/2 ingevoegd die luiden als volgt :

« 7°/1 de waarborg wordt ten laatste op 31 december 2010 toegekend. De voormelde datum van 31 december 2010
kan door de Vlaamse Regering worden verlengd indien en in de mate dat de Europese Commissie daartoe een
goedkeuring heeft verleend;

7°/2 de waarborgen worden niet toegekend voor de financieringsovereenkomsten van een onderneming die op
1 juli 2008 een onderneming in moeilijkheden was; ».

Art. 59. In artikel 22/4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid wordt het woord « slechts » en de woorden « die niet voldoen aan de vereisten gesteld in
artikel 22/3 » opgeheven;

2° een punt 6°/1 wordt ingevoegd, dat luidt als volgt :

« 6°/1 de waarborgen worden niet toegekend voor de financieringsovereenkomsten van een onderneming die op
datum van toekenning van de waarborg een onderneming in moeilijkheden is; ».

HOOFDSTUK 10. — Oppervlaktewateren

Afdeling 1. — Bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Art. 60. Aan artikel 35bis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1990, vervangen bij het decreet van 25 juni 1992 en
gewijzigd bij de decreten van 22 december 1993, 22 december 1995, 22 december 2000, 21 december 2001, 27 juni 2003,
19 december 2003, 22 december 2006 en 21 november 2008, wordt een § 8 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 8. In afwijking van § 3 is geen heffing verschuldigd voor de lozing van grondwater dat onttrokken wordt bij
bronbemalingen die technisch noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van bouwkundige werken, of de aanleg van
openbare nutsvoorzieningen, zoals bedoeld in subrubriek 53.2 van de indelingslijst van titel I van het Vlarem, met
uitzondering van :

1° bronbemalingen van meer dan zes maanden waarvan het onttrokken grondwater wordt geloosd in openbare
rioleringen aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

2° bronbemalingen gedurende maximum zes maanden waarvan het onttrokken grondwater wordt geloosd in
openbare rioleringen aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie met een debiet hoger dan 10 m3 per uur.

De uitzondering vermeld in punt 2° van het vorige lid geldt niet voor bronbemalingen van minder dan 6 weken
voor de bouw van een gezinswoning met een kelderverdieping van maximum 150 m2. »

Art. 61. In artikel 35quinquies, van dezelfde wet, wordt § 12, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1990,
vervangen bij het decreet van 19 december 2003 en gewijzigd bij de decreten van 24 juni 2005, 23 december 2005 en
18 december 2009, vervangen door wat volgt :

« § 12. Het jaarvolume geloosd afvalwater Qj, bedoeld in § 1 wordt als volgt bepaald :

1° op basis van een continu werkend debietmeetsysteem, waarbij doorlopend het geloosde dagdebiet wordt
gemeten en dagelijks geregistreerd volgens de door de regering vastgestelde regels;

2° als het jaarvolume geloosd afvalwater Qj niet is gemeten met debietmeetapparatuur bedoeld in 1° wordt Qj
vastgesteld als de som van het in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar door de drinkwatermaatschappij geleverde
drinkwater en van de gedurende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar ontvangen hoeveelheid grondwater,
oppervlaktewater, hemelwater en ander water uitgedrukt in m3, verminderd met de hoeveelheid water gebruikt als
koelwater voor zo ver dit koelwater niet samen met het afvalwater geloosd wordt;

1) de af te trekken hoeveelheid koelwater is gelijk aan :

a) het volume gemeten aan de hand van een continue debietmeting met registratie volgens de door de regering
vastgestelde regels;

b) indien de hoeveelheid gebruikt als koelwater niet is vastgesteld door middel van debietmeetapparatuur wordt
deze hoeveelheid onweerlegbaar vermoed gelijk te zijn aan het geloosde volume vergund koelwater zoals bedoeld in
§ 1;
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c) als de debietmeting met registratie bedoeld in a) geen betrekking heeft op het volledige jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar :

– voor de periode dat de hoeveelheid koelwater werd gemeten : op basis van de tellerstanden van deze periode;

– voor de periode waarvoor geen tellerstanden beschikbaar zijn wordt de overeenstemmende hoeveelheid
koelwater vastgesteld overeenkomstig de bepaling van b) en op dagbasis berekend;

2) de opgenomen hoeveelheid grondwater is gelijk aan :

a) het volume gemeten aan de hand van een continue debietmeting met registratie volgens de door de regering
vastgestelde regels;

b) indien de heffingsplichtige het opgenomen grondwater niet kan aantonen met behulp van een verzegelde
dagelijkse debietmeting met registratie voor het volledige jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, wordt onweerlegbaar
vermoed dat deze hoeveelheid gelijk is aan het grondwatervolume bepaald overeenkomstig artikel 28quater, § 2, 2° en
3°, van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;

3) de opgenomen hoeveelheid oppervlaktewater is gelijk aan :

a) het volume gemeten aan de hand van een continue debietmeting met registratie volgens de door de regering
vastgestelde regels;

b) wanneer de opgenomen hoeveelheid oppervlaktewater niet vastgesteld is door middel van een verzegelde
debietmeting met registratie, wordt deze hoeveelheid onweerlegbaar vermoed gelijk te zijn aan het gecapteerde volume
water dat de beheerder van de betrokken waterweg het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar in aanmerking heeft
genomen voor het bepalen van de vergoeding voor de vergunning voor de watervang zoals bedoeld in hoofdstuk IV
van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen, alsmede bepalingen tot begeleiding
van de begroting 1991;

c) bij ontstentenis van debietmeting bedoeld in a) en van de vergoeding voor de vergunning voor de watervang
bedoeld in b) wordt onweerlegbaar vermoed dat de opgenomen hoeveelheid oppervlaktewater gelijk is aan de som van
de nominale capaciteit van de pompen, uitgedrukt in m3 per uur en vermenigvuldigd met T. Daarbij is :

– voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit : T = 200;

– voor andere seizoensgebonden activiteiten of activiteiten van beperkte duur : T = 10 x het reële aantal dagen dat
de oppervlaktewaterwinning in gebruik geweest is;

– in de overige gevallen : T = 2000;

d) als de debietmeting bedoeld in a) geen betrekking heeft op het volledige jaar voorafgaand aan het heffingsjaar :

– voor de periode dat de hoeveelheid oppervlaktewater werd gemeten : op basis van tellerstanden van deze
periode;

– voor de periode waarvoor geen tellerstanden beschikbaar zijn wordt de overeenstemmende hoeveelheid
oppervlaktewater naargelang het geval vastgesteld volgens de bepalingen van b) of c) en op dagbasis berekend;

4) voor de toepassing van dit artikel wordt onder hemelwater verstaan, het hemelwater dat gebruikt wordt voor
de activiteiten van de in bijlage vermelde sectoren, of vervuild wordt, of samen met het afvalwater geloosd wordt. De
ontvangen hoeveelheid hemelwater is gelijk aan :

a) het volume gemeten aan de hand van een continue debietmeting met registratie volgens de door de regering
vastgestelde regels;

b) indien de heffingsplichtige het in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar volume ontvangen hemelwater niet
kan aantonen aan de hand van een verzegelde debietmeting voorzien van registratie, wordt de hoeveelheid hemelwater
gelijkgesteld aan 800 l/m2 afspoelbare of vervuilde oppervlakte, tenzij de heffingsplichtige aan de hand van de
gegevens afkomstig van het Koninklijk Meteorologisch Instituut, kan aantonen dat de neerslag kleiner is dan 800 l/m2;

c) als de debietmeting met registratie bedoeld in a) geen betrekking heeft op het volledige jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar :

– voor de periode dat de hoeveelheid hemelwater werd gemeten : op basis van de tellerstanden van deze periode;

– voor de periode waarvoor geen tellerstanden beschikbaar zijn wordt de overeenstemmende hoeveelheid
hemelwater vastgesteld overeenkomstig de bepaling van b) en op dagbasis berekend;

3° als de debietmeting met registratie bedoeld in punt 1° geen betrekking heeft op het volledige jaar voorafgaand
aan het heffingsjaar :

1) voor de periode dat de geloosde hoeveelheid afvalwater werd gemeten : op basis van de tellerstanden van deze
periode;

2) voor de periode waarvoor geen tellerstanden beschikbaar zijn wordt de overeenstemmende geloosde
hoeveelheid afvalwater vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van punt 2° en op dagbasis berekend.

De in de vorige paragrafen bedoelde systemen voor registratie van het debiet die vóór 1 januari 2004 in gebruik
zijn genomen, worden verzegeld door de maatschappij. De overige debietmeetsystemen moeten bij de indienstname
door de leverancier, de installateur of een erkend deskundige in de discipline grondwater of oppervlaktewater vermeld
in hoofdstuk 1.3 van titel II van het Vlarem worden verzegeld indien de heffingsplichtige hiervan gebruik wil maken
voor de bepaling van Qj. Deze verplichting geldt niet voor de meetsystemen waarmee het geloosde debiet wordt
gemeten. »
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Art. 62. In artikel 35septies van dezelfde wet wordt § 2, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2003 en
gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009, vervangen door wat volgt :

« § 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder Q verstaan :

het waterverbruik berekend als de som van het door de drinkwatermaatschappij in het jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar gefactureerd waterverbruik en van de gedurende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar op een andere
wijze ontvangen hoeveelheid grondwater, oppervlaktewater, hemelwater en ander water, uitgedrukt in m3.

Q wordt als volgt berekend :

1° het gefactureerde waterverbruik wordt bepaald overeenkomstig de bepalingen van § 1;

2° de opgenomen hoeveelheid grondwater is gelijk aan :

a) het volume gemeten aan de hand van een continue debietmeting met registratie volgens de door de regering
vastgestelde regels;

b) indien de heffingsplichtige het opgenomen grondwater niet kan aantonen met behulp van een verzegelde
dagelijkse debietmeting met registratie voor het volledige jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, wordt onweerlegbaar
vermoed dat deze hoeveelheid gelijk is aan het grondwatervolume bepaald overeenkomstig artikel 28quater, § 2, 2° en
3°, van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;

3° de opgenomen hoeveelheid oppervlaktewater is gelijk aan :

a) het volume gemeten aan de hand van een continue debietmeting met registratie volgens de door de regering
vastgestelde regels;

b) wanneer het opgenomen volume oppervlaktewater niet vastgesteld is door middel van een verzegelde
debietmeting met registratie wordt deze hoeveelheid onweerlegbaar vermoed gelijk te zijn aan het gecapteerde volume
water dat de beheerder van de betrokken waterweg het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar in aanmerking heeft
genomen voor het bepalen van de vergoeding voor de vergunning voor de watervang zoals bedoeld in hoofdstuk IV
van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen, alsmede bepalingen tot begeleiding
van de begroting 1991;

c) bij ontstentenis van debietmeting bedoeld in a) en van de vergoeding voor de vergunning voor de watervang
bedoeld in b) wordt onweerlegbaar vermoed dat de opgenomen hoeveelheid oppervlaktewater gelijk is aan de som van
de nominale capaciteit van de pompen, uitgedrukt in m3 per uur en vermenigvuldigd met T.

Daarbij is :

– voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit : T = 200;

– voor andere seizoensgebonden activiteiten of activiteiten van beperkte duur : T = 10 x het reële aantal dagen dat
de oppervlaktewaterwinning in gebruik geweest is;

– in de overige gevallen : T = 2000;

d) als de debietmeting bedoeld in a) geen betrekking heeft op het volledige jaar voorafgaand aan het heffingsjaar :

– voor de periode dat de hoeveelheid oppervlaktewater werd gemeten : op basis van tellerstanden van deze
periode;

– voor de periode waarvoor geen tellerstanden beschikbaar zijn wordt de overeenstemmende hoeveelheid
oppervlaktewater naargelang het geval vastgesteld volgens de bepalingen van b) of c) en op dagbasis berekend;

4° voor de toepassing van dit artikel wordt onder hemelwater verstaan, het hemelwater dat gebruikt wordt voor
de activiteiten van de in bijlage vermelde sectoren en/of vervuild wordt.

De ontvangen hoeveelheid hemelwater is gelijk aan :

a) het volume gemeten aan de hand van een continue debietmeting met registratie volgens de door de regering
vastgestelde regels;

b) indien de heffingsplichtige het in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar volume gebruikt of vervuild
hemelwater niet kan aantonen aan de hand van een verzegelde debietmeting voorzien van registratie, wordt de
hoeveelheid hemelwater gelijkgesteld aan 800 l/m2 afspoelbare of vervuilde oppervlakte, tenzij de heffingsplichtige
aan de hand van de gegevens afkomstig van het Koninklijk Meteorologisch Instituut, kan aantonen dat de neerslag
kleiner is dan 800 l/m2;

c) als de debietmeting met registratie bedoeld in a) geen betrekking heeft op het volledige jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar :

– voor de periode dat de hoeveelheid hemelwater werd gemeten : op basis van de tellerstanden van deze periode;

– voor de periode waarvoor geen tellerstanden beschikbaar zijn wordt de overeenstemmende hoeveelheid
hemelwater vastgesteld overeenkomstig de bepaling van b) en op dagbasis berekend.

De in de vorige paragrafen bedoelde systemen voor registratie van het debiet die vóór 1 januari 2004 in gebruik
zijn genomen, worden verzegeld door de maatschappij. De overige debietmeetsystemen moeten bij de indienstname
door de leverancier, de installateur of een erkend deskundige in de discipline grondwater of oppervlaktewater vermeld
in hoofdstuk 1.3 van titel II van het Vlarem worden verzegeld indien de heffingsplichtige hiervan gebruik wil maken
voor de bepaling van Q. »

Art. 63. In artikel 35undecies, § 2, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1990 en
vervangen bij het decreet van 25 juni 1992, worden de woorden « vanaf de verzending van het bericht van
rechtzetting » vervangen door de woorden « te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending van het
bericht van rechtzetting ».

Art. 64. In artikel 35duodecies, § 3, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1990 en
vervangen bij het decreet van 25 juni 1992, worden de woorden « vanaf de verzending van het bericht van heffing van
ambtswege » vervangen door de woorden « te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending van het
bericht van heffing van ambtswege ».

Art. 65. In artikel 35quinquiesdecies, § 1, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 1992,
vervangen bij het decreet van 22 december 2000 en gewijzigd bij het decreet van 7 mei 2004, worden de woorden
« vanaf de datum van verzending van het heffingsbiljet of vanaf de kennisgeving van het heffingsbiljet » vervangen
door de woorden « te rekenen van de derde werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten
overhandigd werd of vanaf de datum van kennisgeving van het heffingsbiljet ».
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Art. 66. Aan de tabel in bijlage van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 1992 en gewijzigd bij de
decreten van 22 december 1993, 21 december 1994, 23 december 2005 en 29 juni 2007 wordt een rij toegevoegd, luidend
als volgt :

58 Bronbemalingen technisch noodzakelijk voor de ver-
wezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg
van openbare nutsvoorzieningen bedoeld in sub-
rubriek 53.2 van de indelingsli jst van
Titel I van het Vlarem

1 m 3

gebruikt
water

0,0017 0,0001 0,0009

Afdeling 2. — Grondwaterbeheer

Art. 67. In artikel 28quater van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwater-
decreet wordt § 2, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996 en vervangen bij het decreet van 22 december 1999,
vervangen door wat volgt :

« § 2. De hoeveelheid grondwater die in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar werd opgepompt wordt als volgt
bepaald :

1° op basis van een continue debietmeting met registratie volgens de door de regering vastgestelde regels;

2° als de opgenomen hoeveelheid grondwater niet gemeten is aan de hand van een continue debietmeting bedoeld
in punt 1° wordt onweerlegbaar vermoed dat deze hoeveelheid gelijk is aan :

1) als de grondwaterwinning met toepassing van dit decreet of overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem is
vergund :

a) als in de vergunning een hoeveelheid op jaarbasis is vermeld : deze hoeveelheid;

b) als in de vergunning enkel een hoeveelheid op dagbasis is vermeld :

– deze hoeveelheid op dagbasis vermenigvuldigd met het reële aantal dagen dat de grondwaterwinning in gebruik
is geweest in geval van seizoensgebonden activiteiten of activiteiten van beperkte duur;

– met 225 in de andere gevallen;

2) als de grondwaterwinning niet met toepassing van onderhavig decreet of overeenkomstig de bepalingen van het
Vlarem is vergund of in de vergunning geen toegelaten hoeveelheid is vermeld : de som van de nominale capaciteit van
de pompen, uitgedrukt in m3 per uur en vermenigvuldigd met T. Daarbij is :

– voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit : T = 200;

– voor andere seizoensgebonden activiteiten of activiteiten van beperkte duur : T = 10 x het reële aantal dagen dat
de grondwaterwinning in gebruik geweest is;

– in de overige gevallen : T = 2 000;

3° als de debietmeting met registratie geen betrekking heeft op het volledige jaar voorafgaand aan het heffingsjaar :

1) voor de periode dat de opgenomen hoeveelheid grondwater werd gemeten : op basis van de tellerstanden van
deze periode;

2) voor de periode waarvoor geen tellerstanden beschikbaar zijn wordt de overeenstemmende hoeveelheid
grondwater vastgesteld volgens de bepalingen van punt 2° en op dagbasis berekend.

Bij toepassing van de punten 2° en 3° uit het eerste lid behouden de daartoe bevoegde ambtenaren van de
Maatschappij bedoeld in artikel 28undecies, § 1, tweede lid, de mogelijkheid over te gaan tot het opleggen van een boete
bedoeld in artikel 28undecies, § 4. »

Art. 68. In artikel 28octies, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996
en vervangen bij het decreet van 22 december 1999, worden de woorden « vanaf de verzending van het bericht van
rechtzetting » vervangen door de woorden « te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending van het
bericht van rechtzetting ».

Art. 69. In artikel 28novies, § 3, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996
en vervangen bij het decreet van 22 december 1999, worden de woorden « vanaf de verzending van het bericht van
heffing van ambtswege » vervangen door de woorden « te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending
van het bericht van heffing van ambtswege ».

Art. 70. In artikel 28decies, § 2, van hetzelfde decreet worden de woorden « drie jaar » vervangen door de woorden
« vijf jaar ».

Art. 71. In artikel 28duodecies, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 decem-
ber 1996, vervangen bij het decreet van 22 december 1999 en gewijzigd bij het decreet van 7 mei 2004, worden de
woorden « vanaf de datum van verzending van het heffingsbiljet of vanaf de kennisgeving van het heffingsbiljet »
vervangen door de woorden « te rekenen van de derde werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de
postdiensten overhandigd werd of vanaf de datum van kennisgeving van het heffingsbiljet ».

HOOFDSTUK 11. — Extern onderzoeksprojectfonds INBO

Art. 72. § 1. Er wordt een fonds opgericht binnen het INBO voor de kosten die het INBO draagt voor externe
onderzoeksopdrachten uitgevoerd door het Eigen Vermogen van het INBO. Dit fonds is een begrotingsfonds als
bedoeld in artikel 45 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit. Hierna het fonds te noemen.

§ 2. Het fonds wordt gespijsd met middelen van het Eigen Vermogen van het INBO. Het INBO zal de kosten die
het maakt voor Eigen Vermogenprojecten factureren aan het Eigen Vermogen.

§ 3. De inkomsten van het fonds mogen aangewend worden voor uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame
goederen en diensten, de verwerving van overig materieel en personeelsuitgaven.
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