
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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