
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 20 december 2007,
houdende de classificatie van de functie van niveau A.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister belast met Ambtenarenzaken,
S. VANACKERE

De Staatssecretaris van Ambtenarenzaken,
H. BOGAERT
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[C − 2012/35519]N. 2012 — 1441
20 APRIL 2012. — Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :
Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur

HOOFDSTUK 1. — Algemene bepaling

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. — Wet op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet

Art. 2. In artikel 65, tweede lid, van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit
kracht van de wet, ingevoegd bij de wet van 11 augustus 1978, wordt het woord « gouverneur » vervangen door het
woord « deputatie ».

Art. 3. In artikel 70, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 augustus 1978, worden de woorden
« na advies van de Minister van Landbouw en in overleg met de Minister of Staatssecretaris die bevoegd is voor de
ruimtelijke ordening in dit gewest » opgeheven.

HOOFDSTUK 3. — Wet Oppervlaktewateren

Art. 4. In artikel 32duodecies, § 3, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren
tegen verontreiniging, ingevoegd bij het decreet van 22 december 1995 en vervangen bij het decreet van
21 december 2001, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :

« De gewestbijdrage, vermeld in paragraaf 1, met inbegrip van de milieutechnische ondersteuning, wordt
berekend aan de hand van de door de Vlaamse Regering vastgestelde percentages van de totale kosten die voortvloeien
uit :

1° de aanleg van een afvoersysteem voor de afvoer van afvalwater, waarbij het hemelwater langs hetzelfde traject
wordt afgevoerd, bij voorkeur door middel van een geherwaardeerd grachtenstelsel dat op een milieuverantwoorde
wijze in stand wordt gehouden, of door middel van een gelijkwaardige oplossing;

2° de aanleg van aan dat afvoersysteem gerelateerde buffer-, retentie- of infiltratievoorzieningen voor hemelwater;

3° de bouw en de verbetering van de kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties, vermeld in paragraaf 1. »

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2007, portant la
classification des fonctions de niveau A.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre chargé de la Fonction publique,
S. VANACKERE

Le Secrétaire d’Etat à la Fonction publique,
H. BOGAERT
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Art. 5. In artikel 32terdecies, § 1, 2°, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 22 december 1995 en
vervangen bij het decreet van 21 december 2001, wordt de zinsnede « , rekening houdend met de goedgekeurde
meerjarenprogramma’s opgemaakt door de VMM in overleg met de steden en gemeenten » vervangen door de
zinsnede « , rekening houdend met de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen zoals bedoeld in
artikel 10.2.3, § 1, 20°, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid ».

Art. 6. In artikel 35ter van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 2, eerste lid, c), ingevoegd bij het decreet van 23 december 2005, wordt vervangen door wat volgt :

« c) de heffingsplichtigen, bedoeld in artikel 35quater van deze wet waarvan de inrichting niet gelegen is in de zone
van vijftig meter rond het stelsel van de openbare riolering en collectoren dat :

– is aangesloten op een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie; of

– wordt aangesloten op een openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie op basis van het zoneringsplan zoals bedoeld
in artikel 10.2.3, § 1, 20°, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, geldig
op 1 januari van het jaar in kwestie. »;

2° in paragraaf 5, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996 en vervangen bij het decreet van
21 december 2007, worden de woorden « uiterlijk binnen drie maanden na de verzendingsdatum van het
heffingsbiljet » vervangen door de woorden « uiterlijk binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de derde
werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd werd »;

3° in paragraaf 6, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996 en vervangen bij het decreet van
21 december 2007, worden de woorden « uiterlijk binnen twaalf maanden na de verzendingsdatum van het
heffingsbiljet » vervangen door de woorden « uiterlijk binnen een termijn van twaalf maanden te rekenen van de derde
werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd werd »;

4° in paragraaf 7, 5° en 6°, ingevoegd bij het decreet van 24 december 2004, vervangen bij het decreet van
21 december 2007, en gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008, worden de woorden « uiterlijk binnen drie
maanden vanaf de verzending van het heffingsbiljet » en « uiterlijk binnen drie maanden na de verzendingsdatum van
het heffingsbiljet » telkens vervangen door de woorden « uiterlijk binnen een termijn van drie maanden te rekenen van
de derde werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd werd »;

5° in paragraaf 8, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2003 en gewijzigd bij de decreten van
24 december 2004, 19 mei 2006, 21 december 2007 en 19 december 2008, worden de woorden « uiterlijk binnen de drie
maanden vanaf de verzending van het heffingsbiljet » vervangen door de woorden « uiterlijk binnen een termijn van
drie maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten
overhandigd werd ».

HOOFDSTUK 4. — Wet houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen
uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken

Art. 7. In artikel 3 van de wet van 12 juli 1976 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van
landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in het tweede lid wordt het woord « zeven » vervangen door het woord « acht » en wordt het woord
« gouverneur » vervangen door het woord « deputatie »;

2° aan het tweede lid wordt een zevende streepje toegevoegd, dat luidt als volgt :

« – een lid op de voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ordening. ».

Art. 8. In artikel 37, tweede lid, van dezelfde wet, worden de woorden « na advies van de Minister van Landbouw
en in overleg met de Minister of Staatssecretaris die bevoegd is voor de ruimtelijke ordening in dit gewest » opgeheven.

HOOFDSTUK 5. — Wet houdende bijzondere voorwaarden inzake ruilverkaveling van landeigendommen in der minne

Art. 9. In artikel 5, § 2, eerste lid, van de wet van 10 januari 1978 houdende bijzondere maatregelen inzake
ruilverkaveling van landeigendommen in der minne wordt het woord « gouverneur » vervangen door het woord
« deputatie ».

Art. 10. In artikel 45, eerste lid, van dezelfde wet wordt de zinsnede « , in overleg met de Minister die de
Ruimtelijke Ordening onder zijn bevoegdheid heeft » opgeheven.

HOOFDSTUK 6. — Decreet houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij

Art. 11. Aan artikel 2 van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaat-
schappij, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004 en 23 december 2010, wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt
als volgt :

« § 4. De roerende goederen van de afdeling Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen, afdeling van de Vlaamse
Landmaatschappij, opgericht bij decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschap-
pij, worden kosteloos en in de staat waarin ze zich bevinden overgedragen aan het AGIV, opgericht bij decreet van
7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap
« Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ».

Voor de overdracht, vermeld in het eerste lid, wordt een inventaris van alle roerende goederen, met inbegrip van
de rechten en verplichtingen opgemaakt in gezamenlijk overleg tussen de leidinggevende personeelsleden van de VLM
en het AGIV, die opgenomen wordt in de jaarrekening.

Het AGIV treedt in de rechten en verplichtingen van de VLM, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die
voortvloeien uit gerechtelijke procedures.

De beschikbare middelen van de VLM die verbonden zijn aan de rechten en verplichtingen, vermeld in het derde
lid, worden overgedragen aan het AGIV op basis van de afgesloten rekening. »
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