
HOOFDSTUK 19. Vlaams Provinciefonds

Art. 62. In artikel 3 van het decreet van 29 april 1991 betreffende het Vlaams Provinciefonds worden een
paragraaf 2/2 en een paragraaf 2/3 ingevoegd, die luiden als volgt :

« § 2/2. In afwijking van paragraaf 2/1 wordt de dotatie voor het begrotingsjaar 2013 niet aangepast met het
evolutiepercentage.

§ 2/3. In afwijking van paragraaf 1 en paragraaf 2/1 wordt de krachtens paragraaf 2/1 en paragraaf 2/2 berekende
dotatie in 2013 verminderd met 29.000 euro, in 2014 met 58.000 euro, in 2015 met 87.000 euro en in 2016 met
116.000 euro. De in mindering gebrachte bedragen worden telkens als structurele cofinanciering toegevoegd aan de
kredieten die voor de financiering van de externe audit van de lokale overheden worden ingeschreven in de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. ».

HOOFDSTUK 20. Financierende heffing

Afdeling 1. Oppervlaktewateren

Art. 63. In artikel 32septies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 1988 en vervangen bij het decreet van 12 december 1990, worden
de volgende wijzigingen aangebracht :

1° aan paragraaf 2, eerste lid, wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt :

« 7° het afsluiten van contracten voor de sanering van afvalwater dat niet afkomstig is uit huishoudelijke
activiteiten. »;

2° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt :

« § 4. De in paragraaf 1 bedoelde vennootschap sluit, in het kader van de in paragraaf 2 aan haar toevertrouwde
taken en onder toezicht van de economische toezichthouder, wanneer de exploitant dit vraagt of wanneer dit als
bijzondere voorwaarde in haar lozings- of milieuvergunning werd opgenomen en de exploitant aldus verplicht is een
saneringscontract af te sluiten, een saneringscontract af met de exploitant.

Het saneringscontract heeft betrekking op de sanering van het geloosde afvalwater dat afkomstig is uit de normale
bedrijfsactiviteiten, vermeld in de milieu- of lozingsvergunning of dat afkomstig is uit een bronbemaling waarvoor een
schriftelijke toelating van de in paragraaf 1 bedoelde vennootschap, verkregen werd overeenkomstig artikel 5.53.6.1.1,
§ 2, van titel II van het Vlarem. De lozing kan permanent of tijdelijk van aard zijn, maar vindt steeds plaats gedurende
een op voorhand vastgelegde periode en is niet het gevolg van een calamiteit als vermeld in paragraaf 5.

Het afvalwater kan afkomstig zijn van het water geleverd door een openbare watervoorzieningsmaatschappij of
van een eigen waterwinning.

Het afvalwater dat het voorwerp uitmaakt van dit saneringscontract :

1° is niet afkomstig uit huishoudelijke activiteiten. Het omvat dus alle afvalwater afkomstig van activiteiten als
vermeld in de bijlage van deze wet, met uitzondering van de activiteit 56 « lozingen uit huishoudelijke activiteiten »;

2° en wordt geloosd in :

– een openbare riolering aangesloten op een operationele openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie;

– een operationele openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie via een bestaande privaatrechtelijke of ten laste van de
vergunde exploitant aan de in paragraaf 1 bedoelde vennootschap voor uitvoering opgedragen toevoerleiding;

– een openbare riolering waarvan de aansluiting op een operationele of overeenkomstig paragraaf 2 ter uitvoering
aan de in paragraaf 1 bedoelde vennootschap opgedragen openbare waterzuiveringsinstallatie is voorzien op basis van
het zoneringsplan, vermeld 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;

3° en maakt het voorwerp uit van een milieu- of lozingsvergunning of een schriftelijke toelating van de in
paragraaf 1 bedoelde vennootschap voor het lozen van water afkomstig van een bronbemaling overeenkomstig
artikel 5.53.6.1.1, § 2, van titel II van het Vlarem.

De Vlaamse Regering legt nadere regels vast inzake :

– de vorm van de saneringscontracten, dit op voorstel van de economische toezichthouder;

– de voorwaarden voor het afsluiten van een contract indien dit niet verplicht is in de lozings- of
milieuvergunning;

– de te volgen procedure ter afsluiting van een saneringscontract;

– de inhoudelijke vermeldingen van het contract;

– de verwerkbaarheid van het afvalwater op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Hierbij zullen de bepalingen van het contract inhoudelijk minstens bevatten :

– in hoofde van de in paragraaf 1 bedoelde vennootschap, een opsomming en de berekeningswijze van de
specifieke investeringskosten of exploitatiekosten, noodzakelijk voor de verwerking van het afvalwater;

– de meldingsprocedure voor de lozing;

– een tijdschema van de geplande lozing en de vuilvrachten die conform de vergunning verwerkt kunnen worden;

– voor lozingen ten gevolge van een bronbemaling de wijze waarop de vergoeding V berekend wordt. »;

3° een paragraaf 5 en een paragraaf 6 worden toegevoegd, die luiden als volgt :

« § 5. De in paragraaf 1 bedoelde vennootschap sluit, in het kader van de in paragraaf 2 aan haar toevertrouwde
taken en onder toezicht van de economische toezichthouder, wanneer de exploitant dit vraagt of wanneer dit als
bijzondere voorwaarde in haar lozings- of milieuvergunning werd opgenomen en de exploitant aldus verplicht is een
saneringscontract af te sluiten, een saneringscontract af met de exploitant, betrekking hebbend op de sanering van het
afvalwater, afkomstig uit een noodlozing.

Een noodlozing vindt plaats ten gevolge van een calamiteit, zijnde een totaal onvoorzienbare en onvermijdbare
gebeurtenis, zich voordoende ten gevolge van overmacht, waardoor het zich van een tijdelijke lozing onderscheidt. De
noodlozing omvat het afvalwater dat in principe op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie kan gezuiverd
worden en dat wat betreft samenstelling en debiet gelijkaardig is aan het tijdens een normale bedrijfsvoering
geproduceerde ongezuiverde afvalwater. Het afvalwater dat tijdens de noodlozing geloosd wordt mag geen stoffen
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bevatten die schadelijk zijn voor de werking van de openbare saneringsinfrastructuur. Het afvalwater rechtstreeks
voortvloeiend uit de calamiteit, dient door de exploitant opgevangen te worden en vervolgens verwerkt of afgevoerd
te worden, tenzij het afvalwater geen stoffen bevat die schadelijk zijn voor de werking van de openbare
saneringsinfrastructuur.

Het afvalwater dat het voorwerp uitmaakt van dit saneringscontract :

1° is niet afkomstig van huishoudelijke activiteiten. Het omvat dus alle afvalwater afkomstig van activiteiten als
vermeld in de bijlage van deze wet, met uitzondering van de activiteit 56 « lozingen uit huishoudelijke activiteiten »;

2° en wordt geloosd via een noodaansluiting onder de welke verstaan wordt :

– een aansluiting op een openbare riolering aangesloten op een operationele openbare rioolwaterzuiveringsinstal-
latie;

– een aansluiting op een operationele openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie via een bestaande privaatrechtelijke
of ten laste van de vergunde exploitant aan de in paragraaf 1 bedoelde vennootschap voor uitvoering opgedragen
toevoerleiding;

3° en maakt het voorwerp uit van :

– een bijzondere voorwaarde, betreffende de mogelijkheid tot noodlozing en de daaraan gekoppelde voorwaarden,
van een lozings- of milieuvergunning;

– een schriftelijke verklaring van de exploitant waarin gesteld wordt dat :

i) het afvalwater geloosd tijdens de noodlozing geen schadelijke stoffen, zijnde stoffen die de normale werking van
de openbare riolering en de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie ernstig verstoort, bevat,

ii) het afvalwater aan de voorwaarden als vermeld in lid 8, punt 5, voldoet, en

iii) de exploitant de noodlozing zal beëindigen wanneer de in paragraaf 1 bedoelde vennootschap hiertoe verzoekt
in het geval deze het afvalwater afkomstig uit de noodlozing niet kan verwerken zonder een minimale werking van
de openbare riolering en de openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties te garanderen. Deze schriftelijke verklaring
wordt voor de ingebruikname van de noodaansluiting opgesteld. De exploitant kan slechts eenmaal gebruik maken van
de mogelijkheid om een noodlozing in gebruik te nemen door middel van een schriftelijke verklaring.

De exploitant kan de noodaansluiting pas in gebruik nemen na schriftelijke melding aan de toezichthouder
bevoegd voor milieuhandhaving en de in paragraaf 1 bedoelde vennootschap. Bij de melding wordt de schriftelijke
verklaring gevoegd, indien van toepassing. De toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving bevestigt de melding
door middel van een ontvangstmelding aan de exploitant. Bij stopzetting van de noodlozing brengt de exploitant de
toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving en de in paragraaf 1 bedoelde vennootschap, schriftelijk op de hoogte
van de einddatum van het gebruik van de noodaansluiting.

Voor de toepassing van dit decreet wordt onder de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving verstaan : de
toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving, vermeld in artikel 12, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van
12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid.

Voor de verwerking van het afvalwater ten gevolge van de noodlozing waarvoor een contract afgesloten werd met
de in paragraaf 1 bedoelde vennootschap is de exploitant een vergoeding verschuldigd aan de in paragraaf 1 bedoelde
vennootschap. Tevens moet de exploitant een verslag opstellen waarin de oorzaak van de noodlozing en de te nemen
maatregelen om toekomstige noodlozingen te vermijden, opgesomd zijn.

Indien door de ambtenaren van de maatschappij belast met een controle of een onderzoek in verband met de
toepassing van de heffing, vastgesteld werd dat de exploitant zijn schriftelijke verklaring, vermeld in lid 3, punt 3, niet
naleeft, vervalt het bestaande contract van rechtswege of kan geen contract worden afgesloten.

In het geval de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving, vaststelt dat de exploitant de noodlozing niet
beëindigt wanneer de in paragraaf 1 bedoelde vennootschap hiertoe verzoekt in het geval deze het afvalwater
afkomstig uit de noodlozing niet kan verwerken zonder een minimale werking van de openbare riolering en de
openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties te garanderen, vervalt het bestaande contract van rechtswege of kan geen
contract worden afgesloten.

De Vlaamse Regering legt nadere regels vast inzake :

– de vorm van de saneringscontracten, dit op voorstel van de economische toezichthouder;

– de procedure van melding van een noodlozing en van aanvraag tot het afsluiten van een saneringscontract;

– de inhoudelijke vermeldingen van het contract;

– de criteria voor het opleggen van een saneringscontract als bijzondere voorwaarde in de lozings- of
milieuvergunning;

– de voorwaarden waaraan het afvalwater geloosd tijdens de noodlozing, minstens moet voldoen;

– de berekeningswijze van de vergoeding via een progressief tarief in functie van de duur en frequentie van de
noodlozing, inclusief de specifieke exploitatiekosten die noodzakelijk zijn voor de verwerking van het afvalwater.

Hierbij zullen de bepalingen van het contract inhoudelijk minstens bevatten :

– een opsomming van de vergoeding en de specifieke exploitatiekosten;

– de procedure voor de melding van de noodlozing (begin en einde);

– de criteria waaraan het verslag, dat opgesteld wordt door de exploitant na de noodlozing, dient te voldoen.

§ 6. Afvalwater niet afkomstig van huishoudelijke activiteiten of niet-verontreinigd hemelwater dat op basis van
de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, alle uitvoeringsbepalingen van dit
decreet, evenals de bepalingen uit de betreffende milieuvergunning, door de exploitant van de hinderlijke inrichting in
een geschikt oppervlaktewater moet geloosd worden, komt in aanmerking voor een contract voor de aanleg en
exploitatie van een effluentleiding waarin de betrokken exploitant zijn aandeel inzake aanleg en exploitatie ten laste
neemt. ».
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Art. 64. Aan artikel 35bis van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1990 en vervangen bij het
decreet van 25 juni 1992, wordt een paragraaf 9 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 9. In afwijking van paragraaf 3 is geen heffing verschuldigd voor de lozing van afvalwater dat geloosd wordt
via een noodaansluiting als vermeld in artikel 32septies, § 5, op voorwaarde dat de heffingsplichtige :

1° de noodlozing voorafgaand het aanvatten ervan schriftelijk meldt aan de bevoegde instanties, vermeld in
artikel 32septies, § 5, en waarvoor een ontvangstmelding als vermeld in artikel 32septies, § 5, ontvangen werd;

2° en uiterlijk binnen de 90 dagen na het beëindigen van de noodlozing over een schriftelijk saneringscontract,
vermeld in artikel 32septies, § 5, met betrekking tot de betrokken noodlozing beschikt;

3° en de vergoeding met inbegrip van de specifieke kosten, vermeld in artikel 32septies, § 5, integraal aan de in
artikel 32septies, § 1, bedoelde vennootschap heeft vergoed binnen de contractueel vastgelegde betalingstermijn of
uiterlijk 3 maand vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de heffing betrekking hebbend op de noodlozing
ingekohierd moet zijn.

Elke heffingsplichtige die in aanmerking wenst te komen voor de vrijstelling dient bij de aangifte, vermeld in
artikel 35octies, een schriftelijke aanvraag te voegen vergezeld van de nodige bewijsstukken waaruit blijkt dat aan al de
bovenvermelde voorwaarden is voldaan. ».

Art. 65. Aan artikel 35ter van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1990 en vervangen bij het
decreet van 25 juni 1992, wordt een paragraaf 10 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 10. In afwijking van artikel 35ter, § 1, wordt in geval van i) onvergunde lozing, ii) de lozing die niet voldoet aan
de bijzondere voorwaarde vermeld in de lozings- of milieuvergunning om een contract, vermeld in artikel 32septies, § 4,
af te sluiten, of iii) de lozing van afvalwater via een noodaansluiting die niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in
artikel 35bis, § 9, het bedrag van de heffing voor de periode waarin vermelde lozing zich voordeed, als volgt
vastgesteld :

H = [T × (1 + (0,01 × d))] × Qx × Cx + (T × Nkx)

Waarbij :

H = het bedrag van de verschuldigde heffing voor waterverontreiniging;

T = het bedrag van het eenheidstarief van de heffing, vermeld in artikel 35ter, § 2;

d = de cumulatieve duur van de lozingen in het betrokken heffingsjaar, uitgedrukt in dagen. d is niet groter dan
365 en wordt berekend als volgt :

[(deind - dbegin) + F]

waarbij :

dbegin
=

1° de datum van aanvang van de lozing, zoals opgenomen in de schriftelijke melding van de heffingsplichtige aan
de maatschappij of de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving, tenzij de maatschappij aantoont dat de lozing
reeds op een vroegere datum startte, op voorwaarde dat de melding plaatsvond voorafgaand aan de eventuele
vaststelling van de lozing door de ambtenaren van de maatschappij belast met een controle of een onderzoek in
verband met de toepassing van de heffing of de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving;

2° de datum van vaststelling van de lozing, als vermeld in het proces-verbaal van overtreding of een
vaststellingsverslag als vermeld in artikel 35decies, § 2, tenzij de maatschappij aantoont dat de lozing reeds op een
vroegere datum startte, indien de lozing werd vastgesteld door de ambtenaren van de maatschappij belast met een
controle of een onderzoek in verband met de toepassing van de heffing of de toezichthouder bevoegd voor
milieuhandhaving voorafgaand aan een eventuele schriftelijke melding door de heffingsplichtige;

deind = de datum waarop door de bevoegde ambtenaren van de maatschappij of de toezichthouder bevoegd voor
milieuhandhaving vastgesteld werd dat de lozing stopgezet is, mits mogelijkheid voor de heffingsplichtige om een
andere datum te bewijzen;

F = deze gelijk is aan :

1° 1 indien de lozing gemeld werd door de heffingsplichtige aan de maatschappij of de toezichthouder bevoegd
voor milieuhandhaving en deze melding plaatsvond voorafgaand aan de eventuele vaststelling van de lozing door de
bevoegde ambtenaren van de maatschappij of de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving;

2° 30 in alle andere gevallen;

Qx = het waterverbruik, waarvan de hoeveelheid gelijk is aan het totale waterverbruik Q bepaald overeenkomstig
artikel 35septies, § 2, verminderd met de hoeveelheid koelwater K, vermeld in artikel 35quinquies, § 1, vermenigvuldigd
met d en gedeeld door 365 of, indien hiervan het bewijs geleverd wordt, het reëel aantal dagen waarop afvalwater
geloosd wordt in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar;

Cx = de omzettingscoëfficiënt, vermeld in kolom 8 van de tabel opgenomen in bijlage bij deze wet;

Nkx = de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van koelwater bepaald overeenkomstig artikel 35quinquies, § 1,
vermenigvuldigd met d en gedeeld door 365 of, indien hiervan het bewijs geleverd wordt, het reëel aantal dagen
waarop koelwater geloosd wordt in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar. ».

Art. 66. In artikel 35quinquies van dezelfde wet, vervangen bij het decreet van 24 juni 2005, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1 wordt de zin « N = N1 + N2 + N3 + Nk waarin N = de vuilvracht uitgedrukt in
vervuilingseenheden; » vervangen door de zin « N = N1 + N2 + N3 + Nk + Nv waarin N = de vuilvracht uitgedrukt in
vervuilingseenheden, de vuilvracht kan in geen geval negatief worden; »;
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2° in paragraaf 1 worden de woorden « *Nk = a (K × 0,0004) » vervangen door de woorden « *Nk = ak (K × 0,0004) »;

3° in paragraaf 1 wordt de zin « a : deze term is gelijk aan 0,825 voor de heffingsjaren 1992, 1993, 1994, 1995 en is
gelijk aan 0,550 met ingang van het heffingsjaar 1996. » vervangen door de zin « ak : deze term is gelijk aan 0,550. »;

4° aan paragraaf 1 worden de volgende zinnen toegevoegd :

« *Nv = Ev − Kv

Waarin :

Nv : de vuilvracht die gerelateerd is aan de verwerkbaarheid van het geloosde afvalwater uitgedrukt in negatieve
of positieve vervuilingseenheden;

Onder goed verwerkbaar afvalwater wordt verstaan afvalwater waarbij de gemiddelde samenstelling voldoet aan
alle volgende voorwaarden :

a) CZV/BZV kleiner dan of gelijk aan 4;

b) BZV/N groter of gelijk aan 4;

c) BZV/P groter of gelijk aan 25;

d) BZV concentratie hoger dan of gelijk aan 100 mg/l.

Waarbij :

BZV : de in het geloosde afvalwater gemeten biochemische zuurstofbehoefte gedurende 5 dagen, uitgedrukt in mg
BZV/l;

CZV : de in het geloosde afvalwater gemeten chemische zuurstofbehoefte, uitgedrukt in mg CZV/l;

N : het in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale stikstof uitgedrukt in mg N/l;

P : het in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale fosfor, uitgedrukt in mg P/l.

Onder complementair afvalwater wordt verstaan afvalwater waarbij de gemiddelde samenstelling voldoet aan alle
volgende voorwaarden :

a) CZV/BZV kleiner dan 2;

b) BZV/N groter dan 8;

c) BZV/P groter dan 40;

d) BZV concentratie hoger dan 500 mg/l.

Waarbij :

BZV : de in het geloosde afvalwater gemeten biochemische zuurstofbehoefte gedurende 5 dagen, uitgedrukt in mg
BZV/l;

CZV : de in het geloosde afvalwater gemeten chemische zuurstofbehoefte, uitgedrukt in mg CZV/l;

N : het in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale stikstof uitgedrukt in mg N/l;

P : het in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale fosfor, uitgedrukt in mg P/l.

De gemiddelde samenstelling is het rekenkundig gemiddelde van alle meet- en bemonsteringsresultaten van de
verschillende monsternemingen bekomen volgens de regels vastgesteld door de Vlaamse Regering in uitvoering van
paragraaf 3.

Ev : de extra verwerkingskosten voor de sanering van afvalwater dat niet goed verwerkbaar is;

De term Ev is :

1° nul wanneer het afvalwater goed verwerkbaar of complementair is of voor de heffingsplichtigen waarvoor a = 0;

2° in alle andere gevallen gelijk aan :

Waarbij :
Qdv : het gemiddeld volume afvalwater, uitgedrukt in liter, geloosd in een etmaal in het jaar voorafgaand aan het

heffingsjaar. Het gemiddelde volume is het rekenkundig gemiddelde van alle meet- en bemonsteringsresultaten van de
verschillende monsternemingen bekomen volgens de regels vastgesteld door de Vlaamse Regering in uitvoering van
paragraaf 3. Indien enkel het volume afvalwater geloosd in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar (Qj)
beschikbaar is, wordt Qdv als volgt berekend :

Qdv =
Qj × 1000

225*d
BZVc : de gecorrigeerde BZV concentratie, uitgedrukt in mg BZV/l, zodat het afvalwater voldoet aan de

voorwaarden voor goed verwerkbaar afvalwater met uitzondering van de voorwaarde BZV/P groter of gelijk aan 25.
BZVc is gelijk aan de maximale waarde uit de volgende reeks : 100, CZV/4, N × 4, BZV;

BZV : de gemiddelde concentratie van de in het geloosde afvalwater gemeten biochemische zuurstofbehoefte
gedurende 5 dagen, uitgedrukt in mg BZV/l;

CZV : de gemiddelde concentratie van de in het geloosde afvalwater gemeten chemische zuurstofbehoefte,
uitgedrukt in mg CZV/l;

N : de gemiddelde concentratie van de in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale stikstof uitgedrukt
in mg N/l;

P : de gemiddelde concentratie van de in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale fosfor, uitgedrukt in
mg P/l;

Hierbij is de gemiddelde concentratie het rekenkundig gemiddelde van alle meet- en bemonsteringsresultaten van
de verschillende monsternemingen bekomen volgens de regels vastgesteld door de Vlaamse Regering in uitvoering van
paragraaf 3.
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ZSp : de slibproductie, uitgedrukt in mg/l, ontstaan door de chemische precipitatie van het toe te voegen
ijzertrichloride wanneer de samenstelling van afvalwater niet voldoet aan de voorwaarde BZV/ P groter of gelijk aan
25. ZSp kan niet negatief zijn en wordt berekend als :

6,6 × (P −
BZV
25 )

d : correctiefactor wanneer het gaat om seizoensgebonden of niet-continue activiteiten wanneer minder dan
225 kalenderdagen per jaar afvalwater wordt geloosd en hiervan het bewijs geleverd wordt; d dan gelijk is aan het
quotiënt van het aantal dagen waarin afvalwater werd geloosd en 225;

Kv : de korting voor de sanering van complementair afvalwater
De term Kv :

1° is nul wanneer het afvalwater niet complementair is of voor de heffingsplichtigen waarvoor a = 0;
2° is in alle andere gevallen gelijk aan :

Qdv
180 ×

0,45 × BZV
1350 × (0,40 + 0,60 × d)

Waarbij :
Qdv : het gemiddeld volume afvalwater, uitgedrukt in liter, geloosd in een etmaal tijdens de maand van grootste

bedrijvigheid in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar. Het gemiddelde volume is het rekenkundig gemiddelde van
alle meet- en bemonsteringsresultaten van de verschillende monsternemingen bekomen volgens de regels vastgesteld
door de Vlaamse Regering in uitvoering van paragraaf 3. Indien enkel het volume afvalwater geloosd in het jaar
voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar (Qj) beschikbaar is, wordt Qdv als volgt berekend :

Qdv =
Qj × 1000

225*d
BZV : de gemiddelde concentratie van de in het geloosde afvalwater gemeten biochemische zuurstofbehoefte

gedurende 5 dagen, uitgedrukt in mg BZV/l. De gemiddelde concentratie is het rekenkundig gemiddelde van alle
meet- en bemonsteringsresultaten van de verschillende monsternemingen bekomen volgens de regels vastgesteld door
de Vlaamse Regering in uitvoering van paragraaf 3;

d : correctiefactor wanneer het gaat om seizoensgebonden of niet-continue activiteiten waarbij minder dan
225 kalenderdagen per jaar afvalwater wordt geloosd en hiervan het bewijs geleverd wordt; d is dan gelijk aan het
quotiënt van het aantal dagen waarin afvalwater werd geloosd en 225. »;

5° in paragraaf 4 worden de woorden « de componenten N1, N2 en N
3

» vervangen door de woorden « de
componenten N1, N2, N3 en Nv »;

6° in paragraaf 6 worden de woorden « N1, N2 of N3 » telkens vervangen door de woorden « N1, N2, N3 of Nv »;
7° in paragraaf 6 worden de woorden « N1-, N2- of N3-componenten » vervangen door de woorden « N1-, N2-, N3-,

of Nv-componenten »;
8° in paragraaf 7 worden de woorden « N1, N2 of N3 » vervangen door de woorden « N1, N2, N3 of Nv »;
9° in paragraaf 7 worden de woorden « N1, N2 en N3 » telkens vervangen door de woorden « N1, N2, N3 en Nv »;
10° paragraaf 13 wordt opgeheven;
11° in paragraaf 14 worden de woorden « N1, N2 en N3 » vervangen door de woorden « N1, N2, N3 en Nv ».

Art. 67. In artikel 35septies, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « N1, N2 en N3 » worden vervangen door de woorden « N1, N2, N3 en Nv »;

2° de woorden « N = N1 + N2 + N3 + Nk » worden vervangen door de woorden « N = N1 + N2 + N3 + Nk + Nv »;

3° de woorden « *N = a (K × 0,0004) » worden vervangen door de woorden « *Nk = ak (K x 0,0004) »;

4° de zin « a : deze term is gelijk aan 0,825 voor de heffingsjaren 1992, 1993, 1994, 1995 en is gelijk aan 0,550 met
ingang van het heffingsjaar 1996. » wordt vervangen door de zin « ak : deze term is gelijk aan 0,550. »;

5° de volgende zinnen worden toegevoegd :

« *Nv = (Q - K) × CV

Waarin :

Nv : de vuilvracht die gerelateerd is aan de verwerkbaarheid van het geloosde afvalwater uitgedrukt in negatieve
of positieve vervuilingseenheden;

Q : het waterverbruik zoals hierboven bepaald;

K : de hoeveelheid koelwater, vermeld in artikel 35quinquies, § 1;

Cv : deze term is gelijk aan nul voor de heffingsplichtigen vermeld in artikel 35ter, § 2, a) en b), en is in alle andere
gevallen gelijk aan de omzettingscoëfficiënt, vermeld in kolom 7 van de tabel opgenomen in bijlage bij deze wet. ».

Art. 68. In artikel 35vicies van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 27 juni 2003 en vervangen bij het decreet
van 21 december 2007, worden een paragraaf 3, een paragraaf 4 en een paragraaf 5 toegevoegd, die luiden als volgt :

« § 3. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt de vuilvracht Nv, zoals bepaald in artikel 35quinquies en arti-jkel
35septies, vermenigvuldigd met volgende coëfficiënten :

0 voor de heffingsjaren 2013 en 2014;

0,33 voor het heffingsjaar 2015;

0,66 voor het heffingsjaar 2016;

1 voor het heffingsjaar 2017 en volgende.

§ 4. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt voor de sectoren 07, 19a, 19b, 39, 41, 45, 49, 51a, 53a en 53b de
vuilvracht N, wanneer deze bepaald wordt overeenkomstig artikel 35septies, verminderd met :

[(N1+N2+N3+Nk)oc – (N1+N2+N3+Nk)oc,2012] × B

Waarbij :

(N1+N2+N3+Nk)oc : de vuilvracht, zijnde de som van N1, N2, N3 en Nk, bepaald overeenkomstig artikel 35septies
voor het betrokken heffingsjaar;

(N1+N2+N3+Nk)oc,2012 : de vuilvracht, zijnde de som van N1, N2, N3 en Nk, bepaald overeenkomstig artikel 35septies
voor het heffingsjaar 2012;
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B : overgangscoëfficiënt die gelijk is aan :

1 voor de heffingsjaren 2013 en 2014;

0,66 voor het heffingsjaar 2015;

0,33 voor het heffingsjaar 2016;

0 voor het heffingsjaar 2017 en volgende;

De heffing kan in geen geval negatief worden.

§ 5. In de bestaande saneringscontracten worden de bepalingen met betrekking tot de vergoeding V, de korting en
de specifieke exploitatiekosten, met name de forfaitaire kostenaanrekening ter correctie van verdunning of
verhoudingen goede verwerkbaarheid door middel van koolstofbron-dosering en of chemicaliën-dosering, vanaf het
heffingsjaar 2015 van rechtswege geschrapt. ».

Art. 69. In dezelfde wet wordt de bijlage vervangen door volgende bijlage :

« Bijlage bij de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Nr. Aard hoofdactiviteit
Grondslag waarop

de omzettingscoëfficiënt C1
betrekking heeft

C1 C2 C3 Cv Cx

1 Aardappelmeelfabrieken 1 000 kg aardappelen 1,44 0,001 0,009 0 0,622

2 Aardappelverwerking met bakproces 1 000 kg aardappelen 0,87 0,001 0,009 0 0,622

3 Aardewerk, asbestcement-, glas-,
kalksteen-, asbest-, cement-, baksteen-,
en betonfabriek

1 m3 gebruikt water 0,007 0,005 0,009 0 0,021

4 Autorevisiewerkplaatsen, werkplaatsen
voor tram en spoor, garages, spuiterijen
en transportbedrijven

1 m3 gebruikt water 0,05 0,023 0,009 0 0,082

5.a
5.b

a) Bierbrouwerijen
b) idem bij terughouden van hop en
bostel

1 000 kg bier
1 000 kg bier

1,33
0,34

0,001
0,001

0,009
0,009

0
-0,009

0,127
0,074

6 Niet elders genoemde voedingsmidde-
len

1 m3 gebruikt water 0,038 0,001 0,009 -0,006 0,048

7 Cacao-, chocolade-, suikerwerk- en
honingfabrieken

1 m3 gebruikt water 0,130 0,006 0,01 -0,011 0,137

8.a

8.b

Chemische industrieën :
a) minerale scheikunde en transforma-
tie activiteiten
b) organische scheikunde

1 m3 gebruikt water

1 m3 gebruikt water

0,300

0,600

0,010

0,002

0,012

0,010

0,005

0

0,327

0,612

9 Destilleerderijen 1 m3 gebruikt water 0,06 0,001 0,009 0 0,070

10 Destructiebedrijven 1 000 kg bruto gewicht te
destructeren materiaal

1,1 0,023 0,009 0 2,234

11 Dorserijen van erwten en capucijners 1 000 kg uitgangsproduct 0,034 0,001 0,009 0 0,048

12 Elektriciteitscentrales 1 m3 gebruikt water 0,02 0,002 0,009 0,008 0,039

13 Emailleerderijen 1 m3 gebruikt water 0,04 0,023 0,009 0 0,072

14 Fruitconservenfabrieken (incl. jamfa-
brieken)

1 000 kg appelen, peren,
aardbeien
1 000 kg kersen, bramen,
bessen en overige zachte
vruchten

1,02

0,73

0,001

0,001

0,009

0,009

-0,006

-0,006

0,341

0,341

15 Galvaniseerfabrieken 1 m3 gebruikt water 0,04 0,023 0,009 0 0,072

16 Gasfabrieken 1 000 kg uitgangsproduct 1,10 0,001 0,009 0 0,030

17 Gist- en spiritusfabrieken 1 000 kg melasse 9,3 0,001 0,009 0 0,922

18 Grafische en andere papierverwerkende
en kartonverwerkende bedrijven

1 m3 gebruikt water 0,04 0,013 0,009 0 0,062

19.a
19.b

Groenteconservenbedrijven :
a) aardappelbedrijven
b) groentebedrijven

1 m3 gebruikt water
1 m3 gebruik water

0,154
0,072

0,004
0,003

0,037
0,011

0
0

0,195
0,086

20 Groentewasserijen 1 000 kg wortelen
1 000 kg zilveruien

0,13
0,23

0,001
0,001

0,009
0,009

0
0

0,412
0,412

21.a

21.b

Horeca :
a) hotels, motels restaurants, jeugdher-
bergen en cafés
b) pensions, bungalowparken, cam-
pings, pretparken en diergaarden

1 m3 gebruikt water

1 m3 gebruikt water

0,02

0,02

0,001

0,001

0,009

0,009

0

0

0,030

0,030
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Nr. Aard hoofdactiviteit
Grondslag waarop

de omzettingscoëfficiënt C1
betrekking heeft

C1 C2 C3 Cv Cx

22.a
22.b
22.c
22.d
22.e

Huiden en vellen :
a) chroomleerlooierijen
b) plantaardige leerlooierijen
c) witleerlooierijen
d) pelsbereiding bedrijven
e) zeemleerlooierijen

1 000 kg uitgangsproduct
1 000 kg uitgangsproduct
1 000 kg uitgangsproduct
1 000 kg uitgangsproduct
1 000 kg uitgangsproduct

6,9
7
10
10
20

0,003
0,002
0,002
0,002
0,002

0,009
0,009
0,009
0,009
0,009

0,013
0
0
0
0

0,169
0,720
0,263
0,091
0,263

23 Ijzerbeitserij
extra per voor geloosd ijzer

1 m3 gebruikt water
1 000 kg geloosd ijzer

0,004
3,30

0,023 0,009 0 0,074

24 Kaarsfabrieken en wasblekerijen 1 m3 gebruikt water 0,010 0,001 0,009 0 0,020

25 Keramische industrie 1 m3 gebruikt water 0,011 0,005 0,009 0 0,025

26 Laboratoria 1 m3 gebruikt water 0,035 0,002 0,009 0 0,046

27 Lak- en verffabrieken 1 m3 gebruikt water 0,370 0,008 0,009 0,006 0,393

28.a
28.b
28.c
28.d

28.e

a) pluimveebedrijven
b) varkenshouderijen
c) rundveebedrijven
d) veehouderijen niet in sub a, b en c
begrepen
e) overige bedrijven

1 m3 gebruikt water
1 m3 gebruikt water
1 m3 gebruikt water
1 m3 gebruikt water

1 m3 gebruikt water

0,015/50
0,015/20
0,015/10
0,015/5

0,015/100

0,001/50
0,001/20
0,001/10
0,001/5

0,001/100

0,009/50
0,009/20
0,009/10
0,009/5

0,009/100

0
0
0
0

0

0,001
0,001
0,003
0,005

0,000

29 Lijmfabrieken 1 000 kg beenderlijm 3,7 0,001 0,009 0 0,610

30 Limonadefabrieken en bottelarijen 1 000 l gefabriceerd pro-
duct

0,12 0,001 0,009 0 0,110

31 Margarine vet- en spijsoliefabrieken

indien uitsluitend olie wordt gewonnen
door het persen van zaden

1 000 kg ruwe oliën en
vetten
1 000 kg gefabriceerd pro-
duct

0,7

0,06

0,001

0,001

0,009

0,009

0

0

1,457

1,457

32 Metaalindustrie (mechanisch bewerken,
verzinken en non-ferro beitsen)

1 m3 gebruikt water 0,028 0,023 0,009 0,005 0,065

33 Metallurgische industrie 1 m3 gebruikt water 0,010 0,023 0,009 0 0,042

34 Mouterijen 1 000 kg gerst 0,16 0,001 0,009 0 0,093

35 Papierindustrie 1 000 kg papier 1,6 0,001 0,009 0 0,692

36 Parfum- en cosmeticafabrieken 1 m3 gebruikt water 0,026 0,001 0,009 -0,018 0,036

37 Pindabranderijen 1 000 kg uitgangsproduct 0,75 0,001 0,009 0 0,048

38 Plastiekverwerkende nijverheid 1 m3 gebruikt water 0,010 0,001 0,009 0 0,020

39 Pluimveeslachterijen 1 m3 gebruikt water 0,1756 0,0151 0,0456 0 0,236

40 Poets- en smeermiddelen fabrieken 1 m3 gebruikt water 0,012 0,002 0,009 0 0,023

41 Slachthuizen (excl. vleeswarenverwer-
king)

1 m3 gebruikt water 0,0953 0,0091 0,0484 0 0,153

42 Stijfsel- en zetmeelfabrieken 1 000 kg uitgangsproduct 3 0,001 0,009 0 1,551

43 Strokartonfabrieken 1 000 kg karton 4,9 0,001 0,009 0 0,692

44 Suikerfabrieken en
suikerbietenrasperijen
indien uitsluitend afvalwater van de
condensoren wordt geloosd

1 000 kg suikerbieten

1 000 kg suikerbieten

0,27

0,027

0,001

0,001

0,009

0,009

0

0

0,284

0,284

45 Textielfabrieken 1 m3 gebruikt water 0,042 0,004 0,008 0 0,052

46 Vatenwasserijen 1 m3 gebruikt water 0,58 0,012 0,009 0 0,601

47 Visconservenfabrieken 1 000 kg verse vis 2,43 0,001 0,009 -0,006 0,770

48 Vismeelfabrieken 1 000 kg uitgangsproduct 3,3 0,001 0,009 0 0,048

49 Vleeswarenbedrijven 1 m3 gebruikt water 0,1103 0,0037 0,0423 0 0,156

50 Vulcaniseerinrichting, gummiwaren,
kabel- en kunstleerfabrieken

1 m3 gebruikt water 0,014 0,002 0,009 0 0,025

51.a
51.b

Wasserijen, met uitzondering van was-
salons :
a) natwasserijen
b) chemische wasserijen en droogkuis

1 m3 gebruikt water
1 m3 gebruikt water

0,031
0,08

0,006
0,001

0,003
0,009

0
0

0,040
0,090

52 Zeepfabrieken
indien onderloog geloosd wordt te ver-
hogen met :

1 000 kg zeep 0,55
3,1

0,001 0,009 0 0,859
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Nr. Aard hoofdactiviteit
Grondslag waarop

de omzettingscoëfficiënt C1
betrekking heeft

C1 C2 C3 Cv Cx

53.a
53.b

Zuivelindustrie
a) niet gesaneerde bedrijven
b) gesaneerde bedrijven

1 m3 gebruikt water
1 m3 gebruikt water

0,089
0,052

0,002
0,001

0,009
0,013

-0,011
-0,006

0,100
0,066

54 Zwembadinrichtingen 1 m3 gebruikt water 0,006 0,001 0,001 0 0,008

55 Niet hoger vermelde bedrijfsactiviteiten 1 m3 gebruikt water 0,017 0,001 0,009 0,008 0,035

56 Lozingen uit huishoudelijke activiteiten 1 m3 gebruikt water 0,015 0,001 0,009 0 0,025

57 - Ziekenhuizen
- de door de Vlaamse Gemeenschap
erkende en gesubsidieerde
voorzieningen in de Bijzondere Jeugd-
bijstand en de Gemeenschaps-
instellingen voor Bijzondere Jeugdzorg
- de door de Vlaamse Gemeenschap
erkende en gesubsidieerde residentiële
voorzieningen binnen het algemeen
welzijnswerk
- de door de Vlaamse Gemeenschap
erkende en gesubsidieerde centra inte-
grale gezinsondersteuning
- erkende en gesubsidieerde kinderdag-
verblijven en de centra voor kinderzorg
en gezinsondersteuning
- erkende Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorgen erkende
psychiatrische ziekenhuizen,
psychiatrische verzorgingstehuizen en
initiatieven voor beschut wonen
- door de Vlaamse Gemeenschap
erkende rusthuizen en de erkende ser-
viceflatsgebouwen en woningcom-
plexen met dienstverlening zonder
individuele facturatie
- door het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap erkende
semi-residentiële en residentiële voor-
zieningen, met inbegrip van de werk-
vormen beschermd en zelfstandig
wonen.
- Onderwijsinstellingen

1 m3 gebruikt water 0,017 0,001 0,009 0 0,027

58 Bronbemalingen technisch noodzakelijk
voor de verwezenlijking van bouwkun-
dige werken of de aanleg van openbare
nutsvoorzieningen als vermeld in sub-
rubriek 53.2 van de indelingslijst van
titel I van het Vlarem

1 m3 gebruikt water 0,0017 0,0001 0,0009 0 0,0027

59 Sanitair afvalwater 1 m3 gebruikt water 0,017 0,001 0,009 0 0,027

Voor de toepassing van de nummering 53 wordt onder een gesaneerde zuivelfabriek verstaan een zuivelfabriek
waarin goede voorzieningen ter beperking van de vervuilingsgraad zijn getroffen, als het opvangen van drupmelk, het
terughouden van het bezinksel uit het boterwaswater, het opvangen van de perswei, het voorkomen van lekverliezen
en dergelijke.

Voor de toepassing van de nummeringen die als grondslag « 1 m3 gebruikt water » vermelden wordt onder aantal
m3 gebruikt water verstaan de hoeveelheid gedurende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar verbruikte water Q
verminderd met het koelwater K zoals gedefinieerd in artikel 35quinquies, § 1, van dit decreet. ».

Art. 70. Het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaamse Milieumaatschappij past, ten
aanzien van heffingsdossiers waarvoor nog een bezwaarschrift of een vordering in rechte hangende is of
heffingsdossiers waarvoor een aanvraag tot ambtshalve ontheffing als vermeld in artikel 376 van het WIB ingediend
wordt bij en aanvaard wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij of een navordering als vermeld in artikel 35terdecies,
§ 2, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging gevestigd
wordt of heffingsdossiers die het voorwerp uitmaken van een aansprakelijkheidsvordering voor hoven en rechtbanken,
na schriftelijke aangetekende aanvraag van de heffingsplichtige gericht tot de Vlaamse Milieumaatschappij, ingediend
ten laatste één jaar na publicatie van dit decreet, de artikelen 35bis, § 9, en 35ter, § 10, van de wet van 26 maart 1971
op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging toe op de heffingen, van de in dit artikel vermelde
heffingsdossiers, gevestigd voor het heffingsjaar dat door de heffingsplichtige opgegeven werd in zijn aanvraag en voor
zover voldaan wordt aan de in die artikelen gestelde voorwaarden en het heffingsjaar niet voor het heffingsjaar 2004
ligt.
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In dat geval kan, in afwijking van artikel 418 WIB, enkel het verschil tussen het oorspronkelijke heffingsbedrag
vermeerderd met de eventuele heffingsverhoging én het bedrag berekend door toepassing van de bepalingen van
artikel 35bis, § 9, en artikel 35ter, § 10, van de in het eerste lid genoemde wet vermeerderd met de eventuele
heffingsverhoging, terugbetaald worden aan de heffingsplichtige.

Alle kosten verbonden aan eerdere betwistingen in dit verband blijven ten laste van de heffingsplichtige.

Afdeling 2. Milieuvergunning

Art. 71. In hoofdstuk III van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning wordt een artikel 20bis
ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 20bis. Met betrekking tot het saneren van het geloosde afvalwater, kan in de milieuvergunning, via een
bijzondere voorwaarde, het afsluiten van een saneringscontract als vermeld in art 32septies, § 4 en § 5, van de wet van
26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren, lastens de exploitant, opgelegd worden. Het afsluiten van
dit saneringscontract kan door enig toedoen van de exploitant, met name door zelf de procedure op te starten,
verwezenlijkt worden. De Vlaamse Regering stelt hiervoor de nadere regels vast. ».

Afdeling 3. Water bestemd voor menselijke aanwending

Art. 72. Aan artikel 6bis, § 2, derde lid, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke
aanwending, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005 en 13 juli 2012, worden de woorden « , waarin de
vergoeding V vermeld wordt. » toegevoegd.

HOOFDSTUK 21. Fonds tot aanmoediging van de schepping van geluidswerken en audiovisuele werken

Art. 73. Artikel 26 van het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de
begroting 2001 wordt opgeheven.

HOOFDSTUK 22. Subsidiëring van onderwijsinfrastructuur

Art. 74. Aan hoofdstuk II van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de
onderwijswetgeving wordt een artikel 19bis toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 19bis. § 1. Elke inrichtende macht, mag binnen de perken van de begrotingskredieten een beroep doen op
AGIOn voor een onroerend goed dat haar middels een persoonlijk recht het genot van het goed verzekert.

Het genot van het goed, voortvloeiend uit het persoonlijk recht, dient ten minste tot het einde van het schooljaar
van het jaar van de aanvraag verzekerd te zijn.

§ 2. In dit kader kan een beschikbaarheidstoelage toegekend worden.

De beschikbaarheidstoelage heeft betrekking op alle mogelijke vormen van terbeschikkingstelling van een
schoolgebouw aan de inrichtende macht, behoudens de aankoop, de gehele of gedeeltelijke nieuwbouw of verbouwing,
de voorafgaande afbraak- en omgevingswerken en de eerste uitrusting van een schoolgebouw.

Voor de beschikbaarheidstoelage die AGIOn toekent, geldt hetzelfde subsidiepercentage als in de reguliere
subsidiëring, zoals vermeld in artikel 17, § 1.

§ 3. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels met betrekking tot de modaliteiten, de berekeningswijze, en de
wijze van toekenning en uitbetaling, van de beschikbaarheidstoelage vermeld in paragraaf 2. ».

Art. 75. Aan hoofdstuk II van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de
onderwijswetgeving wordt een artikel 19ter toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 19ter. De beschikbaarheidstoelage vermeld in artikel 19bis kan met betrekking tot het betrokken
schoolgebouw niet gecumuleerd worden met reguliere subsidies voor of tijdens de beschikbaarheid. ».

Art. 76. Aan hoofdstuk II van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de
onderwijswetgeving wordt een artikel 19quater toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 19quater. AGIOn kan alle initiatieven nemen die het nodig acht om toe te zien of de voorwaarden voor de
beschikbaarheidstoelage vervuld zijn of blijven en of de beschikbaarheidstoelage niet ten onrechte wordt uitbetaald.

AGIOn kan onder meer bijkomende documenten en gegevens opvragen, de inrichtende macht horen en een
bezoek ter plaatse brengen. ».

Art. 77. Aan hoofdstuk II van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de
onderwijswetgeving wordt een artikel 19quinquies toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 19quinquies. Indien geen gevolg gegeven wordt aan de initiatieven van AGIOn zoals bepaald in arti-
kel 19quater, kan de betaling van de beschikbaarheidstoelage opgeschort worden. ».

Art. 78. Aan hoofdstuk II van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de
onderwijswetgeving wordt een artikel 19sexies toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 19sexies. § 1. Indien de onderwijsbestemming van het schoolgebouw niet langer verzekerd is of in geval van
oneigenlijk gebruik, houdt AGIOn op met de betaling van de beschikbaarheidstoelage.

§ 2. Het behoort tot de appreciatie van AGIOn om te bepalen of de onderwijsbestemming niet langer verzekerd is
of dat er sprake is van oneigenlijk gebruik, gebaseerd op alle feitelijke en juridische elementen die bekend zijn. ».

Art. 79. Aan hoofdstuk II van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de
onderwijswetgeving wordt een artikel 19septies toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 19septies. § 1. De ten onrechte uitbetaalde beschikbaarheidstoelagen worden verrekend met de nog
verschuldigde beschikbaarheidstoelagen.

§ 2. Bij gebrek aan verschuldigde beschikbaarheidstoelagen, vordert AGIOn de ten onrechte uitgekeerde toelagen
terug. ».
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GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2013/35094]
21 DECEMBER 2012. — Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013. — Errata

In de Nederlandse tekst van Hoofdstuk 20 (Financierende heffing) van het decreet van 21 december 2012 houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012,
1° uitgave, staan een aantal typfouten die als volgt moeten worden aangepast (zie onderstaande tabel) :

Plaats Errata Foutieve tekst

bladzijde 88584 in de Neder-
landse tekst van artikel 65

« ∑ [(deind - dbegin) + F] » « [(deind - dbegin) + F] »

bladzijde 88586 in de Neder-
landse tekst van artikel 67, 3°

de woorden « *Nk = a (K × 0,0004) » de woorden « *N = a (K x 0,0004) »

bladzijde 88586 in de Neder-
landse tekst van artikel 68

« zoals bepaald in artikel 35quinquies
en artikel 35septies »

« zoals bepaald in artikel 35quinquies
en arti-jkel 35septies »

bladzijde 88589 in de Neder-
landse tekst van artikel 69, bij
nummering 57, kolom « hoofd-
activiteit », zesde gedachte-
streepje

« erkende Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorg en erkende psychia-
trische ziekenhuizen, psychiatrische
verzorgingstehuizen en initiatieven
voor beschut wonen »

« erkende Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorgen erkende psychia-
trische ziekenhuizen, psychiatrische
verzorgingstehuizen en initiatieven
voor beschut wonen »

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2013/35094]
21 DECEMBRE 2012. — Décret contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2013. — Errata

Dans le texte néerlandais du Chapitre 20 (Redevance de financement) du décret du 21 décembre 2012 contenant
diverses mesures d’accompagnement du budget 2013, publié au Moniteur belge du 31 décembre 2012, 1° édition,
figurent un certain nombre de fautes de frappe qui doivent être modifiées comme suit (voir le tableau ci-dessous) :

Passage Errata Texte fautif

page 88584 du texte néerlandais
de l’article 65

« ∑ [(deind - dbegin) + F] » « [(deind - dbegin) + F] »

page 88586 du texte néerlandais
de l’article 67, 3°

les mots « *Nk = a (K × 0,0004) » les mots « *N = a (K x 0,0004) »

page 88586 du texte néerlandais
de l’article 68

« zoals bepaald in artikel 35quinquies
en artikel 35septies »

« zoals bepaald in artikel 35quinquies
en arti-jkel 35septies »

page 88589 du texte néerlandais
de l’article 69, au numéro 57,
colonne « activité principale », tiret
numéro six

« erkende Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorg en erkende psychia-
trische ziekenhuizen, psychiatrische
verzorgingstehuizen en initiatieven
voor beschut wonen »

« erkende Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorgen erkende psychia-
trische ziekenhuizen, psychiatrische
verzorgingstehuizen en initiatieven
voor beschut wonen »

4240 MONITEUR BELGE — 28.01.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD


