
Afdeling 2. — Ter beschikking stellen van infrastructuur

Art. 10. Aan artikel 21, § 1, van het decreet van 5 juli 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing
van de begroting 2013 wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt :

″7° Beheerscommissie Kunstkampus vzw. ″.

Afdeling 3. — Interne Staatshervorming met betrekking tot het beleidsveld circus

Art. 11. In het decreet van 21 november 2008 betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen
wordt een artikel 25/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

″Art. 25/1. De subsidie-enveloppe van een op basis van dit decreet meerjarig gesubsidieerde organisatie, die door
de provincie in 2011 structureel werd gesubsidieerd, wordt in 2014 verhoogd met 80 procent van de geïndexeerde
provinciale subsidie.″.

HOOFDSTUK 5. — Welzijn

Afdeling 1. — Infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

Art. 12. Aan artikel 7bis, § 1, van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden
aangelegenheden, ingevoegd bij het decreet van 17 maart 2006 en gewijzigd bij het decreet van 12 februari 2010, worden
een vierde en een vijfde lid toegevoegd, die luiden als volgt :

″Bij het verlenen van een investeringswaarborg, vermeld in het derde lid, mogen alternatieve leningen maximaal
50% uitmaken van het door het Fonds gewaarborgde bedrag per project.

In het vierde lid wordt verstaan onder :

1° alternatieve lening : aan de voorziening toegekende niet-achtergestelde kredietopening en daaruitvolgende
opnames of lening, al dan niet gestructureerd middels een of meerdere tranches met een of meerdere schuldeisers, die
hetzij (i) is vervat in verhandelbare effecten, hetzij (ii) op het einde van de contractuele looptijd van de lening of op het
einde van de duur van de haar betreffende investeringswaarborg een hoog percentage van openstaand kapitaal heeft
op de lening of op een of meer van haar betreffende tranches die worden gedekt door de investeringswaarborg, hetzij
(iii) een combinatie uitmaakt van (i) en (ii). Voor de berekening van dit percentage aan openstaand kapitaal worden de
tranches uitgesloten die uitdrukkelijk uitgesloten zijn van het voordeel van de waarborg en contractueel achtergesteld
zijn aan de gewaarborgde delen of tranches;

2° lening : de niet-achtergestelde leningen of andere niet-achtergestelde financieringsinstrumenten waarop de
investeringswaarborg voor een project betrekking heeft.″.

Art. 13. In artikel 8 van hetzelfde decreet, opgeheven door het decreet van 2 juni 2006, opnieuw opgenomen bij
het decreet van 12 februari 2010 en gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2011, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° in het eerste lid, inleidende zin, wordt het woord ″prefinancieren″ vervangen door het woord ″financieren″;

2° in het eerste lid, punt 4°, wordt het woord ″prefinanciering″ vervangen door het woord ″financiering″.

Art. 14. In artikel 12, § 1, derde lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 16 maart 1999 en
12 februari 2010, wordt de zin ″De aanvrager moet minstens over een genotsrecht beschikken op het project waarvoor
de aanvraag voor een investeringssubsidie wordt gedaan, voor een periode die minstens gelijk is aan de
boekhoudkundige afschrijvingsduur van de investering en die, voor onroerende goederen, in elk geval minstens
twintig jaar bedraagt.″ vervangen door de zinnen ″De aanvrager moet minstens over een genotsrecht beschikken op het
project waarvoor de aanvraag voor een investeringssubsidie wordt gedaan, voor een periode die voor onroerende
goederen in elk geval minstens vijfentwintig jaar bedraagt en voor roerende goederen in elk geval minstens vijf jaar
bedraagt. De Vlaamse Regering kan een langere periode bepalen.″.

Afdeling 2. — Verlenging looptijd experiment knelpuntdossiers VAPH en FJW

Art. 15. In artikel 37, derde lid, van het decreet van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van
de begroting 2009, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011, worden de woorden ″vijf jaar″ vervangen door de woorden
″vijf jaar en twee maanden″.

Afdeling 3. — Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Art. 16. Aan artikel 7 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap worden een tweede lid en derde lid
toegevoegd, die luiden als volgt :

″Het agentschap kan vennootschappen met sociaal oogmerk en verenigingen zonder winstoogmerk erkennen die
uitsluitend wooninfrastructuur aan personen met een handicap, die een duidelijk vast te stellen behoefte aan zorg en
ondersteuning hebben, ter beschikking stellen.

De wooninfrastructuur staat in het kadaster geregistreerd als woning en wordt ter beschikking gesteld met een
schriftelijke overeenkomst. De Vlaamse Regering kan de voorwaarden, vermeld in het tweede lid, concretiseren,
bepaalt de wijze waarop de behoefte aan zorg en ondersteuning wordt vastgesteld en kan tevens regels vaststellen voor
de toewijzing van de huurwoningen.″.

HOOFDSTUK 6. — Milieuheffingen

Afdeling 1. — Wijziging heffing op de winning van grondwater

Art. 17. In artikel 28quater van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbe-
heer, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996, vervangen bij het decreet van 24 december 2004 en gewijzigd bij
de decreten van 23 december 2005, 22 december 2006, 21 november 2008, 9 juli 2010 en 23 december 2011, wordt
paragraaf 1 vervangen door wat volgt :

″§ 1. Het bedrag van de heffing, vermeld in artikel 28ter, wordt vastgesteld als volgt :

H = Z * Q, waarbij

1° voor de exploitatie van grondwaterwinningen bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening:

Z = 7,5 eurocent per m3 * index;
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Q = het volume grondwater (in m3) dat in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar werd gewonnen en dat tot
drinkbaar water voor de openbare drinkwatervoorziening verwerkt kan worden, ongeacht de wijze van winning of het
gebruik. De hoeveelheid die voorafgaand aan de winning via kunstmatige infiltratie aan het grondwaterreservoir werd
toegevoegd kan in mindering worden gebracht van de gewonnen hoeveelheid, op voorwaarde dat voor die activiteit
de nodige vergunningen en toestemmingen zijn verleend en op voorwaarde dat het infiltratiewater minstens voldoet
aan de milieukwaliteitsnormen voor grondwater;

2° voor de exploitatie van grondwaterwinningen niet bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening :

a) indien de exploitatie voor het geheel van de grondwaterwinningeenheid aangelegd in een freatische
watervoerende laag aanleiding geeft tot een gewonnen hoeveelheid grondwater in het jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar van 500 tot en met 30.000 m3:

Z = 6 eurocent per m3 * index;

Q = ∑ (Qgwp - 0.5 * Qb)
grondwaterputten

Met :

Qgwp = gemeten gewonnen volume grondwater per grondwaterput (in m3);

Qb = gemeten gewonnen volume grondwater per grondwaterput (in m3) bestemd voor seizoensgebonden irrigatie
in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit, waarbij Qb niet groter kan zijn dan Qgwp;

Indien Qgwp of Qb niet gemeten is, wordt Qb gelijkgesteld aan nul. Dit geldt ook indien er vaststellingen werden
gedaan met betrekking tot niet correct meten of registreren van Qgwp of Qb;

b) indien de exploitatie voor het geheel van de grondwaterwinningeenheid aanleiding geeft tot een gewonnen
hoeveelheid grondwater in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar van meer dan 30.000 m3 of tot een gewonnen
volume grondwater in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar uit een afgesloten watervoerende laag:

Z = een lineaire tarieffunctie (in eurocent per m3) die voor het geheel van de grondwaterwinningeenheid van
toepassing is en als volgt bepaald wordt :

(6,2 + 0.75 * ∑ (Qgwp - 0.5 * Qb) / 100.000) * index
grondwaterputten

Met:

Qgwp = gemeten gewonnen volume grondwater per grondwaterput (in m3);

Qb = gemeten gewonnen volume grondwater per grondwaterput (in m3) onttrokken uit een freatische
watervoerende laag bestemd voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit,
waarbij Qb niet groter kan zijn dan Qgwp;

Indien Qgwp of Qb niet gemeten is, wordt Qb gelijkgesteld aan nul. Dit geldt ook indien er vaststellingen werden
gedaan met betrekking tot niet correct meten of registreren van Qgwp of Qb;

Q = ∑(λ * Qgwp - λ * 0,5 * Qb )
grondwaterputten

Met :

λ = een grondwaterputspecifieke multiplicator zijnde het product van twee termen: laagfactor en gebiedsfactor.
Daarbij nemen de laagfactor en gebiedsfactor de waarde aan die is aangegeven in de bijlage gevoegd bij dit decreet;

Qgwp = gemeten gewonnen volume grondwater per grondwaterput (in m3);

Qb = gemeten gewonnen volume grondwater per grondwaterput (in m3) onttrokken uit een freatische
watervoerende laag bestemd voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit,
waarbij Qb niet groter kan zijn dan Qgwp;

Indien Qgwp of Qb niet gemeten is, wordt Qb gelijkgesteld aan nul. Dit geldt ook indien er vaststellingen werden
gedaan met betrekking tot niet correct meten of registreren van Qgwp of Qb.

De index is de verhouding van twee indexcijfers van de consumptieprijzen met in de teller het indexcijfer van de
maand november van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar en in de noemer het indexcijfer van de maand
november 2001, basis 1988, met name 134,75.

De indexering dient ieder jaar automatisch, dus zonder voorafgaande verwittiging, te geschieden op 1 januari van
elk jaar.

Het aangepast bedrag wordt afgerond op de hogere eurocent.″.

Afdeling 2. — Wijzigingen Materialendecreet

Art. 18. In artikel 46 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkring-
lopen en afvalstoffen, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 2, tweede lid, punt 1°, wordt vervangen door wat volgt :

″1°a) K = 0 met ingang van het heffingsjaar 2007 tot en met het heffingsjaar 2013 voor recyclageresidu’s van
lompenafval;

b) K = 0,2 met ingang van het heffingsjaar 2014 voor recyclageresidu’s van bedrijven die selectief ingezameld
gebruikt textiel (kledij, huishoudlinnen en schoenen) sorteren of voorbehandelen voor de aanmaak van
nieuwe stoffen of producten;″;

2° paragraaf 2, voorlaatste lid, punt 2°, wordt vervangen door wat volgt :

″2° a) 20 gewichtsprocent voor lompenafval tot en met het heffingsjaar 2013;

b) 8 gewichtsprocent voor selectief ingezameld gebruikt textiel (kledij, huishoudlinnen en schoenen) vanaf het
heffingsjaar 2014;″;

3° in paragraaf 3, punt 4°, worden de woorden ″recyclageresidu’s van lompenafval″ vervangen door
″recyclageresidu’s van selectief ingezameld gebruikt textiel, zoals kledij, huishoudlinnen en schoenen,″.
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