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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2014/35336]
28 FEBRUARI 2014. — 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 betreffende de wateringen
Art. 2. In artikel 51 van de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen wordt het eerste lid opgeheven.
Art. 3. Artikel 61 van dezelfde wet wordt opgeheven.
HOOFDSTUK 3. — Wet betreffende de polders
Art. 4. In artikel 51 van de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders wordt het eerste lid opgeheven.
Art. 5. Artikel 61 van dezelfde wet wordt opgeheven.
HOOFDSTUK 4. — Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Art. 6. In de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging wordt
een hoofdstuk IIter ingevoegd, dat luidt als volgt:
“HOOFDSTUK IIter. — Grachten”.
Art. 7. In dezelfde wet wordt in hoofdstuk IIter, ingevoegd bij artikel 6, een artikel 32quaterdecies ingevoegd, dat
luidt als volgt:
“Art. 32quaterdecies. § 1. De gemeente kan het beheer van grachten overnemen van de eigenaars en gebruikers
wanneer dit nuttig is voor het watersysteem zoals bedoeld in artikel 3, § 2, 16°, van het decreet van 18 juli 2003
houdende het integraal waterbeleid. De overname van het beheer van de grachten omvat het onderhouden ervan
alsook het vernieuwen ervan.
Dergelijke gracht wordt aangeduid als een gracht van algemeen belang. Onder gracht van algemeen belang wordt
begrepen een kunstmatige afvoerweg tot afscheiding, tot afwatering of tot ontwatering van hemelwater, drainagewater,
bemalingswater en in voorkomend geval ook effluentwater uit een waterzuiveringsinstallatie, of water afkomstig uit
een overstort, die niet bij de waterwegen, en ook niet bij de onbevaarbare waterlopen is ingedeeld en die door de
gemeente beheerd wordt.
§ 2. De gemeente kan ten behoeve van het beheer van de grachten van algemeen belang enkel een
erfdienstbaarheid opleggen met betrekking tot het recht van doorgang dat kan worden voorzien voor personeelsleden
van het bestuur en de aangestelden die met de uitvoering van werken zijn belast. Er kan maximum een
erfdienstbaarheidszone van drie meter landinwaarts van de rand van de gracht bepaald worden. Andere
erfdienstbaarheden of gebruiksbeperkingen kunnen niet opgelegd worden. Deze erfdienstbaarheden kunnen niet
gezien worden als gebruiksbeperkingen die aanleiding kunnen geven tot financiële compensatie vanwege de overheid.
De erfdienstbaarheden die niet langer noodzakelijk zijn voor het onderhoud van het grachtenstelsel worden
opgeheven door de gemeente. De eigenaar of gebruiker van het bezwaarde perceel kan om de opheffing van de
nutteloos geworden erfdienstbaarheden verzoeken.
De Vlaamse Regering zal voor het opleggen en opheffen van deze erfdienstbaarheden nadere regels bepalen.
§ 3. De beslissing om het beheer over te nemen, zoals bedoeld in paragraaf 1, en de beslissing om
erfdienstbaarheden op te leggen die nuttig zijn voor het beheer, zoals bedoeld in paragraaf 2, worden voorafgegaan
door een openbaar onderzoek. De Vlaamse Regering zal hiervoor nadere regels bepalen.
Tegen de beslissingen, bedoeld in het eerste lid, kan beroep worden ingesteld bij de gouverneur binnen dertig
dagen na de kennisname ervan door elke belanghebbende. De gouverneur doet uitspraak binnen zestig dagen na
ontvangst van het beroepschrift. De Vlaamse Regering kan hiervoor nadere regels bepalen.”.
Art. 8. In artikel 35ter, § 4, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 22 december 1993 en vervangen bij het
decreet van 18 december 2009, wordt punt 4° vervangen door wat volgt:
“4° Als de Maatschappij beschikt over gegevens over enige onvergunde lozing uit dat productieproces, wordt de
heffing op de vuilvracht, veroorzaakt door die lozing, bepaald conform paragraaf 10.”.
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Art. 9. In artikel 35quinquies van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1990 en het laatst
gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1 wordt de zin “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.” vervangen door de zin “Qdv:
het gemiddelde volume afvalwater, uitgedrukt in liter, geloosd in een etmaal in het jaar dat voorafgaat aan het
heffingsjaar.”;
2° aan paragraaf 1 wordt de volgende zin toegevoegd:
“In afwijking van de voorgaande bepalingen wordt de component Nv bij toepassing van de 30 %-regel, vermeld
in paragraaf 4, tweede lid, uitsluitend berekend op basis van de resultaten van de Maatschappij voor zover dat
resulteert in een hogere vuilvracht.”;
3° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt:
“§ 2. De bemonstering en de analyses van de parameters, vermeld in paragraaf 1, worden uitgevoerd door een
erkend laboratorium in de discipline water, deeldomein afvalwater als vermeld in artikel 6, 5°, a), van het besluit van
de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met
betrekking tot het leefmilieu.”;
4° in paragraaf 12 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:
“De systemen voor registratie van het debiet, vermeld in deze paragraaf, die vóór 1 januari 2004 in gebruik zijn
genomen, worden verzegeld door de Maatschappij. De overige debietmeetsystemen worden bij de indienstneming
verzegeld door de leverancier, de externe installateur of een laboratorium als vermeld in paragraaf 2. Deze verplichting
geldt niet voor de meetsystemen waarmee het geloosde debiet wordt gemeten.”.
Art. 10. In artikel 35sexies van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1990, vervangen bij het
decreet van 25 juni 1992 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 21 december 1994, wordt paragraaf 4 vervangen door
dat wat volgt:
“§ 4. De bemonstering en de analyses van de parameters, vermeld in paragraaf 1, worden uitgevoerd door een
erkend laboratorium in de discipline water, deeldomein afvalwater en oppervlaktewater als vermeld in artikel 6, 5°, a),
van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake
erkenningen met betrekking tot het leefmilieu.”.
Art. 11. In artikel 35septies, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2003, vervangen bij
het decreet van 23 december 2010 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011, worden de zinnen “De in de vorige
paragrafen bedoelde systemen voor registratie van het debiet die voor 1 januari 2004 in gebruik zijn genomen, worden
verzegeld door de Maatschappij. De overige debietmeetsystemen moeten bij de indienstname worden verzegeld door
de leverancier, de externe installateur of een laboratorium in de discipline water dat volgens het besluit van de Vlaamse
Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het
leefmilieu voor het pakket W.1.8. is erkend.” vervangen door de zinnen “De systemen voor registratie van het debiet,
vermeld in deze paragraaf, die vóór 1 januari 2004 in gebruik zijn genomen, worden verzegeld door de Maatschappij.
De overige debietmeetsystemen worden bij de indienstneming verzegeld door de leverancier, de externe installateur of
een laboratorium als vermeld in artikel 35quinquies, § 2.”.
Art. 12. Aan artikel 35terdecies van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet 25 juni 1992 en laatst gewijzigd bij het
decreet van 23 december 2011, wordt een paragraaf 8 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§ 8. Op schriftelijk verzoek van een persoon die niet is opgenomen in het kohier, vermeld in paragraaf 6, kan de
Maatschappij de naam op het heffingsbiljet, vermeld in paragraaf 7, wijzigen. Die persoon ontvangt dan een
heffingsbiljet op zijn naam, met de vermelding dat dit nieuw exemplaar met toepassing van die paragraaf wordt
uitgereikt. In voorkomend geval is het oorspronkelijke kohier uitvoerbaar tegen de persoon die er niet in opgenomen
is en die de naamswijziging heeft aangevraagd.”.
Art. 13. In artikel 35vicies, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 27 juni 2003 en vervangen bij het
decreet van 21 december 2007, wordt de zin “Het bedrag van de heffing, zoals bepaald in artikel 35ter, wordt voor de
sectoren 45.a, 45.b, 45.c, 45.d, 51.a en 51.b, zoals omschreven in de bijlage bij deze wet, vermenigvuldigd met volgende
coëfficiënten:” vervangen door de zin “Het bedrag van de heffing, vermeld in artikel 35ter, wordt voor de sectoren 45,
51.a en 51.b, vermeld in de bijlage bij deze wet, vermenigvuldigd met de volgende coëfficiënten:”.
Art. 14. Artikel 37, 38 en 40 van dezelfde wet worden opgeheven.
Art. 15. Artikel 41 van dezelfde wet, vervangen bij het decreet van 21 december 2007, wordt vervangen door wat
volgt:
“Art. 41. § 1. Voor deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan verlopen het toezicht, het onderzoek, de vaststelling
en de bestraffing van de milieu-inbreuken en milieumisdrijven, alsook het nemen van bestuurlijke maatregelen en
veiligheidsmaatregelen, volgens de regels, vermeld in titel XVI, hoofdstuk III tot en met VII, van het decreet van
5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tenzij het uitdrukkelijk anders wordt bepaald in
paragraaf 2.
§ 2. Voor hoofdstuk IIIbis en de uitvoeringsbesluiten ervan geldt in afwijking van paragraaf 1 het volgende:
1° onverminderd de bevoegdheden van andere toezichthoudende ambtenaren die zijn aangewezen krachtens
paragraaf 1, oefenen de ambtenaren van de Maatschappij, bevoegd voor de controle of het onderzoek, vermeld in
artikel 35novies van deze wet, voor de toepassing van de heffing, hun toezichtsopdrachten uit volgens de regels,
vermeld in dit hoofdstuk en de uitvoeringsbesluiten ervan;
2° de bepalingen van titel XVI, hoofdstuk IV, afdeling IV, en hoofdstuk VI, van het decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid zijn niet van toepassing op de overtredingen van dit hoofdstuk en
de uitvoeringsbesluiten ervan. Die overtredingen worden bestraft conform artikel 35quaterdecies van deze wet.”.
HOOFDSTUK 5. — Wet houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen in der minne
Art. 16. Artikel 3 van de wet van 10 januari 1978 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van
landeigendommen in der minne wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 3. De bepalingen van deze wet zijn alleen van toepassing op de landeigendommen die gelegen zijn in
gebieden, aangewezen op de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen en ressorteren onder de
subcategorie of categorie van gebiedsaanduiding “gebied voor wonen en voor landbouw”, “landbouw”, “bos”, “overig
groen” of “reservaat en natuur”.

