
Afdeling 3. — Fonds Vrijwilligersbeleid

Art. 6. Er wordt een begrotingsfonds Vrijwilligersbeleid opgericht, hierna “het Fonds” te noemen.

Het Fonds is een begrotingsfonds zoals vermeld in artikel 12 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van
de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle
door het Rekenhof.

Het Fonds wordt gefinancierd door alle ontvangsten die voortvloeien uit de overdracht van de reserve, die de
Vereniging van de Vlaamse Provincies heeft aangelegd met de middelen die de Nationale Loterij ter beschikking heeft
gesteld voor de financiering van de vrijwilligersverzekering.

Het Fonds wordt aangewend voor de financiering van de verzekering als bedoeld in artikel 6 van de wet van
3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, en voor het beheer en de promotie ervan.

Afdeling 4. — Indexatie dotatie diensten met afzonderlijk beheer “de beheersdienst van het Kasteel-Domein van
Gaasbeek” en “het cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap ‘Landcommanderij Alden Biesen’ te
Bilzen”

Art. 7. Met behoud van de toepassing van artikel 47, § 1, van het decreet van 23 december 2016 houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017, worden de dotaties aan de volgende diensten met afzonderlijk
beheer die worden ingeschreven op de begroting van de algemene uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap gekoppeld
aan de gezondheidsindex als bedoeld in artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering
van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van het concurrentievermogen :

1° de beheersdienst van het Kasteel-Domein van Gaasbeek, vermeld in artikel 62 van het decreet van
25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992;

2° het cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap ‘Landcommanderij Alden Biesen’ te Bilzen,
vermeld in artikel 35 van het decreet van 21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1995.

HOOFDSTUK 4. — Omgeving

Afdeling 1. — Opheffing Fonds Grondwaterbeheer

Art. 8. In artikel 10.2.3, § 1, tweede lid, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid, gewijzigd bij de decreten van 22 december 2006, 21 december 2012 en 19 december 2014, ingevoegd bij
het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij de decreten van 24 december 2004, 23 december 2005, 30 juni 2006 en
18 december 2015, wordt het punt 13° opgeheven.

Art. 9. In artikel 10.2.5 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij de decreten
van 23 december 2005, 22 december 2006, 21 december 2012 en 19 december 2014, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° in paragraaf 2 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt :

“In afwijking van het eerste lid zijn de in paragraaf 1, 13° en 14°, genoemde ontvangsten te beschouwen als
toegewezen ontvangsten. Zij mogen aangewend worden in het kader van het beleid inzake de waterhuis-
houding, en voor de Polders en Wateringen, met uitzondering evenwel van de loon- en werkingskosten van
de Vlaamse Milieumaatschappij.”;

2° in paragraaf 2 wordt het derde lid opgeheven;

3° in paragraaf 5 wordt in punt 2° tussen de zinsnede “§ 1, 13°” en de zinsnede “, vermelde ontvangsten” de
zinsnede “en 14°” ingevoegd;

4° in paragraaf 5 wordt tussen de punten 3° en 4° een punt 3°/1 ingevoegd dat luidt als volgt :

“3°/1 het per 12 mei 2006 beschikbaar saldo en de op die datum nog openstaande vorderingen,
verbintenissen en verplichtingen van het Schadefonds opgericht bij decreet van 24 januari 1984 en gewijzigd
bij decreet van 12 december 1990, worden overgedragen naar het Fonds voor de Waterhuishouding, opgericht
bij dit decreet;”;

5° in paragraaf 5 wordt punt 4° vervangen door wat volgt :

“4° de middelen van het Fonds voor de Waterhuishouding kunnen aangewend worden voor al wat dienen
kan in het raam van het beleid inzake waterhuishouding, en voor de polders en de wateringen, met
uitzondering evenwel van de loon- en werkingskosten van de Vlaamse Milieumaatschappij.”;

6° paragraaf 6 wordt opgeheven.

Afdeling 2. — Rechtzetting verwijzing Klimaatfonds

Art. 10. In artikel 14, § 2 en § 4, van het decreet van 13 juli 2012 van het decreet houdende bepalingen tot
begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 wordt de zinsnede “artikel 13.5.1. van het Energiedecreet
van 8 mei 2009” vervangen door de zinsnede “artikel 8.5.1. van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij decreet van 14 februari 2014”.

Afdeling 3. — Wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft het uitsluiten van de
cumul van vermindering van het tarief voor schenkingen van en van verlaging van het verkooprecht voor een
beschermd monument waarvoor een investeringsplicht geldt met de vermindering van de personenbelasting voor
uitgaven voor beschermde goederen

Art. 11. In artikel 2.8.4.4.1, § 6, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, ingevoegd bij het decreet
van 21 april 2017, worden de woorden “als de voormelde premies” vervangen door de zinsnede “, noch met de
belastingvermindering van de personenbelasting, vermeld in artikel 14536 van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen 1992, als de voormelde premies of de belastingvermindering”.

Art. 12. In artikel 2.9.4.2.10, § 4, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 april 2017,
worden de woorden “als die premies” vervangen door de zinsnede “noch met de belastingvermindering van de
personenbelasting, vermeld in artikel 14536 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, als de voormelde
premies of de belastingvermindering”.
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