
Art. 36. Aan artikel 35bis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging wordt een § 7 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 7. Elke rechtspersoon die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest in een grindwinningsgebied een groeve
exploiteert waar overeenkomstig de beste beschikbare techniek grind wordt ontgonnen of verwerkt, is geen
heffingsplichtige in de zin van § 3, voor zover het water integraal wordt teruggevoerd naar hetzelfde water als waaruit
het is onttrokken en dit zonder gebruik te maken van de openbare riolering. Deze bepaling is niet van toepassing op
sanitair waterverbruik of voor het gebruik van water voor eventuele andere activiteiten die op hetzelfde terrein worden
uitgeoefend. ».

Art. 37. Met ingang van het heffingsjaar 2007 worden aan artikel 35ter, § 2, van de wet van 26 maart 1971 op de
bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het tweede lid wordt de zin « Voor alle andere heffingsplichtigen wordt het eenheidstarief van de heffing
vastgesteld op 22,6 euro » vervangen door de volgende zin : « Voor alle andere heffingsplichtigen wordt het
eenheidstarief van de heffing vastgesteld op 25,7 euro »;

2° in het vierde lid wordt de zin « Deze bepaling gaat in vanaf heffingsjaar 2006. » geschrapt.

Art. 38. Artikel 35vicies, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij decreet van 23 december 2005, wordt aangevuld als
volgt :

« — voor het heffingsjaar 2007 is deze coëfficiënt gelijk aan 0,828. ».

Afdeling IV. — Water bestemd voor menselijke aanwending

Art. 39. In artikel 16bis, § 3, eerste lid, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke
aanwending, ingevoegd bij decreet van 24 december 2004, wordt de zin « De bijdrage voor de sanering op gemeentelijk
vlak mag maximaal 1,5 keer de bijdrage voor de sanering op bovengemeentelijk vlak bedragen » vervangen door de
zin « De bijdrage voor de sanering op gemeentelijk vlak mag ten opzichte van de bijdrage voor de sanering op
bovengemeentelijk vlak maximaal 1,5 keer hoger zijn voor het water verbruikt in 2005 en 2006 en 1,4 keer hoger voor
het water verbruikt in 2007 ».

Afdeling V. — Grondwaterbeheer

Art. 40. In artikel 28quater, § 1, 2°, b), van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het
grondwaterbeheer wordt in de definitie van het begrip, in de tweede zin de woorden « in het heffingsjaar 2006 »
vervangen door de woorden « in heffingsjaar 2007 ».

Art. 41. In het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer wordt de bijlage
vervangen door wat volgt :

« Bijlage

I. Laagfactor

Code Hydrogeologische hoofdeenheid laagfactor

0100 Quartaire aquifersystemen 1

0200 Kempens aquifersysteem 1

0300 Boom aquitard 1

0400 Oligoceen aquifersysteem 1

0500 Bartoon aquitardsysteem 1

0600 Ledo-Paniseliaan Brusseliaan aquifersysteem 1

0700 Paniseliaan aquitard 1

0800 Ieperiaan aquifer 1

0900 Ieperiaan aquitardsysteem 1

1000 Paleoceen aquifersysteem 1

1100 Krijt aquifersysteem 1

1200 Jura Trias Perm 1

1300 Sokkel 1
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