
HOOFDSTUK XIX. — VITO

Art. 74. Aan artikel 3 van het decreet van 23 januari 1991 betreffende de Vlaamse Instelling voor Technologisch
Onderzoek wordt een lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« 6° het uitvoeren van referentietaken, waarvan de precieze aard, de doelstelling en de wijze van vergoeding bij
beheersreglement, vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering, worden bepaald. »

HOOFDSTUK XX. — Wijzigingen in de wet van 26 maart 1971
op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Art. 75. In artikel 35ter van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging wordt § 2, b), ingevoegd bij decreet van 23 december 2005 en gewijzigd bij de decreten van
22 december 2006 en 21 december 2007, vervangen door wat volgt :

« b) de heffingsplichtigen, bedoeld in artikel 35quinquies en artikel 35septies van deze wet, die beschikken over een
milieu- of lozingsvergunning met normen voor lozen in de gewone oppervlaktewateren en die lozen in ofwel :

– de openbare riolering die niet aangesloten is op een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie;

– een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;

– een openbare of privaatrechterlijke effluentleiding die uitmondt in oppervlaktewater. »

Art. 76. In artikel 35ter van dezelfde wet wordt § 2, c), ingevoegd bij decreet van 23 december 2005 en gewijzigd
bij de decreten van 22 december 2006 en 21 december 2007 vervangen door wat volgt :

« c) de heffingsplichtigen, bedoeld in artikel 35quater van deze wet waarvan de inrichting niet gelegen is in de zone
van vijftig meter rond het stelsel van de openbare riolering en collectoren dat ofwel :

– is aangesloten op een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie;

– hetzij, op basis van het investeringsprogramma hetzij, op basis van het subsidiëringsprogramma bedoeld in
respectievelijk artikel 32octies en artikel 32duodecies van deze wet, voorzien is om aangesloten te worden op een
operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie. »

Art. 77. In artikel 35ter van dezelfde wet worden in § 7, ingevoegd bij decreet van 24 december 2004 en gewijzigd
bij de decreten van 19 mei 2006 en 21 december 2007 volgende wijzigingen aangebracht :

1° in de inleidende zin van 1° worden de woorden « private waterzuiveringsinstallatie in eigen beheer of
gemeenschappelijk beheer, of, in een individuele waterzuiveringsinstallatie gebouwd of geëxploiteerd door de
gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband, exploitant van een openbaar
waterdistributienetwerk of een door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit. » vervangen door
de woorden « individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater hetzij in eigen beheer of gemeenschappelijk beheer,
hetzij gebouwd of geëxploiteerd door de gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwer-
kingsverband, exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of een door de gemeente na publieke
marktbevraging aangestelde entiteit, zoals bedoeld in artikel 1.1.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van
1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. »;

2° in het tweede lid van 1°, en in 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° worden de woorden « private of individuele
waterzuiveringsinstallatie(s) », « private waterzuiveringsinstallatie », « individuele waterzuiveringsinstallatie » en
« waterzuiveringsinstallatie(s) » telkens vervangen door de woorden « individuele behandelingsinstallatie(s) voor
afvalwater ».

Art. 78. In artikel 35ter van dezelfde wet worden in § 8, ingevoegd bij decreet van 19 december 2003 en gewijzigd
bij de decreten van 24 december 2004 en 19 mei 2006 volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de woorden « private waterzuiveringsinstallatie in eigen beheer of in gemeenschap-
pelijk beheer » vervangen door de woorden « individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater in eigen beheer of in
gemeenschappelijk beheer, zoals bedoeld in artikel 1.1.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. »;

2° in de volgende leden worden de woorden « waterzuiveringsinstallaties », « afvalwaterzuiveringsinstallatie » en
« zuiveringsinstallatie » telkens vervangen door de woorden « individuele behandelingsinstallatie(s) voor afvalwater ».

Art. 79. In artikel 35quinquies van dezelfde wet wordt § 1, 1°, b), vervangen bij decreet van 19 mei 2006 en
gewijzigd bij decreet van 29 juni 2007 vervangen door wat volgt :

« b) voor de heffingsplichtigen die op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het beschouwde heffingsjaar
beschikken over een milieu-, respectievelijk lozingsvergunning met normen voor lozen in de gewone oppervlakte-
wateren en die lozen in ofwel :

– de openbare riolering die niet aangesloten is op een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie;

– een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;

– een openbare of privaatrechtelijke effluentleiding die uitmondt in oppervlaktewater. »

68310 BELGISCH STAATSBLAD — 29.12.2008 — MONITEUR BELGE



Art. 80. Art. 35vicies, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij de decreten van 22 december 2006 en 21 december 2007
wordt vervangen door wat volgt :

« § 2. Het bedrag van de heffing, zoals bepaald in artikel 35ter, wordt voor de sectoren 57, zoals omschreven in de
bijlage bij deze wet, vermenigvuldigd met volgende coëfficiënten :

– 0,957 voor het heffingsjaar 2006;

– 0,828 voor het heffingsjaar 2007;

– 0,720 voor het heffingsjaar 2008;

– 0,686 voor het heffingsjaar 2009 en volgende. »

HOOFDSTUK XXI. — Wijzigingen aan het decreet van 24 mei 2002
betreffende water bestemd voor menselijke aanwending

Art. 81. In artikel 2 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending
worden in punt 20°, ingevoegd bij decreet van 24 december 2004 en vervangen bij decreet 21 december 2007, de
woorden « individuele waterzuiveringsinstallaties » vervangen door de woorden « individuele behandelingsinstalla-
ties voor afvalwater zoals bedoeld in artikel 1.1.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne ».

Art. 82. In artikel 16quinquies van hetzelfde decreet wordt § 4, eerste lid, ingevoegd bij decreet van
23 december 2005 en gewijzigd bij decreet 21 december 2007, vervangen door wat volgt :

« § 4. Wooninrichtingen worden onweerlegbaar vermoed te zijn aangesloten op de bovengemeentelijke
saneringsinfrastructuur wanneer ze gelegen zijn in de zone van vijftig meter rond het stelsel van de openbare riolering
en collectoren dat ofwel :

– is aangesloten op een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie;

– hetzij, op basis van het investeringsprogramma hetzij, op basis van het subsidiëringsprogramma bedoeld in
respectievelijk artikel 32octies en artikel 32duodecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging, voorzien is om aangesloten te worden op een operationele openbare
afvalwaterzuiveringsinstallatie. »

Art. 83. In artikel 16quinquies van hetzelfde decreet wordt § 4, tweede lid, ingevoegd bij decreet van
23 december 2005 en gewijzigd bij decreet van 21 december 2007 vervangen door wat volgt :

« Wooninrichtingen worden onweerlegbaar vermoed te zijn aangesloten op de gemeentelijke collectieve
saneringsinfrastructuur wanneer ze gelegen zijn in de zone van vijftig meter gelegen rond het stelsel van de openbare
riolering en collectoren. »

Art. 84. In artikel 16sexies, § 4, van hetzelfde decreet worden in § 4, ingevoegd bij decreet van 21 december 2007
volgende wijzigingen aangebracht :

1° in de inleidende zin van § 4 worden de woorden « private waterzuiveringsinstallatie in eigen beheer of
gemeenschappelijk beheer, of, in een individuele waterzuiveringsinstallatie gebouwd of geëxploiteerd door de
gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband, exploitant van een openbaar
waterdistributienetwerk of een door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit » vervangen door
de woorden « individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater hetzij in eigen beheer of gemeenschappelijk beheer,
hetzij gebouwd of geëxploiteerd door de gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwer-
kingsverband, exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of een door de gemeente na publieke
marktbevraging aangestelde entiteit, zoals bedoeld in artikel 1.1.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van
1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. »;

2° in het derde, vierde, vijfde, zesde en zevende lid van § 4 worden de woorden waterzuiveringsinstallatie(s) »,
« zuiveringsinstallatie » en « individuele waterzuiveringsinstallaties » telkens vervangen door de woorden « indivi-
duele behandelingsinstallatie(s) voor afvalwater ».

HOOFDSTUK XXII. — Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM)

Art. 85. Het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen, bestemd voor de promotie en afzetbevordering van
de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij wordt bekrachtigd met ingang van de dag van
zijn inwerkingtreding.

HOOFDSTUK XXIII. — Overdracht van het Herplaatsingsfonds
naar de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Art. 86. Aan artikel 5, § 1, 2°, van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven
extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding wordt een punt e)
toegevoegd, dat luidt als volgt :

« e) de inrichting van een herplaatsingsfonds met als doel de herplaatsing te bevorderen van werknemers die
werkloos zijn gesteld :

1° ingevolge een faillissement van een onderneming;

2° ingevolge een gerechtelijke ontbinding van een vereniging zonder winstoogmerk wegens kennelijk onvermo-
gen;

3° in een onderneming waaraan een gerechtelijk akkoord werd toegestaan;
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