
Art. 75. In artikel 20 van hetzelfde decreet wordt tussen het woord « ondersteuningsstructuren » en de woorden
« en de jeugdverblijfcentra » het woord « , hostels » ingevoegd.

HOOFDSTUK XXI. — Tewerkstelling

Art. 76. In artikel 11 van het decreet van 17 maart 1998 houdende diverse beleidsbepalingen, gewijzigd bij het
decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, worden § 3 en § 4 vervangen door wat volgt :

« § 3. De Vlaamse Regering bepaalt de organisaties die tijdelijke werkervaringsplaatsen kunnen inrichten en de
categorieën van niet-werkende werkzoekenden die in deze werkervaringsplaatsen kunnen worden tewerkgesteld.

§ 4. De Vlaamse Regering bepaalt de organisaties waaraan contingenten van werkervaringsplaatsen kunnen
worden toegewezen. Deze organisaties waarborgen de begeleiding en de opleiding van de werkzoekenden en stellen
die werkzoekenden ter beschikking van andere organisaties als bedoeld in § 3. ».

HOOFDSTUK XXII. — Personen met een arbeidshandicap

Art. 77. In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » wordt punt 10°
vervangen door wat volgt :

« 10° persoon met een arbeidshandicap : een persoon met een langdurig en belangrijk probleem van deelname aan
het arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of
zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren en die ingeschreven
is bij de VDAB.

De Vlaamse Regering bepaalt de criteria en de procedure aan de hand waarvan de VDAB bepaalt of een persoon
al dan niet een arbeidshandicap heeft. ».

Art. 78. In artikel 5, § 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt 5° wordt het woord « handicap » vervangen door het woord « arbeidshandicap »;

2° punt 5°, a), wordt vervangen door wat volgt :

« a) het toekennen van tegemoetkomingen ter ondersteuning van de inschakeling op de arbeidsmarkt van de
personen met een arbeidshandicap.

De Vlaamse Regering bepaalt de aard van de tegemoetkomingen, de procedure die wordt gehanteerd en de
bijkomende voorwaarden waaraan de persoon met een arbeidshandicap moet voldoen. ».

Art. 79. Artikel 582, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, wat de Vlaamse Gemeenschap betreft aangevuld bij
decreten van 12 november 1997 en 7 mei 2004, wordt aangevuld met de woorden « en van de geschillen voortvloeiend
uit artikel 5, § 1, 5°, a en b, van het decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ».

Art. 80. In artikel 79 van het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2006 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « handicap » worden vervangen door de woorden « arbeidshandicap »;

2° § 1, eerste lid, wordt vervangen door wat volgt :

« De personen met een arbeidshandicap die wegens de aard of de ernst van hun arbeidshandicap niet of nog niet
in het normale economische arbeidscircuit beroepsactiviteiten kunnen uitoefenen, kunnen, hetzij voltijds, hetzij
deeltijds, in beschutte werkplaatsen worden tewerkgesteld, die worden erkend en gesubsidieerd door het Vlaams
Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie.

De Vlaamse Regering bepaalt de criteria en de procedure aan de hand waarvan de Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding bepaalt of een persoon al dan niet een arbeidshandicap heeft en voldoet aan
de hierboven gestelde voorwaarden. ».

HOOFDSTUK XXIII. — Leefmilieu en energie

Afdeling I. — Grondwaterbeheer

Art. 81. In artikel 28quater van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbe-
heer, worden in § 1, 2°, b), ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996 en gewijzigd bij de decreten van
19 december 1997, 22 december 1999, 22 december 2000, 21 december 2001, 24 december 2004, 23 december 2005 en
22 december 2006, de woorden « in het heffingsjaar 2007 » geschrapt.

Afdeling II. — Oppervlaktewateren

Art. 82. Artikel 2 van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, gewijzigd bij decreet van 22 december 2006, wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 2. Het is verboden voorwerpen of stoffen in de bij artikel 1 bedoelde wateren of in de openbare riolen te
werpen of te deponeren, verontreinigde of verontreinigende vloeistoffen erin uit te lozen of er gassen in te brengen,
behalve de lozing van afvalwater waarvoor vergunning is verleend of melding is gedaan overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn uitvoeringsbesluiten alsook
behalve voor het lozen van huishoudelijk afvalwater, voor zover de biologisch afbreekbare organische belasting van dit
afvalwater niet meer bedraagt dan 20 inwonerequivalenten en de lozing geschiedt overeenkomstig het in § 1 van artikel
3 bedoelde reglement. Het is eveneens verboden vaste stoffen of vloeistoffen te deponeren op een plaats vanwaar ze
door een natuurlijk verschijnsel in die wateren (of in de openbare riolen) kunnen terechtkomen. ».

Art. 83. In artikel 35bis van dezelfde wet, gewijzigd bij decreet van 22 december 2006, wordt § 4 vervangen door
wat volgt :

« § 4. Elke rechtspersoon die in het Vlaamse Gewest een zuiveringstechnisch werk exploiteert waarin uitsluitend
afvalwater van de openbare riolering (met inbegrip van afvalstoffen afkomstig van septische putten, vetvangers of
kleinschalige waterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van maximaal 20 inwonerequivalenten waarin uitsluitend
huishoudelijk afvalwater wordt geleid, per as aangevoerde afvalwaters, slibs afkomstig van openbare rioolwaterzui-
veringsinstallaties en/of slibs afkomstig van het onderhoud van collectoren en pompstations) wordt behandeld en dat
aangesloten is op het openbaar hydrografisch net, is van heffing vrijgesteld voor wat betreft de lozing van de
effluentwaters van voornoemde openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties.
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Een slibverbrandingsinstallatie waarmee het zuiveringstechnisch werk een milieutechnische eenheid vormt is geen
onderdeel van het zuiveringstechnisch werk. ».

Afdeling III. — Liberalisering van de elektriciteitsmarkt

Art. 84. Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2007 tot vrijstelling van de federale bijdrage ter
compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt wordt
met ingang van 1 januari 2008 bekrachtigd.

HOOFDSTUK XXIV. — Landbouw

Art. 85. Bekrachtigd wordt met ingang van de dag van inwerkingtreding het besluit van de Vlaamse Regering van
30 november 2007 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.

HOOFDSTUK XXV. — Slotbepalingen

Art. 86. Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met
uitzondering van :

- artikelen 2, 4, 10 en 11, die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2008;

- artikelen 18 en 19, die in werking treden op 1 januari 2009;

- artikel 20, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2008;

- artikelen 21 tot en met 23, die in werking treden vanaf aanslagjaar 2009;

- artikel 24, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2007;

- artikel 25, dat in werking treedt op 1 januari 2009;

- artikel 36, dat in werking treedt op de datum die de Vlaamse Regering vaststelt;

- artikel 37, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2006;

– artikel 41 dat in werking treedt op 30 september 2008;

- artikelen 43 tot en met 45, die uitwerking hebben met ingang van 14 januari 2008;

- artikel 48, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2008;

- artikelen 49 tot en met 54, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2008;

- artikelen 56 tot en met 59, die uitwerking hebben met ingang van 1 juli 2008;

- artikel 62, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2003;

- artikel 63, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2007;

- artikel 76, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2008;

- artikelen 77 tot en met 80, die uitwerking hebben met ingang van 1 oktober 2008;

- artikelen 81 en 83, die uitwerking hebben met ingang van het heffingsjaar 2008.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 21 november 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,

Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
D. VAN MECHELEN

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,
B. ANCIAUX

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
M. KEULEN

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen,
Mme K. VAN BREMPT

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
S. VANACKERE

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
Mevr. H. CREVITS

De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel,
Mevr. P. CEYSENS

Nota

(1) Zitting 2007-2008.
Stuk. — Ontwerp van decreet, 1824 - Nr. 1.
Zitting 2008-2009.
Stukken. — Verslag van het Rekenhof, 1824 - Nr. 2. – Amendementen, 1824 - Nrs. 3 tot 6. – Verslagen, 1824 - Nrs. 7

tot 17. — Tekst aangenomen door de commissies, 1824 - Nr. 18. — Tekst aangenomen door de plenaire vergadering,
1824 - Nr. 19.

Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergadering van 12 november 2008.
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