
« De opmaak en opbouw van het leegstandsregister kunnen worden overgedragen aan een intergemeentelijke
administratieve eenheid. In dat geval worden, voor de toepassing van paragraaf 7, van artikel 2.2.7, paragraaf 1 tot en
met paragraaf 4, en van artikel 2.2.8, de intergemeentelijke administratieve eenheid gelijkgesteld met de gemeente of
de gemeentelijke administratie en het beslissingsorgaan van de intergemeentelijke administratieve eenheid met het
college van burgemeester en schepenen. »;

2° in paragraaf 7 wordt het woord « ambtenaren » vervangen door het woord « personeelsleden ».

Art. 104. In artikel 2.2.8 van hetzelfde decreet worden de woorden « De beheerder van het leegstandsregister »
telkens vervangen door de woorden « De gemeente ».

Art. 105. Aan artikel 3.2.22, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt :

« In het geval, vermeld in artikel 2.2.6, § 1, tweede lid, zijn de bepalingen van voormeld decreet overeenkomstig
van toepassing op het personeel van de intergemeentelijke administratieve eenheid. ».

Art. 106. In artikel 7.3.2, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden « de procedure, vermeld in
artikel 2.2.7 » vervangen door de woorden « de beroepsprocedure, vermeld in artikel 2.2.7, paragraaf 2 en
paragraaf 3, ».

HOOFDSTUK XI. — Afvalstoffen

Art. 107. In artikel 47, § 2, van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van
afvalstoffen, zoals herhaaldelijk gewijzigd, worden de woorden « brandbare afvalstoffen » vervangen door de woorden
« brandbare afvalstoffen in het kader van de bepalingen in artikel 48, § 2, 2°, 3° en 7° ».

Art. 108. In artikel 48, § 2, van hetzelfde decreet, zoals herhaaldelijk gewijzigd, wordt punt 1° vervangen door wat
volgt :

« 1° 150 euro per ton, met een minimum van 150 euro, voor :

— het verbranden van afvalstoffen als de afvalverbranding niet gedekt is door een milieu- of exploitatievergun-
ning overeenkomstig de geldende wetgeving;

— het achterlaten van afval of het beheren van afvalstoffen in strijd met de voorschriften van dit decreet of de
uitvoeringsbesluiten ervan zoals bedoeld in artikel 12.

De heffingsplichtige is de persoon die het afval respectievelijk verbrandt of achterlaat. ».

Art. 109. In artikel 48, § 2, 3°, van hetzelfde decreet, zoals herhaaldelijk gewijzigd, wordt de zin « In afwijking
hiervan blijft voor shredderafval afkomstig van schrootverwerking K = 0,15 voor het heffingsjaar 2010 indien de
hoeveelheid shredderafval die in 2010 per ton inputmateriaal wordt gestort, met 10 % wordt verminderd in vergelijking
met de hoeveelheid shredderafval die in 2010 per ton inputmateriaal wordt geproduceerd en bestaande uit enerzijds
de lichte fractie die wordt afgezogen uit de cycloon, en anderzijds de zware fractie die overblijft na metallische
scheiding en na de lineaire motor. » vervangen door de zinnen :

« In afwijking hiervan :

— wordt voor shredderafval (afkomstig van de verwerking van schroot, van gedepollueerde wrakken en van
elektronisch en elektrisch schrootafval) K = 0,40 voor de heffingsjaren 2010 en 2011, K= 0,70 voor het heffingsjaar 2012
en K= 1 met ingang van het heffingsjaar 2013.

Evenwel blijft K = 0,15 tot en met 2015 voor het storten van het residu van het shredderafval dat in een
PST-installatie (PST : post-shredder-technologie) is verwerkt. Een PST-installatie verwerkt de lichte fractie die wordt
afgezogen uit de cycloon, en de zware fractie die overblijft na metallische scheiding en na de lineaire motor.

In 2010 en 2011 geldt K = 0,15 voor een te storten hoeveelheid die maximaal het viervoudige bedraagt van de
hoeveelheid materialen, waarvan maximaal 3 % metalen, die teruggewonnen werd in de PST-installatie en die voor
nuttige toepassing werd afgevoerd.

In 2012 geldt K = 0,15 voor een te storten hoeveelheid die maximaal gelijk is aan de hoeveelheid materialen,
waarvan maximaal 3 % metalen, die gewonnen werd in de PST-installatie en die voor nuttige toepassing werd
afgevoerd, vermenigvuldigd met een factor 2,5.

In 2013 geldt K = 0,15 voor een te storten hoeveelheid die maximaal gelijk is aan de hoeveelheid materialen,
waarvan maximaal 3 % metalen, die gewonnen werd in de PST-installatie en die voor nuttige toepassing werd
afgevoerd, vermenigvuldigd met een factor 1,5.

In 2014 geldt K = 0,15 voor een te storten hoeveelheid die maximaal gelijk is aan de hoeveelheid materialen,
waarvan maximaal 3 % metalen, die gewonnen werd in de PST-installatie en die voor nuttige toepassing werd
afgevoerd.

In 2015 geldt K = 0,15 voor een te storten hoeveelheid die maximaal de helft bedraagt van de hoeveelheid
materialen, waarvan maximaal 3 % metalen, die gewonnen werd in de PST-installatie en die voor nuttige toepassing
werd afgevoerd.

De som van de hoeveelheid materialen die gewonnen werd in de PST-installatie en die voor nuttige toepassing
werd afgevoerd, en de hoeveelheid shredderafval die wordt gestort aan het heffingstarief met K = 0,15, mag niet meer
bedragen dat de input van de PST-installatie.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 50, § 9, bezorgt de exploitant van de PST-installatie ter staving van het
toepassen van het verlaagde heffingstarief vanaf 2011 ieder jaar voor 31 januari aan de OVAM een rapport met een
volledige en gedetailleerde massabalans van de verwerkte stromen en van de teruggewonnen stromen met hun
respectieve bestemming;

— is voor recyclageresidu’s van kunststofafval van bedrijven die kunststofafval gebruiken als grondstof voor de
aanmaak van nieuwe stoffen of producten, K = 0,15 voor het heffingsjaar 2010, K = 0,3 voor het heffingsjaar 2011, K = 0,6
voor het heffingsjaar 2012 en K = 1 met ingang van het heffingsjaar 2013. ».

Art. 110. In artikel 48, § 2, 3°, van hetzelfde decreet, zoals herhaaldelijk gewijzigd, wordt na de zin « Voor
brandbare recyclageresidu’s van papier- en kartonafval is K = 0,03 met ingang van het heffingsjaar 2007 tot en met het
heffingsjaar 2009, en K = 1 vanaf het heffingsjaar 2010. » volgende zin toegevoegd : « In afwijking hiervan blijft voor
brandbare recyclageresidu’s van papier- en kartonafval van bedrijven die papier- en kartonafval gebruiken als
grondstof voor de aanmaak van nieuwe stoffen of producten, K = 0,03 voor het heffingsjaar 2010. ».
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Art. 111. In artikel 48, § 2, 15°, van hetzelfde decreet, zoals herhaaldelijk gewijzigd, wordt de zin « In afwijking
van 14° en 15° geldt voor het verbranden of meeverbranden van recyclageresidu’s van papier- en kartonafval een
heffingstarief van 2 euro/ton met ingang van het heffingsjaar 2007; » vervangen door de zin « In afwijking van 14° en
15° geldt voor het verbranden of meeverbranden van recyclageresidu’s van papier- en kartonafval van bedrijven die
papier- en kartonafval gebruiken als grondstof voor de aanmaak van nieuwe stoffen of producten, en voor
recyclageresidu’s van kunststofafval van bedrijven die kunststofafval gebruiken als grondstof voor de aanmaak van
nieuwe stoffen of producten, met ingang van het heffingsjaar 2010 een heffingstarief van 2 euro/ton. ».

Art. 112. In artikel 48, § 2, 13°, van hetzelfde decreet, zoals herhaaldelijk gewijzigd, worden na de woorden
« inerte afvalstoffen » de volgende woorden toegevoegd :

« en van slib van de productie van drinkwater ».

Art. 113. Aan artikel 48, § 2, van hetzelfde decreet, zoals herhaaldelijk gewijzigd, wordt een punt 18° toegevoegd,
dat luidt als volgt :

« 18° bij het berekenen van de heffingstarieven worden de bedragen steeds afgerond tot de hogere cent. ».

Art. 114. Artikel 51 van hetzelfde decreet, zoals herhaaldelijk gewijzigd, wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 51. Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk XI wordt voor iedere navordering bedoeld in artikel 50, § 5,
en ambtelijke aanslag bedoeld in artikel 50, § 12, een administratieve geldboete opgelegd. In geval van niet of
onvoldoende aangegeven heffingen wordt de geldboete gelijkgesteld aan de niet of onvoldoende aangegeven heffingen.
In geval van niet tijdige betaling van de aangegeven heffingen wordt de geldboete gelijkgesteld aan 10 % van de niet
tijdig betaalde heffingen. In beide gevallen bedraagt de geldboete ten minste 70 euro. Voor de berekening van deze
administratieve geldboete wordt uitgegaan van de milieuheffing zonder de vermenigvuldigingsfactor 0,70 zoals
bedoeld in artikel 48, § 5. ».

HOOFDSTUK XII. — Landbouw en Visserij

Afdeling I. — Fonds voor het Landbouwinformatienetwerk

Art. 115. In artikel 54 van het decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2005 worden volgende wijzigingen aangebracht :

1° de laatste zin van het eerste lid wordt vervangen door wat volgt :

« Het fonds wordt gestijfd door ontvangsten van het Informatienet Landbouwboekhoudingen en door
ontvangsten die betrekking hebben op opdrachten, uitgevoerd in het kader van het Landbouwinformatienetwerk. »;

2° een vierde lid wordt toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Het fonds wordt beheerd door de minister bevoegd voor het landbouwbeleid, die zijn beslissingsbevoegdheden
inzake de inkomsten en de uitgaven kan delegeren. ».

Afdeling II. — Verduidelijken bevoegdheidsbepalingen

Art. 116. In artikel 2, § 1, van de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor
de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt 4°, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008, wordt vervangen door wat volgt :

« 4° voor wat betreft de landbouwbevoegdheden van het Vlaamse Gewest, de activiteiten van de personen die de
handelingen, vermeld in punt 1°, stellen, onderwerpen aan een voorafgaande machtiging of erkenning, verleend door
de Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij, of door de instelling of de ambtenaar
daartoe gemachtigd door die minister; »;

2° punt 7°, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008, wordt vervangen door wat volgt :

« 7° voor wat betreft de landbouwbevoegdheden van het Vlaamse Gewest, de stoffen vermeld in artikel 1 aan de
voorafgaande erkenning of machtiging van de Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij
onderwerpen en de voorwaarden van verlening, wijziging en intrekking van deze erkenning of machtiging bepalen. ».

Art. 117. In artikel 2 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 5 februari 1999, 21 december 1998 en het
decreet van 19 december 2008, wordt paragraaf 3 opgeheven voor het Vlaamse Gewest.

Art. 118. In artikel 6 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008, wordt de tweede zin vervangen door wat volgt :
« De Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij, kan, voor wat betreft de landbouwbe-
voegdheden van het Vlaamse Gewest, de door hem aangewezen controlebevoegdheden beperken tot bepaalde
personeelsleden of kan andere controleagenten of -instanties aanwijzen. »;

2° het zesde lid, gewijzigd bij de wet van 5 februari 1999 en het decreet van 19 december 2008, wordt vervangen
door wat volgt : « Zij kunnen zich ook alle inlichtingen, bescheiden en geïnformatiseerde dragers van gegevens doen
verstrekken die zij tot het volbrengen van hun opdracht nodig achten, en overgaan tot alle nuttige vaststellingen. Voor
wat betreft de landbouwbevoegdheden van het Vlaamse Gewest, kunnen zij zich hierbij laten bijstaan door
deskundigen, gekozen uit een lijst opgemaakt door de Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de
Zeevisserij. ».

Art. 119. In artikel 7 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 5 februari 1999 en gewijzigd bij het decreet van
19 december 2008, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :

« Voor wat betreft de landbouwbevoegdheden van het Vlaamse Gewest, kan de Vlaamse Regering :

1° de wijze en de voorwaarden van monsterneming vaststellen;

2° de ontledingsmethoden bepalen;

3° het tarief van de ontledingen vaststellen;

4° de voorwaarden bepalen voor de inrichting en de werking van de ontledingslaboratoria met het oog op hun
erkenning door de Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij. ».
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