
Voor de toepassing van het eerste lid geldt dat een bestemmingsvoorschrift van een plan van aanleg alleszins
vergelijkbaar is met een subcategorie of categorie van gebiedsaanduiding, indien deze concordantie vermeld wordt in
de tabel, opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 7.4.13, eerste lid, of in de concordantielijst,
bepaald krachtens voornoemde Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 7.4.13, tweede lid.”.

HOOFDSTUK 6. — Decreet houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer

Art. 17. Artikel 11 van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer,
vervangen bij het decreet van 21 december 2007, wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 11. Voor dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan verlopen het toezicht, het onderzoek, de vaststelling en
de bestraffing van de milieu-inbreuken en milieumisdrijven, alsook het nemen van bestuurlijke maatregelen en
veiligheidsmaatregelen, volgens de regels, vermeld in titel XVI, hoofdstuk III tot en met VII, van het decreet van
5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tenzij het uitdrukkelijk anders wordt bepaald in
artikel 29 van dit decreet.”.

Art. 18. In artikel 28ter, § 2, 7°, a), van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 1997 en
vervangen bij het decreet van 22 december 1999, worden de woorden “een milieudeskundige die overeenkomstig titel
II van het Vlarem is erkend in de discipline grondwater” vervangen door de woorden “een erkende MER-deskundige
in de discipline water, deeldomein geohydrologie als vermeld in artikel 6, 1°, d), van het besluit van de Vlaamse
Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het
leefmilieu”.

Art. 19. In artikel 28quater, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996, vervangen
bij het decreet van 24 december 2004 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011, wordt de zin “De
index is de verhouding van twee indexcijfers van de consumptieprijzen met in de teller het indexcijfer van de maand
december van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar en in de noemer het indexcijfer van de maand december 2001,
basis 1988, met name 134,46.” vervangen door de zin “De index is de verhouding van twee indexcijfers van de
consumptieprijzen met in de teller het indexcijfer van de maand november van het jaar dat voorafgaat aan het
heffingsjaar en in de noemer het indexcijfer van de maand november 2001, basis 1988, namelijk 134,75.”.

Art. 20. Aan artikel 28decies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996, vervangen bij
het decreet van 22 december 1999 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011, wordt een paragraaf 8
toegevoegd, die luidt als volgt:

“§ 8. Op schriftelijk verzoek van een persoon die niet is opgenomen in het kohier, vermeld in paragraaf 6, kan de
Maatschappij de naam op het heffingsbiljet, vermeld in paragraaf 7, wijzigen. Die persoon ontvangt dan een
heffingsbiljet op zijn naam, met de vermelding dat dit nieuwe exemplaar met toepassing van deze paragraaf wordt
uitgereikt. In voorkomend geval is het oorspronkelijke kohier uitvoerbaar tegen de persoon die er niet in opgenomen
is en die de naamswijziging heeft aangevraagd.”.

Art. 21. Artikel 29 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 21 december 2007, wordt vervangen door
wat volgt:

“Art. 29. In afwijking van artikel 11 geldt voor hoofdstuk IVbis en de uitvoeringsbesluiten ervan het volgende:

1° onverminderd de bevoegdheden van andere toezichthoudende ambtenaren die aangewezen zijn krachtens
artikel 11 van dit decreet, oefenen de ambtenaren van de Maatschappij, bevoegd voor de controle of het onderzoek,
vermeld in artikel 28septies van dit decreet, voor de toepassing van de heffing hun toezichtsopdrachten uit volgens de
regels, vermeld in dit hoofdstuk en de uitvoeringsbesluiten ervan;

2° de bepalingen van titel XVI, hoofdstuk IV, afdeling IV, en hoofdstuk VI, van het decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid zijn niet van toepassing op de overtredingen van dit hoofdstuk en
de uitvoeringsbesluiten ervan. Die overtredingen worden bestraft conform artikel 28undecies van dit decreet.”.

HOOFDSTUK 7. — Decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij

Art. 22. In hoofdstuk X van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse
Landmaatschappij, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, wordt het opschrift van afdeling II vervangen door wat
volgt:

“Afdeling II. — Commissaris”.

Art. 23. In artikel 18quinquies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004 en gewijzigd bij het
decreet van 21 april 2006, worden het eerste tot en met het vierde lid vervangen door wat volgt:

“Met behoud van de toepassing 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,
wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van de wetten,
decreten en de statuten van de vennootschap, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen opgedragen aan
een commissaris, natuurlijke of rechtspersoon, ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren.

Met behoud van de toepassing van het decreet, vermeld in het eerste lid, heeft de commissaris de rechten,
verplichtingen, taken en bevoegdheden die in het Wetboek van Vennootschappen zijn bepaald.

Als de publiekrechtelijke aard van de VLM dat vereist, kan de Vlaamse Regering de opdracht en de actiemiddelen
van de commissaris uitbreiden.

Met behoud van de toepassing van het decreet, vermeld in het eerste lid, wordt de commissaris benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering die ook de bezoldiging van de commissaris bepaalt.
Deze bezoldiging is ten laste van de vennootschap.

Met behoud van de toepassing van andere onverenigbaarheden die op de functie van commissaris toepassing
vinden, gelden voor de commissaris dezelfde onverenigbaarheden als voor het mandaat van regeringsafgevaardigde
bij het agentschap. Daarenboven is de functie van commissaris onverenigbaar met het mandaat van regeringsafge-
vaardigde bij het agentschap.”.
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