
HOOFDSTUK 4. — Kanselarij en Bestuur

Afdeling 1. — Machtiging vervreemding domeingoederen door Vlaamse Regering

Art. 7. In afwijking van de wet van 31 mei 1923 betreffende de vervreemding van onroerende domeingoederen,
gewijzigd bij de wetten van 2 juli 1969 en 6 juli 1989 en van overeenkomstige toepassing verklaard op de Vlaamse
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bij artikel 22 van het decreet van 20 december 1989 houdende bepalingen tot
uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, wordt de Vlaamse Regering ertoe gemachtigd onroerende
domeingoederen, ongeacht de geschatte waarde ervan, uit de hand of bij wijze van ruiling te vervreemden of er
zakelijke rechten op te vestigen. Die machtiging geldt enkel voor het jaar 2017 en blijft van toepassing op de
beslissingen tot vervreemding van of vestiging van zakelijke rechten op onroerende domeingoederen die gedurende
het jaar 2017 zijn getroffen en die op 31 december 2017 nog niet zijn uitgevoerd.

De voorwaarden tot overdracht worden bepaald door de Vlaamse Regering.

HOOFDSTUK 5. — Energie

Afdeling 1. — Wijzigingen aan titel XIII van het Energiedecreet van 8 mei 2009

Art. 8. In titel XIII van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wordt hoofdstuk V, opgeheven bij het decreet van
14 februari 2014, opnieuw opgenomen in de volgende lezing:

“Hoofdstuk V. Administratieve sancties opgelegd door de Vlaamse Belastingdienst

Art. 13.5.1. § 1. Bij niet-naleving van de door de Vlaamse Regering in toepassing van artikel 14.2.2 opgelegde eisen
inzake de consistentie, volledigheid en accuraatheid van de te rapporteren gegevens, kan de Vlaamse Belastingdienst
de toegangshouder een administratieve geldboete opleggen die niet lager is dan 150 euro, en niet hoger dan
20.000 euro.

§ 2. Bij niet-naleving van de in toepassing van artikel 14.2.2 opgelegde rapporterings- of betaaltermijn kan de
Vlaamse Belastingdienst de toegangshouder een administratieve geldboete opleggen van 250 euro per kalenderdag
vertraging.

§ 3. De betrokkene wordt van de beslissing tot het opleggen van de administratieve geldboete, vermeld in
paragraaf 1 en 2, in kennis gesteld met een aangetekende brief met bericht van ontvangst. De kennisgeving vermeldt
het bedrag van de administratieve geldboete.

§ 4. De betrokkene kan tegen het opleggen van de administratieve geldboete bezwaar indienen bij de Vlaamse
Belastingdienst. Het bezwaar moet worden gemotiveerd en op straffe van verval worden ingediend binnen zestig
kalenderdagen na de kennisgeving van de administratieve geldboete.

§ 5. De administratieve geldboete moet worden betaald binnen zestig kalenderdagen na de kennisgeving ervan, of
indien bezwaar is ingediend, binnen zestig kalenderdagen na de beslissing omtrent het bezwaar.

§ 6. De vordering tot betaling van de administratieve geldboete verjaart na verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf
de dag waarop ze is ontstaan.

De verjaring wordt gestuit op de wijze en onder de voorwaarden, die bepaald zijn in artikel 2244 en volgende van
het Burgerlijk Wetboek.

§ 7. Bij gebrek aan voldoening van de administratieve geldboete en toebehoren wordt een dwangschrift
uitgevaardigd, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het bevoegde personeelslid van de Vlaamse Belastingdienst.

§ 8. Op basis van dat dwangschrift kan via gerechtsdeurwaardersexploot een dwangbevel betekend worden.

§ 9. Binnen een termijn van dertig dagen na de betekening van het dwangbevel kan de belastingschuldige bij
gerechtsdeurwaardersexploot een met redenen omkleed verzet aantekenen, houdende dagvaarding van het Vlaamse
Gewest, bij de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie die
de administratieve geldboete moet innen, is gevestigd.”.

HOOFDSTUK 6. — Leefmilieu en Natuur

Afdeling 1. — Uitbreiding uitgavenkader Vlaams Klimaatfonds

Art. 9. In artikel 14 van het decreet van 3 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing
van de begroting 2012 wordt paragraaf 5 vervangen door wat volgt:

“§ 5. Met betrekking tot de periodes na 2012 mogen de inkomsten van het Fonds aangewend worden voor:

– de uitvoering van intern Vlaams klimaatbeleid met het oog op het behalen van de Vlaamse broeikasgasemis-
siereductiedoelstellingen;

– de uitvoering van het Vlaamse beleid inzake de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto of zoals
uitgewerkt in Europese of internationale wetgeving of akkoorden;

– de uitvoering van Vlaamse bijdrage(n) in het kader van de internationale steun aan ontwikkelingslanden in hun
strijd tegen klimaatverandering in overeenstemming met de beslissingen van de United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC);

– de remediëring van competitiviteitsverlies bij de Vlaamse bedrijven ten gevolge van Europees of internationaal
klimaatbeleid;

– alle beleidskosten die verband houden met de voorbereiding, organisatie of bijdragen in het kader van
klimaatveilingen.

Ter uitvoering hiervan is het voor het Fonds in afwijking van het Rekendecreet toegestaan om middelen te storten
richting AGION, het GO! en andere begrotingsfondsen binnen de Vlaamse overheid, én worden deze begrotingsfond-
sen gemachtigd om deze middelen te ontvangen vanuit het Vlaams Klimaatfonds. De Vlaamse Regering wordt
gemachtigd om hiertoe de passende begrotingsartikelen te creëren.”.
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Afdeling 2. — Wijzigingsvoorstel onvergunde lozingen

Art. 10. Artikel 35ter, § 10, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2012, wordt vervangen door wat volgt:

“§ 10. In afwijking van artikel 35ter, § 1, wordt in geval van i) onvergunde lozing, ii) de lozing die niet voldoet aan
de bijzondere voorwaarde vermeld in de lozings- of milieuvergunning om een contract, vermeld in artikel 32septies, § 4,
af te sluiten, of iii) de lozing van afvalwater via een noodaansluiting die niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in
artikel 35bis, § 9, het bedrag van de heffing voor de periode waarin vermelde lozing zich voordeed, als volgt vastgesteld:

H = T x Qx x Cx + T x Nkx
waarbij:
H = het bedrag van de verschuldigde heffing voor waterverontreiniging;
T = het bedrag van het eenheidstarief van de heffing voor alle andere heffingsplichtigen, vermeld in het vierde

lid van artikel 35ter, § 2;
Qx = het waterverbruik, waarvan de hoeveelheid gelijk is aan het totale waterverbruik Q bepaald overeenkomstig

artikel 35septies, § 2, verminderd met de hoeveelheid koelwater K, vermeld in artikel 35quinquies, § 1,
vermenigvuldigd met dx en gedeeld door 365 of, indien hiervan het bewijs geleverd wordt, gedeeld door het
reëel aantal dagen waarop afvalwater geloosd wordt in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar. dx is de
cumulatieve duur van de lozingen in het betrokken heffingsjaar, uitgedrukt in dagen. dx is niet groter dan
365 en wordt berekend als volgt:

∑ [(deind - dbegin) + F]
waarbij:
dbegin =
1° de datum van aanvang van de lozing, zoals opgenomen in de schriftelijke melding van de heffingsplichtige aan

de maatschappij of de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving, tenzij de maatschappij aantoont dat de lozing
reeds op een vroegere datum startte, op voorwaarde dat de melding plaatsvond voorafgaand aan de eventuele
vaststelling van de lozing door de ambtenaren van de maatschappij belast met een controle of een onderzoek in
verband met de toepassing van de heffing of de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving;

2° de datum van vaststelling van de lozing, als vermeld in het proces-verbaal van overtreding of een
vaststellingsverslag als vermeld in artikel 35decies, § 2, tenzij de maatschappij aantoont dat de lozing reeds op een
vroegere datum startte, indien de lozing werd vastgesteld door de ambtenaren van de maatschappij belast met een
controle of een onderzoek in verband met de toepassing van de heffing of de toezichthouder bevoegd voor
milieuhandhaving voorafgaand aan een eventuele schriftelijke melding door de heffingsplichtige;

deind = de datum waarop door de bevoegde ambtenaren van de maatschappij of de toezichthouder bevoegd voor
milieuhandhaving vastgesteld werd dat de lozing stopgezet is, mits mogelijkheid voor de heffingsplichtige om een
andere datum te bewijzen;

F =
1° 1 indien de lozing gemeld werd door de heffingsplichtige aan de maatschappij of de toezichthouder bevoegd

voor milieuhandhaving en deze melding plaatsvond voorafgaand aan de eventuele vaststelling van de lozing door de
bevoegde ambtenaren van de maatschappij of de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving;

2° 30 in alle andere gevallen tenzij de heffingsplichtige de werkelijke aanvangsdatum van de lozing bewijst en de
toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving deze kan bevestigen of staven op basis van vergelijking met zijn eigen
vaststellingen. In voorkomend geval wordt F gelijkgesteld aan 1 en wordt dbegin gelijkgesteld aan de bevestigde
datum van aanvang van de lozing;

Cx = de omzettingscoëfficiënt, vermeld in kolom 8 van de tabel opgenomen in bijlage bij deze wet;

Nkx = de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van koelwater bepaald overeenkomstig artikel 35quinquies, § 1,
vermenigvuldigd met dx en gedeeld door 365 of, indien hiervan het bewijs geleverd wordt, gedeeld door het reëel
aantal dagen waarop koelwater geloosd wordt in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar.

Indien de heffingsplichtige voor de periode dx het aandeel van de lozing vermeld in het eerste lid in de totale
afvalwaterlozing bewijst en de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving deze kan bevestigen of staven op basis
van vergelijking met zijn eigen vaststellingen, wordt voor de betrokken periode dx de bepalingen in dit artikel enkel
toegepast op dit aandeel.

In alle andere gevallen wordt de vuilvracht vermeld in artikel 35ter, § 1, vermenigvuldigd met (365-dx)/365.”.

Art. 11. Het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaamse Milieumaatschappij past, ten
aanzien van heffingsdossiers waarvoor nog een bezwaarschrift of een vordering in rechte hangende is of
heffingsdossiers waarvoor een aanvraag tot ambtshalve ontheffing als vermeld in artikel 376 van het WIB 92 ingediend
wordt bij en aanvaard wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij of een navordering als vermeld in arti-
kel 35terdecies, § 2, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
gevestigd wordt, na schriftelijke aangetekende aanvraag van de heffingsplichtige gericht tot de Vlaamse Milieumaat-
schappij, ingediend ten laatste één jaar na publicatie van dit decreet, artikel 35ter, § 1 en § 10, van de wet van
26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging in de versie zoals gewijzigd bij dit
decreet toe op de heffingen, van de in dit artikel vermelde heffingsdossiers, gevestigd voor het heffingsjaar dat door de
heffingsplichtige opgegeven werd in zijn aanvraag en voor zover voldaan wordt aan de in dat artikel gestelde
voorwaarden en het heffingsjaar niet voor het heffingsjaar 2004 ligt. Voor de ambtshalve ontheffingen en navorderingen
moet vermelde aanvraag ten laatste zes maanden na het verzoek tot ontheffing of kennisgeving van de navordering
gericht worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij.

In dat geval kan, in afwijking van artikel 418 van het WIB 92, enkel het verschil tussen het oorspronkelijke
heffingsbedrag vermeerderd met de eventuele heffingsverhoging én het herrekende bedrag overeenkomstig het bij dit
decreet gewijzigde artikel 35ter, § 1 en § 10, van de in het eerste lid genoemde wet vermeerderd met de eventuele
heffingsverhoging, terugbetaald worden aan de heffingsplichtige.

Alle kosten verbonden aan eerdere betwistingen in dit verband blijven ten laste van de heffingsplichtige.
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Art. 12. Artikel 27 van het decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2016, wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 27. Het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid de Vlaamse Milieumaatschappij past,
ten aanzien van heffingsdossiers waarvoor nog een bezwaarschrift of een vordering in rechte hangende is of
heffingsdossiers waarvoor een aanvraag tot ambtshalve ontheffing als vermeld in artikel 376 van het federale WIB 92
ingediend wordt bij en aanvaard wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij of een navordering als vermeld in
artikel 35terdecies, § 2, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging gevestigd wordt, na schriftelijke aangetekende aanvraag van de heffingsplichtige gericht tot de
Vlaamse Milieumaatschappij, ingediend ten laatste één jaar na publicatie van dit decreet, artikel 35ter, § 10bis, van de
wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging toe op de heffingen, van
de in dit artikel vermelde heffingsdossiers, gevestigd voor het heffingsjaar dat door de heffingsplichtige opgegeven
werd in zijn aanvraag en voor zover voldaan wordt aan de in dat artikel gestelde voorwaarden en het heffingsjaar niet
voor het heffingsjaar 2004 ligt. Voor de ambtshalve ontheffingen en navorderingen moet vermelde aanvraag ten laatste
zes maanden na het verzoek tot ontheffing of kennisgeving van de navordering gericht worden aan de Vlaamse
Milieumaatschappij.

In dat geval kan, in afwijking van artikel 418 van het federale WIB 92, enkel het verschil tussen het oorspronkelijke
heffingsbedrag vermeerderd met de eventuele heffingsverhoging én het bedrag berekend overeenkomstig artikel 35ter,
§ 10bis, van de in het eerste lid genoemde wet, vermeerderd met de eventuele heffingsverhoging, terugbetaald worden
aan de heffingsplichtige.

Alle kosten verbonden aan eerdere betwistingen in dit verband blijven ten laste van de heffingsplichtige.”.

Afdeling 3. — Modal shift afvaltransport

Art. 13. Aan artikel 46 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materialenkringlopen en afvalstoffen wordt een paragraaf 7 toegevoegd, die luidt als volgt:

“§ 7. Vanaf 1 januari 2017 worden de bedragen vermeld in paragraaf 1, 16° en 17°, en geïndexeerd overeenkomstig
de bepalingen van paragraaf 5, met 4 euro per ton verminderd, meer bepaald in de gevallen dat de betreffende
afvalstoffen per schip worden aangevoerd.”.

HOOFDSTUK 7. — Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Afdeling 1. — Opschorting van de premie met betrekking tot bijzondere beroepstitels
en bijzondere beroepsbekwaamheden van verpleegkundigen tewerkgesteld in de ouderenzorg

Art. 14. In artikel 42 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging, wordt een vierde lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

“De rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen die onder hun personeel verpleegkundigen
tellen die beschikken over een bijzondere beroepstitel of bijzondere beroepsbekwaamheid van geriatrisch
verpleegkundige of die beschikken over een bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere
deskundigheid in de palliatieve zorg, kunnen, volgens de nadere regels vermeld in de “Overeenkomst tussen de
rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging en de
verzekeringsinstellingen”, het bedrag slechts aanrekenen aan de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het
RIZIV, op voorwaarde dat de erkenning voor de bedoelde bijzondere beroepstitel en/of bijzondere beroepsbekwaam-
heid door de verpleegkundigen verkregen werd voor 2 september 2016.”.

Afdeling 2. — Niet-indexering van de gezinsbijslag in het jaar 2017

Art. 15. De overschrijding van de spilindex die volgt op deze van mei 2016 wordt niet verrekend voor alle sociale
uitkeringen met betrekking tot de gezinsbijslag binnen de begroting van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin waar de evolutie gekoppeld is aan de schommelingen van het prijsindexcijfer dat berekend en toegepast
wordt zoals bepaald in de wet van 2 augustus 1971, houdende inrichting van een stelsel waarbij wedden, lonen,
pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de
bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden te worden bij de berekening van sommige bijdragen van de
sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het
indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.

Art. 16. Artikel 16, § 3, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid
voor werknemers vindt, met betrekking tot de overschrijding van de spilindex die volgt op de overschrijding
in mei 2016, geen toepassing voor de prestaties inzake de gezinsbijslag die worden toegekend door de Vlaamse
Gemeenschap.

HOOFDSTUK 8. — Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Afdeling 1. — Aanpassing decreet betreffende de amateurkunsten van 22 december 2000
met het oog op een transparantere subsidieverstrekking

Art. 17. In artikel 14 van het decreet betreffende de amateurkunsten van 22 december 2000 wordt paragraaf 2
vervangen door wat volgt:

“§ 2. Het forum ontvangt een jaarlijkse subsidie-enveloppe. De Vlaamse Regering stelt die enveloppe per
beleidsperiode vast. De subsidie-enveloppe bevat de nodige middelen voor de ondersteuning van de jaarlijkse
personeels- en werkingskosten van de organisatie.”.

Afdeling 2. — Politieke jongerenbewegingen

Art. 18. In het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid wordt
artikel 15 vervangen door wat volgt:

“Art. 15. § 1. De Vlaamse Regering erkent politieke jongerenbewegingen.

Een politieke jongerenbeweging komt voor erkenning in aanmerking als ze de jeugd stimuleert om actief
burgerschap op te nemen en de jeugd sensibiliseert en vormt met het oog op haar participatie in de politieke
besluitvorming, in de werking van een welbepaalde politieke partij en in het maatschappelijk debat.
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