
In het databestand van het Agentschap worden de persoonlijke identificatiegegevens opgenomen van eigenaars,
in het bijzonder de naam, de voornaam en het rijksregisternummer samen met gegevens op perceelsniveau die
verbonden zijn aan de in paragraaf 1 bedoelde rechten en plichten. Deze gegevens kunnen worden verstrekt aan de
instrumenterend ambtenaar teneinde de in dit artikel vermelde informatieoverdracht te realiseren.

Deze verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Het Agentschap is
verwerkingsverantwoordelijke zoals vermeld in de algemene verordening gegevensbescherming, en voldoet aan de
verplichtingen die in dat verband op hen rusten. De overdrager of verdeler is de betrokkene zoals vermeld in de
algemene verordening gegevensbescherming.

Het Agentschap gebruikt de gegevens ten behoeve van het toezicht inzake naleving van de in paragraaf 1
beschreven rechten en plichten en om deze rechten en plichten die golden ten aanzien van de overdrager of verdeler
tegenstelbaar te maken aan de verwerver.

De gegevens worden in het databestand bijgehouden gekoppeld aan het perceel zolang dat vereist is volgens de
specifieke vereisten verbonden aan de genoemde rechten en plichten.”.

Art. 53. In artikel 97 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 7 december 2007,
30 april 2009, 23 december 2010, 1 maart 2013 en 12 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, inleidende zin, wordt de zinsnede “en voor wat de bosreservaten betreft, de commissie gehoord,”
opgeheven;

2° in paragraaf 1, 5, worden de woorden “op te richten” vervangen door de woorden “op te richten en in stand
te houden”;

3° in paragraaf 2, 1, worden de woorden “op te richten” vervangen door de woorden “op te richten en in stand
te houden”;

4° paragraaf 4 wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing:

“§ 4. De verboden, vermeld in paragraaf 1 en 2, gelden niet in de natuurreservaten, vermeld in artikel 16ter decies
van het decreet Natuurbehoud.”.

HOOFDSTUK 10. — Wijziging van het decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van het Fonds voor Preventie en Sanering
inzake Leefmilieu en Natuur als Gewestdienst met Afzonderlijk Beheer

Art. 54. In artikel 3, 1°, van het decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van het Fonds voor Preventie en
Sanering inzake Leefmilieu en Natuur als Gewestdienst met Afzonderlijk Beheer wordt de zinsnede “decreet van
2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen” vervangen door de zinsnede “decreet van 23 december 2011
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen”.

HOOFDSTUK 11. — Wijziging van het Jachtdecreet van 24 juli 1991

Art. 55. Artikel 22, tweede lid, eerste streepje, van het Jachtdecreet van 24 juli 1991, gewijzigd bij het decreet van
18 december 2015, wordt vervangen door wat volgt:

“– door personen die voldoen aan de voorwaarden opgelegd door de Vlaamse Regering tot het verkrijgen van een
jachtverlof of, in geval dat het doden gebeurt met vuurwapens, door personen die in het bezit zijn van een jachtverlof
of bijzondere veldwachters;”.

HOOFDSTUK 12. — Wijzigingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Art. 56. In artikel 3.2.1, § 4, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid,
ingevoegd bij het decreet van 19 april 1995 en gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 25 april 2014, worden
de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid worden de woorden “door de Vlaamse Regering aangewezen” vervangen door het woord
“bevoegde”;

2° in het derde lid wordt de zin “In dit laatste geval wordt van de gezamenlijke aanstelling van de
milieucoördinator door de exploitant onmiddellijk kennis gegeven aan de door de Vlaamse Regering aangewezen
afdeling.” opgeheven.

Art. 57. In artikel 3.2.3, § 3, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 april 1995 en gewijzigd bij het
decreet van 23 december 2010, wordt de zin “De exploitant brengt de aanstelling van de milieucoördinator ter kennis
van de door de Vlaamse Regering aangewezen afdeling.” vervangen door de zin “De exploitant houdt het
aanstellingsdossier op de exploitatiezetel ter beschikking van de bevoegde afdeling.”.

Art. 58. In artikel 4.1.1, § 1, 4°, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en vervangen bij het decreet van 27 april 2007, wordt het
woord “lokaal” vervangen door het woord “gemeentelijk”.

Art. 59. In artikel 4.2.3, § 2 en § 3, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002,
vervangen bij het decreet van 27 april 2007 en gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009, worden de woorden “klein
gebied op lokaal niveau” uitgelegd als volgt: “klein gebied in een gemeentelijk of provinciaal plannings- of
programma-initiatief”.

Art. 60. In artikel 5.1.1, 12°, b) en c), van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014 en gewijzigd
bij het decreet van 8 december 2017, worden de woorden “geldende vergunning of melding” vervangen door de
woorden “geldende vergunning of meldingsakte”.

Art. 61. In artikel 10.3.3, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004 en gewijzigd bij de
decreten van 25 mei 2007, 23 december 2011, 25 april 2014 en 18 december 2015, wordt punt 5° vervangen door wat
volgt:

“5° het behandelen van de aanvragen en het verlenen, schorsen en opheffen van de erkenningen, vermeld in
artikel 7, 9, 32/1 en 33 van het Materialendecreet;”.

Art. 62. In artikel 16.1.1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 en het
laatst gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2016, wordt een punt 5°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“5°/1 de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;”.
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