
De instrumenterende ambtenaar vermeldt in alle akten van verkoop of van verhuring voor meer dan negen jaar
van een onroerend goed of van een inbreng in een vennootschap, en ook in alle akten van vestiging, overdracht van
vruchtgebruik, erfpacht of opstal, en in elke andere akte van een eigendomsoverdracht ten bezwarende titel het bestaan
van een bestuurlijke maatregel die de verwerver van het zakelijk recht moet uitvoeren, met een omschrijving van de
verplichtingen die overgaan op de verwerver van het zakelijk recht.

Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op:

1° huwelijkscontracten en de wijzigingen ervan;

2° contracten over de mandeligheid;

3° akten over de fusie van rechtspersonen en de met fusie gelijkgestelde verrichtingen.

§ 2. In het databestand van het agentschap worden de persoonlijke identificatiegegevens opgenomen van
eigenaars, in het bijzonder de naam, de voornaam en het rijksregisternummer. Deze gegevens worden verstrekt aan de
instrumenterend ambtenaar, met het doeleinde na te gaan of er bestuurlijke maatregelen van toepassing zijn op het over
te dragen perceel en ten behoeve van de overdracht van de in artikel 16novies, § 2, vermelde gegevens.

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 verkoper is de betrokkene zoals vermeld in de algemene
verordening gegevensbescherming.

Het agentschap gebruikt de in het eerste lid vermelde gegevens om bestuurlijke maatregelen die opgelegd werden
ten aanzien van de vorige overdrager en het bestaan van een natuurbeheerplan en de erfdienstbaarheid, vermeld in
artikel 16quaterdecies, § 2, tegenstelbaar te maken aan de verwerver.

De gegevens worden in het databestand bijgehouden, gekoppeld aan het perceel zolang dat vereist is volgens de
verplichtingen volgend uit het natuurbeheerplan, de erfdienstbaarheid, vermeld in artikel 16quaterdecies, § 2, en het
naleven van de bestuurlijke maatregelen.”.

HOOFDSTUK 15. — Wijzigingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid,
gecoördineerd op 15 juni 2018

Art. 69. Aan artikel 1.3.3.3.2 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd
op 15 juni 2018, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als
volgt:

“§ 2. Elke verzekeraar van een zaakverzekeringsovereenkomst met betrekking tot het gevaar brand die op het
grondgebied van het Vlaamse Gewest de waarborg biedt tegen de natuurrampen, vermeld in artikel 123 van de wet
van 4 april 2014 betreffende verzekeringen, stelt op eenvoudig verzoek van de CIW alle informatie waarover hij
beschikt en die nodig is voor de vaststelling van de mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebieden, vermeld in
paragraaf 1, ter beschikking van de CIW.

In het kader van de informatieoverdracht, vermeld in het eerste lid, worden de geografische gegevens die kunnen
leiden tot de identificatie van natuurlijke personen verwerkt met toepassing van de regelgeving inzake de bescherming
van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. De CIW wordt hierbij aangewezen als
verwerkingsverantwoordelijke. Die geografische gegevens worden verwerkt om de vaststelling van de mogelijk of
effectief overstromingsgevoelige gebieden, vermeld in paragraaf 1, te realiseren. De bewaartermijn van die geografische
gegevens is tien jaar na de ontvangst ervan.

De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen waaronder die informatie ter beschikking wordt gesteld.”.

Art. 70. In artikel 1.5.3.1, vijfde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden “de algemene bekkenvergadering
en het bekkenbureau” vervangen door de woorden “het bekkenbestuur”.

Art. 71. In artikel 1.7.6.1, tweede lid, 4°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “, de kwetsbare zones
ecologische waardevolle agrarische gebieden en de kwetsbare zones natuur, bedoeld in artikel 15bis en 15ter van het
decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen”
vervangen door de zinsnede “en de gebieden, vermeld in artikel 41bis en 41ter van het Mestdecreet van
22 december 2006”.

Art. 72. Aan artikel 2.2.1, § 3, van hetzelfde decreet wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast over de tijdelijke beperkingen van het gebruik in het geval de
levering van water bestemd voor menselijke consumptie vanuit kwantitatief oogpunt in het gedrang komt.”.

Art. 73. In artikel 2.2.2 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 3 worden na de woorden “Behalve in de gevallen” de woorden “waarbij tot afsluiting wordt
overgegaan” ingevoegd;

2° paragraaf 6 wordt vervangen door wat volgt:

“§ 6. De exploitant mag op zijn initiatief de waterlevering bij een huishoudelijke abonnee alleen in de onderstaande
gevallen en volgens de onderstaande voorwaarden begrenzen in debiet of afsluiten:

1° afsluiten bij werkzaamheden voor herstelling, vernieuwing, wijziging, verplaatsing, onderhoud of exploitatie
van het openbaar waterdistributienetwerk;

2° afsluiten bij een onmiddellijke en ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, zolang die toestand duurt;

3° begrenzen in debiet of afsluiten als de huishoudelijke abonnee of de eigenaar bij een bedreiging voor de
volksgezondheid en de veiligheid van de watervoorziening als vermeld in artikel 2.3.2, § 4, en artikel 2.3.4, tweede lid,
weigert gevolg te geven aan de geadviseerde herstelmaatregelen voor het huishoudelijk leidingnet;

4° begrenzen in debiet of afsluiten als de huishoudelijke abonnee of de eigenaar niet toestemt in of zich verzet
tegen de keuring van het huishoudelijk leidingnet, vermeld in artikel 2.2.1, § 2, 1°, en de inventarisatie, controle- en
onderhoudstaken, vermeld in artikel 2.4.1, § 1 en § 2;

5° begrenzen in debiet of afsluiten als uit de keuring van het huishoudelijk leidingnet, vermeld in artikel 2.2.1,
§ 2, 1°, blijkt dat die niet conform is;

6° afsluiten bij fraude van de huishoudelijke abonnee of de eigenaar;
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7° begrenzen in debiet of afsluiten als de huishoudelijke abonnee of de eigenaar weigert om aan de exploitant of
zijn aangestelde toegang te geven tot de ruimte waarin de watermeter is opgesteld voor de controle van de watermeter
en van de aansluiting;

8° begrenzen in debiet of afsluiten als de huishoudelijke abonnee weigert om met de exploitant een regeling uit te
werken voor de betaling van openstaande facturen of de regeling niet nakomt;

9° begrenzen in debiet of afsluiten als de verbruiker weigert om de procedures na te komen die de Vlaamse
Regering heeft vastgesteld voor de tegensprekelijke overname van de waterlevering of een vernieuwde indienststelling
van de waterlevering;

10° afsluiten bij een vermoeden dat een onroerend goed onbewoond of in onbruik is;

11° begrenzen in debiet of afsluiten als de huishoudelijke abonnee of de eigenaar de verplichtingen op het vlak van
bemetering die zijn bepaald ter uitvoering van paragraaf 2, weigert na te komen;

12° afsluiten als de huishoudelijke abonnee niet toestemt in of zich verzet tegen de plaatsing van een
debietsbegrenzing naar aanleiding van een overeenkomstig gemotiveerd advies van een lokale adviescommissie;

13° afsluiten als de exploitant vaststelt dat de huishoudelijke abonnee op een onrechtmatige wijze de begrenzing
van het debiet, geplaatst naar aanleiding van een overeenkomstig gemotiveerd advies van een lokale adviescommissie,
heeft gemanipuleerd of heeft weggenomen.

In de gevallen, vermeld in het eerste lid, 3° tot en met 5° en 11°, is de begrenzing van het debiet of de afsluiting
pas mogelijk na de ontvangst van een overeenkomstig bevel van de toezichthoudende ambtenaar.

In de gevallen, vermeld in het eerste lid, 7° tot en met 9°, 12° en 13°, is de begrenzing van het debiet of de afsluiting
pas mogelijk na een overeenkomstig gemotiveerd advies van de lokale adviescommissie en conform de procedure en
de voorwaarden, vermeld in het decreet van 20 december 1996 tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie
in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water.

In het derde lid wordt verstaan onder lokale adviescommissie: een lokale adviescommissie als vermeld in artikel 7
van het voormelde decreet.

De Vlaamse Regering kan nadere procedures over de begrenzing van het debiet en de afsluiting van de
waterlevering bij een huishoudelijke abonnee bepalen.

In het geval, vermeld in het eerste lid, 1°, komen de kosten die verbonden zijn aan de afsluiting en de
heraansluiting, niet ten laste van de huishoudelijke abonnee of de eigenaar.

In het geval, vermeld in het eerste lid, 2°, zijn de kosten die verbonden zijn aan de afsluiting en de heraansluiting,
ten laste van de veroorzaker van de situatie van onmiddellijke en ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Als die
veroorzaker niet bekend is, zijn die kosten ten laste van de exploitant.

In de gevallen, vermeld in het eerste lid, 3° tot en met 7° en 11°, zijn de kosten die verbonden zijn aan de begrenzing
van het debiet en de wegneming van de begrenzing van het debiet of de afsluiting en de heraansluiting, ten laste van
de huishoudelijke abonnee of de eigenaar wanneer kan worden vastgesteld dat deze laatste verantwoordelijk is voor
het niet in regel zijn.

In de gevallen, vermeld in het eerste lid, 8°, zijn de kosten die verbonden zijn aan de afsluiting en de
heraansluiting, ten laste van de huishoudelijke abonnee. De kosten die verbonden zijn aan de begrenzing van het debiet
of de wegneming ervan, zijn ten laste van de exploitant.

In het geval, vermeld in het eerste lid, 9°, zijn de kosten die verbonden zijn aan de afsluiting en de heraansluiting,
ten laste van de verbruiker. De kosten die verbonden zijn aan de begrenzing van het debiet of de wegneming ervan,
zijn ten laste van de exploitant.

In het geval, vermeld in het eerste lid, 10°, zijn de kosten die verbonden zijn aan de afsluiting en de heraansluiting,
ten laste van de eigenaar.

In de gevallen, vermeld in het eerste lid, 12° en 13°, zijn de kosten die verbonden zijn aan de afsluiting en de
heraansluiting, ten laste van de huishoudelijke abonnee.

In afwijking van het zesde tot en met het twaalfde lid zijn de kosten die verbonden zijn aan de begrenzing van het
debiet en de wegneming van de begrenzing van het debiet of de afsluiting en de heraansluiting, altijd ten laste van de
exploitant als blijkt dat de huishoudelijke abonnee ten onrechte is afgesloten of ten onrechte een begrenzing van het
debiet kreeg opgelegd.”;

3° in paragraaf 7 worden tussen de zinsnede “, kan” en het woord “afsluiten” de woorden “begrenzen in debiet
of” ingevoegd;

4° in paragraaf 8 worden tussen het woord “effectieve” en het woord “afsluiting” de woorden “begrenzing van het
debiet of” ingevoegd.

Art. 74. In artikel 2.3.4, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° tussen de woorden “openbaar waterdistributienetwerk” en het woord “door” worden de woorden “of voor de
goede werking ervan” ingevoegd;

2° tussen de woorden “openbaar waterdistributienetwerk” en het woord “weg” worden de woorden “of de goede
werking ervan” ingevoegd.

Art. 75. In artikel 4.2.2.1.7 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt:

“§ 4. De heffingsplichtige die het huishoudelijk afvalwater dat afkomstig is van zijn woongelegenheid, heeft
gezuiverd in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater als vermeld in paragraaf 1 en 2, en die de
vrijstelling, vermeld in paragraaf 1 en 2 wil krijgen, moet, op straffe van verval van het recht op vrijstelling, uiterlijk
binnen drie maanden vanaf de derde werkdag die volgt op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten
overhandigd is, een schriftelijke aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen van het ambtsgebied
waar de installatie ligt.

Als het gaat om een inrichting of activiteit als vermeld op de indelingslijst, vermeld in artikel van 5.2.1, § 1, van
het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wordt bij die aanvraag een afschrift
gevoegd van de melding of de lopende vergunning voor de exploitatie van de individuele behandelingsinstallatie voor
afvalwater.
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De burgemeester onderzoekt de aanvraag en reikt een attest uit als de individuele behandelingsinstallatie voor
afvalwater is gebouwd en wordt geëxploiteerd conform een code van goede praktijk, overeenkomstig de voorschriften
van titel II van het VLAREM.

Binnen drie maanden vanaf de dag na de ontvangst van de aanvraag bezorgt de burgemeester de exploitant van
een openbaar waterdistributienetwerk van zijn ambtsgebied de aanvraag en het attest of de beslissing waarbij de
aflevering van een attest wordt geweigerd. Hij stuurt een kopie van de aanvraag en het attest of de weigeringsbeslissing
naar de heffingsplichtige.

De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk stuurt die stukken onmiddellijk door naar de Vlaamse
Milieumaatschappij als die ervoor bevoegd is de vrijstelling te verlenen.

Het voormelde attest heeft in ieder geval een maximale geldigheidsduur van vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar
waarvoor de burgemeester het attest heeft uitgereikt, tenzij de Vlaamse Milieumaatschappij beschikt over gegevens
waaruit blijkt dat de waterzuiveringsinfrastructuur tijdens die periode niet wordt uitgebaat conform een code van
goede praktijk, overeenkomstig de voorschriften van titel II van het VLAREM, of gewijzigd is.

Als aan de Vlaamse Milieumaatschappij een voormeld attest wordt bezorgd, kan deze de heffingsplichtige
automatisch vrijstellen van heffing zonder dat de heffingsplichtige een schriftelijke aanvraag indient. In voorkomend
geval ontvangt de heffingsplichtige geen heffingsbiljet. Voor heffingsplichtigen die gedurende de geldigheidstermijn
van het attest een heffingsbiljet hebben gekregen, wordt de vrijstelling alleen op schriftelijke aanvraag verleend. Daarin
mag worden verwezen naar het eerder ingediende attest.”;

2° paragraaf 5 wordt vervangen door wat volgt:

“§ 5. De Vlaamse Milieumaatschappij kan een heffingsplichtige die het huishoudelijk afvalwater dat afkomstig is
van zijn woongelegenheid, heeft gezuiverd in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater als vermeld in
paragraaf 1 en 2, automatisch vrijstellen op basis van de inlichtingen die ze heeft ingewonnen bij de gemeenten of, als
de installatie gebouwd of beheerd wordt door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk, op basis van
de inlichtingen die ze ingewonnen heeft bij de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk.

Als de vrijstelling automatisch wordt toegekend, ontvangt de rechthebbende geen heffingsbiljet.

Voor heffingsplichtigen die een heffingsbiljet hebben gekregen, wordt de voormelde vrijstelling alleen op
schriftelijke aanvraag verleend. De heffingsplichtigen moeten hun aanvraag uiterlijk binnen drie maanden vanaf de
derde werkdag nadat het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd is, bij de Vlaamse Milieumaatschappij
indienen.”.

Art. 76. In artikel 4.3.3.4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de paragrafen 1 tot en met 3 worden vervangen door wat volgt:

“§ 1. De abonnee, respectievelijk de gebruiker van een private waterwinning, vermeld in artikel 4.2.2.2.1, die al het
huishoudelijke afvalwater dat afkomstig is van zijn woongelegenheid, heeft gezuiverd in een individuele behande-
lingsinstallatie voor afvalwater, hetzij in eigen beheer of gemeenschappelijk beheer, hetzij gebouwd of geëxploiteerd
door de gemeente, het gemeentebedrijf, de intercommunale of het intergemeentelijk samenwerkingsverband, de
exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of een entiteit die de gemeente na publieke marktbevraging heeft
aangesteld als vermeld in artikel 1.1.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, en die aan de voorwaarden, vermeld in het derde lid, voldoet, wordt door
de exploitant van het openbare waterdistributienetwerk vrijgesteld van betaling van de bovengemeentelijke bijdrage
of vergoeding, vermeld in artikel 4.3.1.1.1 en 4.3.1.2.1 van dit decreet.

§ 2. Elke verbruiker die al het huishoudelijke afvalwater dat afkomstig is van zijn woongelegenheid, heeft
gezuiverd op de wijze, vermeld in paragraaf 1, en die de vrijstelling, vermeld in het eerste lid, niet kan krijgen, heeft
recht op een compensatie in zijn aandeel in de bovengemeentelijke bijdrage of vergoeding, vermeld in artikel 4.3.1.1.1,
4.3.1.2.1 en 4.3.2.1, volgens de voorwaarden, vermeld in artikel 4.3.3.3, en die berekend wordt met de formule C = A
+ M × 0,75 x Tkvc, waarbij:

1° C: de compensatie;

2° A: het vastrecht, vermeld in artikel 4.3.1.1.3 als dat van toepassing is;

3° M: het aantal gedomicilieerden van het gezin van de compensatiegerechtigde op 1 januari van het kalenderjaar
op het domicilieadres van de compensatiegerechtigde;

4° Tkvc:

a) voor de klanten, vermeld in afdeling 1: het tarief Tkv, vermeld in artikel 4.3.1.1.4;

b) voor de klanten, vermeld in afdeling 2: het tarief Tgv, vermeld in artikel 4.3.2.2, verhoogd met het tarief Tgvg,
vermeld in artikel 4.3.2.3.

De individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater moeten aan al de volgende voorwaarden voldoen:

1° als het gaat om een hinderlijk ingedeelde inrichting conform bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering
van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, gemeld of vergund zijn conform de
voorschriften, vermeld in titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

2° gebouwd zijn en geëxploiteerd worden volgens een code van goede praktijk, conform de voorschriften, vermeld
in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne.

De vrijstelling, vermeld in paragraaf 1, of de compensatie, vermeld in het eerste lid, kan ook worden toegekend
aan de abonnee of de gebruiker van een private waterwinning van wie de woongelegenheid met een gecertificeerde
individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater is uitgerust en onderhouden wordt volgens de door de Vlaamse
Regering vastgestelde regels.

De vrijstelling, respectievelijk de compensatie, geldt niet voor individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater
die zijn aangelegd nadat de woongelegenheid al aangesloten kon worden op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De vrijstelling geldt maximaal vijf jaar nadat de woning aansluitbaar is op de riolering.

Als de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk, of de gemeente of een gemeentelijke rioolbeheerder,
instaat voor de bouw of exploitatie van de individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater, kent de exploitant
automatisch de vrijstelling, vermeld in paragraaf 1, of de compensatie, vermeld in het eerste lid, toe als de installatie
voldoet aan de voorwaarden, vermeld in het tweede lid.
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§ 3. In alle overige gevallen dient de vrijstellingsgerechtigde respectievelijk de compensatiegerechtigde die de
vrijstelling, respectievelijk de compensatie, vermeld in dit artikel wil krijgen, op straffe van verval van het recht op die
vrijstelling of die compensatie, binnen twaalf maanden na de aanrekening van de bovengemeentelijke bijdrage of de
vergoeding door de exploitant van het openbare waterdistributienetwerk een schriftelijke aanvraag in bij het college
van burgemeester en schepenen van het ambtsgebied waar de installatie ligt.

Als het gaat om een inrichting of activiteit als vermeld op de indelingslijst, vermeld in artikel 5.2.1, § 1, van het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wordt bij de aanvraag, vermeld in het
achtste lid, een afschrift gevoegd van de melding of de lopende vergunning voor de exploitatie van de individuele
behandelingsinstallatie voor afvalwater. De burgemeester onderzoekt de aanvraag en reikt een attest uit als de
individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater is gebouwd en wordt geëxploiteerd volgens een code van goede
praktijk, overeenkomstig de voorschriften van titel II van het VLAREM. Binnen drie maanden vanaf de dag na de
ontvangst van de aanvraag bezorgt de burgemeester de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk van zijn
ambtsgebied de aanvraag en het attest of de beslissing waarbij de aflevering van een attest wordt geweigerd. Hij zendt
een kopie van de aanvraag en het attest of van de beslissing waarbij het attest wordt geweigerd aan de
vrijstellingsgerechtigde of de compensatiegerechtigde.

Als de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk niet bevoegd is voor de beslissing over die aanvraag,
worden de stukken onmiddellijk doorgestuurd naar de Vlaamse Milieumaatschappij.

Het attest, vermeld in het tweede lid, heeft in ieder geval een maximale geldigheidsduur van vijf jaar vanaf
1 januari van het jaar waarvoor de burgemeester het attest heeft uitgereikt, tenzij de exploitant van het openbare
waterdistributienetwerk beschikt over gegevens waaruit blijkt dat de waterzuiveringsinstallatie tijdens die periode niet
wordt uitgebaat conform een code van goede praktijk, conform de voorschriften, vermeld in het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, of substantieel is
gewijzigd.

De vrijstelling en de compensatie worden pro rata temporis toegekend op het verbruik vanaf de datum van
ingebruikname van de waterzuiveringsinstallatie.

De vrijstelling en de compensatie zijn niet cumuleerbaar met het sociale tarief en de compensatie, vermeld in de
artikelen 4.3.3.1 tot en met 4.3.3.3.”;

2° aan paragraaf 4 wordt een derde lid toegevoegd dat luidt als volgt:

“Tot de Vlaamse Regering gebruikmaakt van de bevoegdheden zoals vermeld in het eerste en het tweede lid
worden voor het vaststellen van die correcties, de correcties overgenomen zoals vermeld in artikel 4.2.1.1.2 tot en met
artikel 4.2.1.1.5, artikel 4.2.2.1.4 tot en met artikel 4.2.2.1.8, artikel 4.2.2.3.5 tot en met artikel 4.2.2.3.7 en artikel 4.2.2.4.1
tot en met artikel 4.2.2.4.3, met dien verstande dat de woorden “de heffing”, “het heffingsbiljet”, “het heffingsjaar” en
“de heffingsplichtige” vervangen worden door respectievelijk de woorden “de bijdrage of vergoeding”, “de
waterfactuur”, “het facturatiejaar”, “de abonnee of gebruiker van een private waterwinning”.”.

Art. 77. In artikel 5.2.1.2, § 2, van hetzelfde decreet wordt na het punt 5° een punt 6° ingevoegd, dat luidt als volgt:

“6° weigert om de door de Vlaamse Regering vastgestelde verplichting voor de bemetering van het waterverbruik
na te komen;”.

Art. 78. In artikel 5.2.2.1 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 2° wordt tussen de zinsnede “artikel 2.2.1, § 3,” en de woorden “en zijn uitvoeringsbesluiten” de
zinsnede “, eerste lid,” ingevoegd;

2° er wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“4° de abonnee of de verbruiker die de beperkingen die zijn vastgelegd ter uitvoering van artikel 2.2.1, § 3,
tweede lid, niet respecteert.”;

3° aan de bestaande tekst, die paragraaf 1 zal vormen, wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als volgt:

“§ 2. In afwijking van de straf, vermeld in paragraaf 1, 4°, kunnen gemeenten voor kleine vormen van openbare
overlast ten gevolge van het niet naleven van de vastgelegde beperkingen van het gebruik die zijn vastgelegd ter
uitvoering van artikel 2.2.1, § 3, tweede lid, van dit decreet, gemeentelijke sancties bepalen conform artikel 119bis van
de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.

Als de gemeente geen gemeentelijke sancties conform artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988
heeft bepaald, worden die kleine vormen van openbare overlast in die gemeente bestraft met een geldboete van
maximaal 43,75 euro.”.

Art. 79. Aan artikel 5.4.1.2 van hetzelfde decreet worden een paragraaf 4 en een paragraaf 5 toegevoegd, die
luiden als volgt:

“§ 4. De aangiften die de heffingsplichtigen hebben ingediend, vermeld in artikel 4.2.4.1, en de documenten en
bewijsstukken die daarbij worden gevoegd, die de ambtenaren, bevoegd voor de vestiging van de heffingen,
fotografisch, optisch, elektronisch of met een andere informatica- of telegeleidingstechniek registreren, bewaren of
weergeven, alsook de weergave ervan op een leesbare drager, hebben bewijskracht voor de toepassing van de
bepalingen van hoofdstuk II van titel IV en de uitvoeringsbesluiten ervan.

§ 5. Onverminderd de toepassing van paragraaf 4 hebben de gegevens en de documenten die de ambtenaren,
bevoegd voor de vestiging, inning of invordering van de heffingen, hebben ontvangen, opgesteld of verzonden in het
kader van de toepassing van hoofdstuk II van titel IV, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en die ze fotografisch, optisch,
elektronisch of met een andere informatica- of telegeleidingstechniek registreren, bewaren of weergeven, alsook de
weergave ervan op een leesbare drager, bewijskracht.”.

Art. 80. Artikel 3.4.1 van hetzelfde decreet, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt opgeheven.
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