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Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:
PROGRAMMADECREET bij de begroting 2020

HOOFDSTUK 1. — Algemeen

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewest- en gemeenschapsaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. — Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Afdeling 1. — Wijziging van het Circusdecreet van 1 maart 2019

Art. 2. In artikel 25, § 1, van het Circusdecreet van 1 maart 2019 wordt de zinsnede “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” vervangen door de zinsnede “artikel 75 en 76 van de Vlaamse
Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019”.

Afdeling 2. — Wijziging van het decreet van 20 mei 2016
houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden Cultuur, Jeugd en Brussel

Art. 3. In artikel 2/4 van het decreet van 20 mei 2016 houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden Cultuur,
Jeugd en Brussel, ingevoegd bij het decreet van 29 maart 2019, wordt de zinsnede “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” vervangen door de zinsnede “artikel 75 en 76 van de Vlaamse Codex Overheidsfi-
nanciën van 29 maart 2019”.

HOOFDSTUK 3. — Werk en Sociale Economie

Afdeling 1. — Aanpassing van de doelgroepverminderingen

Art. 4. In artikel 339, eerste lid, 2°, van de programmawet van 24 december 2002 (I), vervangen bij het decreet van
4 maart 2016, wordt het getal “55” vervangen door het getal “58”.

Art. 5. De oudere werknemer die de dag voor de inwerking van dit decreet minstens de leeftijd van 55 jaar heeft
bereikt, blijft tot de laatste dag van het kwartaal voor het kwartaal waarin hij de leeftijd van 58 jaar heeft bereikt, in
aanmerking komen voor de vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen zoals geregeld bij artikel 6 van het
koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van
24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van
de sociale zekerheidsbijdragen, zoals van kracht voor de inwerkingtreding van dit decreet.

In afwijking van het vorige lid behouden de werkgevers de doelgroepvermindering volgens de voorwaarden,
vermeld in artikel 6/1 tot en met 6/3 van hetzelfde koninklijk besluit zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van
dit decreet, voor wat de oudere niet-werkende werkzoekende betreft die de leeftijd van 58 jaar nog niet heeft bereikt
en die uiterlijk de dag voor de inwerkingtreding van dit decreet in dienst is getreden.

Art. 6. In artikel 346, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 23 december 2005, vervangen bij het decreet
van 4 maart 2016 en gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid, 2°, worden de woorden “of middengeschoold” opgeheven;

2° het derde lid wordt vervangen door wat volgt:

“In het tweede lid, 2°, wordt verstaan onder laaggeschoold: de jonge werknemer die geen diploma van secundair
onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, of een
gelijkwaardig diploma of getuigschrift heeft.”.

Art. 7. Voor de middengeschoolde jonge werknemers die uiterlijk op 31 december 2019 in dienst zijn getreden,
behouden werkgevers een doelgroepvermindering volgens de voorwaarden, vermeld in artikel 18 en 20 van hetzelfde
koninklijk besluit, zoals van kracht vóór de inwerkintreding van dit decreet.

HOOFDSTUK 4. — Omgeving

Afdeling 1. — Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoordineerd op 15 juni 2018

Art. 8. In artikel 4.2.1.2.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op
15 juni 2018, gewijzigd bij de decreten van 21 december 2018 en 26 april 2019, wordt het eerste lid vervangen door wat
volgt:

“Aan een heffing op de winning van grondwater, hierna genoemd de heffing grondwater, is elke natuurlijke of
rechtspersoon onderworpen die in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar op het grondgebied van het Vlaamse
Gewest één of meer van de volgende grondwaterwinningen heeft geëxploiteerd:

1° grondwaterwinningen bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening;

2° grondwaterwinningen van ten minste 30.000 m` per jaar bepaald overeenkomstig artikel 4.2.3.1, § 2;

3° grondwaterwinningen van 500 tot minder dan 30.000 m` per jaar bepaald overeenkomstig artikel 4.2.3.1, § 2.”.
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Art. 9. In artikel 4.2.2.1.11 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 21 december 2018 en 26 april 2019,
wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:

“Het bedrag van de heffing, vermeld in artikel 4.2.2.1.1, wordt voor de sectoren 45 en 51, vermeld in bijlage 5,
vermenigvuldigd met de coëfficiënt 0,850.”.

Art. 10. In artikel 4.3.3.5, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 21 december 2018 en
26 april 2019, wordt de zinsnede “bovengemeentelijke bijdrage als vermeld in artikel 4.3.1.1.1, en een” opgeheven.

Afdeling 2. — Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen
en afvalstoffen – Milieuheffingen OVAM

Art. 11. In artikel 46, § 1, 6°, c), van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materialenkringlopen en afvalstoffen wordt de zin “voor het storten van niet-brandbare, niet-recycleerbare slibresidu’s
afkomstig van PST-installaties op een daarvoor vergunde stortplaats.” vervangen door de zin “voor het storten op een
daarvoor vergunde stortplaats van zandachtige niet-recycleerbare procesresidu’s afkomstig van PST-installaties
waarbij overeenkomstig het advies van de OVAM andere verwerkingswijzen dan storten onredelijk hoge kosten met
zich meebrengen of onmogelijk zijn.”.

Art. 12. In artikel 46, § 1, 11°, van hetzelfde decreet wordt in de voorlaatste zin “2019” vervangen door “2022” en
wordt in de laatste zin de zinsnede “2017, 2018 en 2019” vervangen door de zinsnede “vanaf 2017 tot en met 2022”.

Art. 13. In artikel 46, § 1, van hetzelfde decreet worden in het vierde lid de woorden “de verwerking” vervangen
door de woorden “het verbranden of meeverbranden”.

Art. 14. In artikel 46, § 3, eerste lid, 7°, van hetzelfde decreet worden volgende wijzigingen aangebracht:

1° tussen de woorden “voor wat betreft het” en de woorden “in het Vlaamse Gewest” worden de woorden “buiten
het Vlaamse Gewest ingezameld en” ingevoegd;

2° het woord “geproduceerd” wordt vervangen door het woord “gesorteerd”.

HOOFDSTUK 5. — Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Afdeling 1. — Aanpassing van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019

Art. 15. In artikel 2, § 1, van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 wordt een punt 5°/1 ingevoegd, dat luidt
als volgt:

“5°/1 koepelorganisatie: een vennootschap naar Belgisch of buitenlands recht, een vzw, een stichting of een
vereniging naar buitenlands recht met rechtspersoonlijkheid die rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoor-
deel mag uitkeren of bezorgen behalve voor het in de statuten bepaalde belangeloze doel waarin erkende
woonzorgvoorzieningen of verenigingen vertegenwoordigd zijn, en die de belangen van die woonzorgvoorzieningen
of verenigingen behartigt;”.

Art. 16. In artikel 55, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden “en verenigingen” vervangen door
de zinsnede “, verenigingen en koepelorganisaties”.

Art. 17. In artikel 56, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden “of vereniging” telkens vervangen
door de zinsnede “, vereniging of koepelorganisatie”.

Art. 18. In artikel 59 van hetzelfde decreet wordt tussen het woord “personeelsleden” en het woord “en” telkens
de zinsnede “, vrijwilligers, verenigingswerkers” ingevoegd.

Afdeling 2. — Niet-indexering rang 3- en leeftijdstoeslagen

Art. 19. In artikel 4 van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° aan de eerste paragraaf wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“De koppeling aan de afgevlakte gezondheidsindex uit het eerste lid wordt beëindigd vanaf 1 januari 2020.”;

2° aan de eerste paragraaf wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“De bedragen van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, en in voorkomend geval, de inkomensgrenzen,
vermeld in delen 1 en 3 van boek 2 en deel 2 van boek 5, die ingevolge de koppeling uit het eerste lid en de toepassing
van het tweede lid, werden bekomen op 31 december 2019, worden vanaf 1 januari 2020 jaarlijks op
1 september verhoogd met een index van 2 %.”;

3° aan de eerste paragraaf wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“In afwijking van het voorgaande lid start de jaarlijkse verhoging met een index van 2 %, zoals opgenomen in het
vorige lid, voor het bedrag voor het derde jongste kind en oudere kinderen, vermeld in artikel 210, § 2, tweede lid, en
het bedrag van de leeftijdsbijslagen, vermeld in artikel 212, § 1 en § 2, en artikel 213, zoals die voor deze bedragen
ingevolge de koppeling uit het eerste lid werden bekomen op 31 december 2019, vanaf 1 september 2025.”;

4° in de vierde paragraaf wordt het zinsdeel “aan de afgevlakte gezondheidsindex.” vervangen door het zinsdeel
“aan de indexmechanismen uit het eerste lid, rekening houdend met de toepassing van het derde lid van de eerste
paragraaf, en het vierde lid van de eerste paragraaf.”.

Afdeling 3. — Overeenkomsten tussen het Comité van de verzekering voor Geneeskundige Verzorging,
ingesteld bij de dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, en het Agentschap Zorg en Gezondheid

Art. 20. In artikel 2 van het decreet van 7 juli 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van
de begroting 1998, vervangen bij het decreet van 19 december 2003 en gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011,
21 december 2012, 19 december 2014, 18 december 2015, 8 juli 2016, 30 juni 2017 en 21 december 2018 worden volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede “voor de uitvoering van het avenant van 1 oktober 2018 bij de overeenkomst
(1 juli 2017 – 31 december 2019) van 27 januari 2017 tussen het Comité van de verzekering voor Geneeskundige
Verzorging, ingesteld bij de dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, en het Agentschap Zorg en
Gezondheid en voor de uitvoering van de overeenkomst (1 januari 2018 – 31 december 2020) van 1 oktober 2018 tussen
het Comité van de verzekering voor Geneeskundige Verzorging, ingesteld bij de dienst voor Geneeskundige
Verzorging van het RIZIV, en het Agentschap Zorg en Gezondheid;” vervangen door de zinsnede “voor de uitvoering

119068 MONITEUR BELGE — 30.12.2019 — BELGISCH STAATSBLAD


