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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 
minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, 
voorzitter; 

2. de heer Geert Bourgeois, Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands 
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand; 

3. de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport; 

4. mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur. 

enerziids, 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Hilaire Berckmans 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten 
die onder meer de ACV-Openbare Diensten en de ACV-Transport en 
Communicatie groepeert, vertegenwoordigd door: 

mevrouw Nathalie Hiel 

- het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd 
door: 

de heren Francis Van Lindt 
Jos Mermans 

anderziids, 



v e r v o l g  p r o t o c o l  n r .  2 9 2 . 9 4 4  3 

Werd vastgesteld wat volgt over het ontwerp van decreet houdende di- 
verse bepalingen inzake leefmilieu en natuur. 

1. FCSOD sluit een protocol van akkoord voor het ontwerp van decreet 
houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur met uitzondering 
van: 
FCSOD kan niet akkoord gaan met de voorgestelde regeling omtrent de 
functierelevante ervaring. Wij hernemen hierbij dan ook onze opmerking bij 
het protocol omtrent de rechtspositieregeling van het Milieuhandhavingscol- 
lege van 27 mei 2009, nl.: 
De Vlaamse overheid kent functierelevante privé-ervaring toe van 9 jaar of 
15 jaar. Meer dan 9 jaar toekennen, is enkel mogelijk bij knelpuntfuncties. 
Volgens ons gaat het hier niet om knelpuntfuncties. Wij kunnen dus niet 
akkoord gaan met de toekenning van 10 jaar functierelevante ervaring. 

2. ACOD en VSOA gaan akkoord met het ontwerp van decreet 

Brussel, 2 6 -11- 2018 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 

Kris Peeters 
minister-president van de Vlaamse Regering 
e n 
Vlaams minister van Economie, Buitenlands 
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid 
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Voor de Federatie van de Christelijke 
Syndicaten der Openbare Diensten 

Voor het Vrij Syndicaat van het Open- 

Geert Bourgeois 
Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand 

Philippe Muyters 
Vlaams minister van Financiën, 
Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening, 
en Sport 

ter van Leefmilieu, Natuur en 
Cultuur 



Vlaamse R w r k g  

Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur 

DE VLAAMSE REGERING, 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur is ermee belast, in naam van 
de leden van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van 
decreet in te dienen, waarvan de tekst volgt: 

Hoofdstuk 1. Algemene bepaling 

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. 

Hoofdstuk 2. Wet Oppervlaktewateren 

Art. 2. Artikel 2 van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging, vervangen bij het decreet van 21 
november 2008, wordt vervangen door wat volgt: 

"Art. 2. Het is verboden voorwerpen of stoffen in de bij artikel 1 bedoelde wateren of 
in de openbare riolen te werpen of te deponeren, er verontreinigde of 
verontreinigende vloeistoffen in te lozen of er gassen in te brengen, met uitzondering 
van volgende gevallen: 

1" de lozing van afvalwater waarvoor vergunning is verleend of melding is gedaan 
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de 
milieuvergunning en zijn uitvoeringsbesluiten; 



2" het lozen van huishoudelijk afvalwater, voor zover de biologisch afbreekbare 
organische belasting van dit afvalwater niet meer bedraagt dan 20 
inwonerequivalenten en de lozing geschiedt overeenkomstig het in 51 van artikel 3 
bedoelde reglement; 

3" het lozen van afvalwater uit keukens, eetruimten, wasruimten en bijkeukens, 
alsmede toiletwater afkomstig van schepen, met uitzondering van: 

a) passagierschepen die toegelaten zijn voor het vervoer van meer dan 50 
passagiers die niet beschikken over een zuiveringsinstallatie welke voldoet 
aan de grens- en controlewaarden voor zuiveringsinstallaties aan boord van 
passagiersschepen zoals opgenomen in bijlage V van het verdrag inzake de 
verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart 
ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996; 

b) pleziervaartuigen, zijnde voor sport- en vrijetijdsdoeleinden bedoelde 
vaartuigen, ongeacht het type of de wijze van voortstuwing, met een 
romplengte van 2,5 tot 24 m; 

4" het lozen door schepen van waswaters afkomstig van het reinigen van de eigen 
ruimen, voor zover cumulatief voldaan wordt aan: 

a) de lozingsvoorwaarden voorzien in het Verdrag inzake de verzameling, afgifte 
en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart ondertekend te Straatsburg op 
9 september 1996; 

b) de uitzonderingen op de losstandaarden voorzien door de 
havenkapiteindiensten binnen de Vlaamse havenbesturen. 

Het is eveneens verboden vaste stoffen of vloeistoffen te deponeren op een plaats 
vanwaar ze door een natuurlijk verschijnsel in die wateren of in de openbare riolen 
kunnen terechtkomen." 

Hoofdstuk 3. Afvalstoffendecreet 

Art. 3. In artikel 4 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het 
beheer van afvalstoffen, vervangen bij het decreet van 20 april 1994, wordt punt 2" 
vervangen door wat volgt: 

"2" dierlijke mest als vermeld in het decreet van 22 december 2006 houdende de 
bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische 
bronnen;" 

Art. 4. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij decreet van 8 mei 2009, wordt het 
opschrift van hoofdstuk VIII vervangen door wat volgt: 
"Hoofdstuk VIII. Milieubijdragen". 

Art. 5. Artikel 38 van hetzelfde decreet, opgeheven door het decreet van 7 mei 2004, 
worden opnieuw opgenomen in de volgende lezing: 

"Art. 38. De havenbeheerder zorgt ervoor dat de kosten voor het gebruik van de 
havenontvangstvoorzieningen die verbonden zijn aan de afgifte van scheepsafval 
van de zeevaart, met inbegrip van de behandeling en verwijdering van het 



scheepsafval, worden betaald met bijdragen van de schepen via een 
kostendekkingssysteem dat niet mag aanzetten tot het lozen van afval in zee. 

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen waaraan het 
kostendekkingssysteem moet voldoen. 

Art. 6. Artikel 39 van hetzelfde decreet, opgeheven door het decreet van 7 mei 
2004, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing: 

"Art. 39. Voor de financiering van de inzameling en verwerking van olie- en 
vethoudend scheepsbedrijfsafval dat ontstaat bij het in bedrijf zijn en onderhoud van 
binnenschepen, is, overeenkomstig de bepalingen van het verdrag inzake de 
verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend in 
Straatburg op 9 september 1996 en goedgekeurd bij instemmingsdecreet van 9 mei 
2008, een milieubijdrage verschuldigd in verhouding tot de aankoop van gasolie voor 
de binnenvaart. Daaronder valt uitsluitend brandstof die van douanerechten en 
andere belastingen is vrijgesteld en bedoeld is voor schepen, met uitzondering van 
de schepen die toegelaten zijn voor zee- en kustvaart en overwegend daartoe zijn 
bestemd. De milieubijdrage is verschuldigd door degene onder wiens leiding het 
schip staat dat de gasolie voor binnenvaart betrekt. 

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen die nodig zijn voor de uitvoering 
van dit verdrag. 
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Art. 7. Artikel 40 van hetzelfde decreet, opgeheven door het decreet van 7 mei 2004, 
wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing: 

"Art. 40. De havenbeheerders die schepen ontvangen uit de binnenvaart, en de 
waterwegbeheerders werken, overeenkomstig de bepalingen van het verdrag 
inzakelde verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, 
ondertekend in Straatsburg op 9 september 1996 en goedgekeurd bij 
instemmingsdecreet van 9 mei 2008, een financieringssysteem uit voor de inname en 
verwijdering van het overige scheepsbedrijfsafval. Die bijdrage kan opgenomen zijn 
in de haven- of liggelden of afzonderlijk in rekening worden gebracht. 

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen waaraan het 
financieringssysteem moet voldoen.". 

Hoofdstuk 4. Milieuvergunningendecreet 

Art. 8. Aan artikel 2 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de 
milieuvergunning, gewijzigd bij het decreet van 22 december 1993, wordt een punt 7" 
toegevoegd, dat luidt als volgt: 

"9" een stedenbouwkundige vergunning: de vergunning die verleend is voor 
handelingen als vermeld in artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening.". 



Art. 9. In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1 " het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: 

"De Vlaamse Regering stelt de lijst van de criteria voor de indeling van de 
inrichtingen in klassen vast." 

2" er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 

"Als een inrichting onder toepassing valt van verschillende indelingsrubrieken die 
behoren tot verschillende klassen, is de procedure die geldt voor de hoogste klasse 
van toepassing op elk onderdeel van de inrichting en is de overheid die bevoegd is 
voor de hoogste klasse exclusief bevoegd " 

Art. 10. In artikel 4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1" in paragraaf 2 worden de woorden "inrichting die behoort tot de derde klasse" 
vervangen door de woorden "inrichting die in de derde klasse is ingedeeld en geen 
onderdeel is van een inrichting die in de eerste of tweede klasse is ingedeeld.". 

2" er wordt een derde paragraaf toegevoegd, die luidt als volgt: 

"93. Een onderdeel van een inrichting die in de eerste of tweede klasse is ingedeeld 
en waarbij dat onderdeel op zich in de derde klasse is ingedeeld, is ook onderworpen 
aan de milieuvergunningsplicht." 

Art. 11. Artikel 5 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 9 november 
2007, wordt vervangen door wat volgt: 

"Art. 5. 91. De stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting waarvoor een 
milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht, wordt 
geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend of de melding niet 
is gedaan.Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening meldingsplichtige handelingen, wordt de uitvoerbaarheid van 
de melding opgeschort. De milieuvergunning wordt beschouwd als definitief verleend 
nadat de termijn om een administratief beroep in te dienen, met toepassing van 
artikel 23, verstreken is, of nadat de milieuvergunning door de vergunningverlenende 
overheid in beroep is verleend als administratief beroep werd ingesteld. 

Als de stedenbouwkundige vergunning wordt geschorst, gaat de termijn, 
vermeld in artikel 4.6.2, 51, eerste lid, ,van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
in op de dag dat de milieuvergunning definitief wordt verleend of de melding is 
gebeurd. 



Als de milieuvergunning definitief wordt geweigerd, vervalt de 
stedenbouwkundige vergunning van rechtswege. Als het gaat om met toepassing 
van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening meldingsplichtige 
handelingen, kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd. De milieuvergunning 
wordt beschouwd als definitief geweigerd nadat de termijn een administratief beroep 
in te dienen, met toepassing van artikel 23, 93, verstreken is, of nadat de 
milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep is geweigerd als 
een dergelijk administratief beroep werd ingesteld. Het verval van de 
stedenbouwkundige vergunning wordt onverwijld meegedeeld aan de aanvrager en 
de overheid die de stedenbouwkundige vergunning heeft verleend. Het verval van de 
stedenbouwkundige vergunning wordt bekendgemaakt aan het publiek. De Vlaamse 
Regering stelt hiervoor nadere regels vast. 

92. De milieuvergunning voor een inrichting waarvoor een stedenbouwkundige 
vergunning nodig is, wordt geschorst zolang die laatste vergunning niet definitief is 
verleend, zoals bepaald in artikel 4.5.1, 91, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. 

Als de milieuvergunning wordt geschorst, gaat de termijn, vermeld in artikel 
17, tweede lid, in op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief is 
verleend. 

Als de stedenbouwkundige vergunning definitief wordt geweigerd, zoals 
bepaald in artikel 4.5.1, 91, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, vervalt de 
milieuvergunning van rechtswege. Het verval van de milieuvergunning wordt 
onverwijld meegedeeld aan de aanvrager en de overheid die de milieuvergunning 
heeft verleend. Het verval van de milieuvergunning wordt bekendgemaakt aan het 
publiek. De Vlaamse Regering stelt hiervoor nadere regels vast. 

Deze paragraaf geldt ook voor de meldingsplichtige handelingen, vermeld in 
artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.". 

Art. 12. In artikel 9, 97, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 21 
december 1994, worden de woorden "die uitsluitend in de derde klasse is ingedeeld" 
vervangen door de woorden "die in de derde klasse is ingedeeld en geen onderdeel 
is van een inrichting die in de eerste of tweede klasse is ingedeeld.". 

Art. 13. In artikel 20, laatste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 
12 december 2008, worden de woorden "De overheid bevoegd voor de akteneming 
van de melding van een inrichting derde klasse" vervangen door de woorden "De 
overheid, bevoegd voor de akteneming van de melding voor een inrichting die alleen 
onderdelen bevat die in de derde klasse zijn ingedeeld". 

Artikel 13bis. Aan artikel 22septies van hetzelfde decreet wordt een derde lid 
toegevoegd, dat luidt als volgt: 
"De attesten, vaststellingen, verslagen en andere documenten die bij gebruik van de 
erkenning door de houder van de erkenning worden afgeleverd, worden opgesteld in 
het Nederlands.". 



Art. 14. In artikel 23 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 12 
december 2008, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt: 

"93. Het beroep wordt met een aangetekende brief ingediend binnen een termijn van 
dertig dagen na de eerste dag van de bekendmaking van de bestreden beslissing. 

Voor degenen die aangewezen zijn op de bekendmaking via aanplakking, 
moet het beroep worden ingediend met een aangetekende brief binnen een termijn 
van dertig dagen na de eerste dag dat tot de aanplakking van de bestreden 
beslissing is overgegaan.". 

Art. 15. In artikel 26 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 12 
december 2008, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt : 

"93. Het beroep wordt met een aangetekende brief ingediend binnen een termijn van 
dertig dagen na de eerste dag van de bekendmaking van de bestreden beslissing of 
indien het beroep betrekking heeft op een stilzwijgende weigering tot wijziging of 
aanvulling van de opgelegde voorwaarden, na de dag van de stilzwijgende 
weigering. 

Voor degenen die aangewezen zijn op de bekendmaking via aanplakking, 
moet het beroep worden ingediend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste 
dag dat tot de aanplakking van de bestreden beslissing is overgegaan. 

Het beroep schorst de beslissing, tenzij de vraag tot wijziging of aanvulling al 
dan niet stilzwijgend werd geweigerd . l r .  

Art. 15bis. Aan artikel 27, 92, van hetzelfde decreet, wordt een lid toegevoegd, dat 
luidt als volgt: 
"In afwijking van 91, en het derde lid van deze paragraaf, moet als de verandering 
louter betrekking heeft op onderdelen die op zich in de derde klasse zijn ingedeeld, 
geen vergunning worden aangevraagd en de verandering enkel worden meegedeeld 
zoals bepaald in het eerste en tweede lid van deze paragraaf." 

Art. 15ter. De onderdelen van een inrichting van de eerste of tweede klasse die op 
zich in de derde klasse zijn ingedeeld en waarvan akte is genomen in een besluit 
over een vergunningsaanvraag voor de inwerkingtreding van dit decreet, worden 
geacht te zijn vergund voor de termijn van de basisvergunning. 

Art. 16. Artikel 2 van het decreet van 27 maart 2009 houdende wijziging van het 
decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de 
aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en 
het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op 
het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot 
invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het 
REG-decreet, wordt ingetrokken. 



Art. 17. In artikel 13, tweede lid, van het decreet van 6 februari 2004 tot wijziging van 
het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
voor wat betreft de milieuaudit en tot aanvulling ervan met een titel 
milieuvoorwaarden, worden de woorden "de artikelen 4,5,6,7,8 en 9" vervangen door 
de woorden "de artikelen 4,5,6,7,8,9 en 11, 3"". 

Hoofdstuk 5. Oprichtingsdecreet van de Vlaamse Landmaatschappij 

Art. 18. In artikel 2 van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van 
de Vlaamse Landmaatschappij, gewijzigd bij decreet van 7 mei 2004, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

1" in paragraaf 1 wordt tussen de woorden "publiekrechtelijk vormgegeven" en de 
woorden "verzelfstandigd agentschap" het woord "extern" ingevoegd; 

2" in paragraaf 2, twaalfde lid worden de woorden "de maatschappij" vervangen door 
de woorden "het agentschap". 

Art 19. In artikel 6 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 7 mei 2004 
en gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006 en 22 december 2006, wordt paragraaf 
8 toegevoegd bij het decreet van 16 juni 2006, opgeheven. 

Art. 20. In artikel 6bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 
2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1" in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "aan een andere agentschappen" 
vervangen door de woorden "aan andere agentschappen"; 

2" in paragraaf 3, tweede lid, l " ,  worden de woorden "beleidsdomein Leefmilieu en 
Natuur" vervangen door de woorden "beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie"; 

3" in paragraaf 5 worden de woorden "voor Geografische Informatie" vervangen door 
de woorden "voor Geografische Informatie Vlaanderen"; 

4" er wordt een paragraaf 8 toegevoegd, die luidt als volgt: 

"$8. Het agentschap wordt belast met de taken die overeenkomstig het decreet 
Vlaamse Grondenbank aan de Vlaamse Grondenbank zijn opgedragen.". 

Art. 21. In artikel 7 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 7 mei 2004, 
worden de woorden "beleidsdomein Leefmilieu en Natuur" vervangen door de 
woorden "beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie". 

Art. 22. In artikel 10, $3, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 7 mei 
2004, worden de woorden "uit de hand verpachten" vervangen door de woorden "uit 
de hand verhuren of verpachten". 



Art. 23. In artikel 16 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 7 mei 
2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

1" in het eerste lid wordt de zin "De gedelegeerd bestuurder van het agentschap 
woont de algemene vergadering van aandeelhouders bij met raadgevende stem." 
opgeheven; 

2" in het tweede lid wordt de zin "Ze stelt de bezoldigingen en de presentiegelden 
van de voorzitter, de vice-voorzitter en de bestuurders vast binnen de grenzen van 
de organieke regeling bepaald door de Vlaamse regering ter uitvoering van artikel 
18, 5 4, van het kaderdecreet." vervangen door de zin "Ze kan elk moment besluiten 
tot de uitgifte van nieuwe aandelen."; 

3" in het tweede lid worden de woorden "Ze kan te allen tijde overgaan" vervangen 
door de woorden "De raad van bestuur kan op elk moment overgaan". 

Art. 24. In artikel 17 van hetzelfde decreet, hersteld bij het decreet van 7 mei 2004, 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1 O in paragraaf 1, tweede lid, inleidende zin, worden de woorden "de maatschappij" 
vervangen door de woorden "het agentschap". 

2" in paragraafl , tweede lid wordt punt 1 " opgeheven; 

3" in paragraaf 1, tweede lid, 2", worden de woorden "en de uitgifte van 
schuldbrieven" opgeheven; 

4" aan paragraaf 1, tweede lid, wordt een punt 14" toegevoegd dat luidt als volgt : 
"14" binnen de perken van de wet, het decreet of het reglement, beschikt hij over de 
fondsen die zich in bewaring, of op rekening-courant bevinden."; 

5" in paragraaf 4 wordt het tweede lid opgeheven. 

Art. 25. In artikel 18 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 7 mei 2004 
en gewijzigd bij de decreten van 21 april 2006 en 27 april 2007, worden de volgende 
wijzigingen aangebracht : 

l" in paragraafl, eerste lid, worden de woorden "bestaan uit" vervangen door de 
woorden "bestaat uit"; 

2" paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt: 

"54. Het mandaat van regeringsafgevaardigde is onverenigbaar met dat van : 
1 " een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers, 
de Senaat, en een gemeenschaps- of gewestparlement; 
2" het ambt van minister of staatssecretaris en de hoedanigheid van kabinetslid van 
de minister onder wiens toezicht het publiekrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap valt; 
3" het ambt van personeelslid van het agentschap, het mandaat van gedelegeerd 
bestuurder, algemeen directeur en bestuurder van het agentschap; 



4" provinciegouverneur, lid van de deputatie van de provincieraad of lid van een 
provincieraad; 
5" burgemeester, schepen of lid van een gemeenteraad.". 

Art. 26. in artikel 18bis, 52, 5", van hetzelfde decreet , ingevoegd bij het decreet van 
7 mei 2004, worden de woorden "de maatschappij" vervangen door de woorden "het 
agentschap". 

Art. 27. In Hoofdstuk X van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 
2004, wordt het opschrift van Afdeling II vervangen door wat volgt : 
"Afdeling ll. Commissaris". 

Art. 28. In artikel 18quinquies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 
mei 2009 en gewijzigd bij het decreet van 21 april 2006, worden het eerste tot en met 
het vierde lid vervangen door wat volgt : 

"Zonder afbreuk te doen aan de regeling voor de Vlaamse overheid inzake begrotingen, 
boekhouding, de controle op subsidies en de controle door het Rekenhof, wordt de 
controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de 
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening zoals bepaald in het Wetboek van 
vennootschappen, opgedragen aan een commissaris. Deze wordt benoemd door de 
algemene vergadering uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren." 

Art. 29. In artikel 18septies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 
mei 2004 en vervangen bij het decreet van 27 april 2007, worden de woorden "6 en 
6bis van" vervangen door de woorden "6, 6bis en 13 van". 

Art. 30. In hetzelfde decreet wordt een artikel l8octies ingevoegd dat luidt als volgt : 
"Art. 18octies. Voor het Vlaamse Gewest betreft, moeten in de wets- en 
verordeningsbepalingen inzake ruilverkaveling de vermeldingen "Nationale 
Landmaatschappij" en "NLM" respectievelijk als "Vlaamse Landmaatschappij" en "VLM" 
worden gelezen.". 

Hoofdstuk 6. Het Bosdecreet 

Art. 31. Aan artikel 90, tweede lid, van het Bosdecreet van 13 juni 1990 worden de 
woorden "of indien ze voorzien zijn in het goedgekeurd bosbeheerplan" toegevoegd. 

Art. 32. In artikel 97 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 
1999, 7 december 2007 en 30 april 2009, worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1" in paragraaf 1, inleidende zin, worden tussen de woorden "zonder toestemming 
van de eigenaar en machtiging van het Agentschap" en de woorden "in alle 
openbare bossen" de woorden "of zonder dat het bepaald is in het goedgekeurd 
bosbeheerplan" ingevoegd. 



2" in paragraaf 2, inleidende zin, worden tussen de woorden "zonder toestemming 
van de bosbeheerder en machtiging van het Agentschap" en de woorden ", in alle 
privé-bossen verboden" de woorden "of zonder dat het voorzien is in het 
goedgekeurd bosbeheerplan" ingevoegd. 

Hoofdstuk Gbis. Het Meststoffendecreet 

Art. 32bis. In artikel 15ter van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming 
van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, vervangen door het 
decreet van 19 december 2008, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt: 

"93. Bij overdracht van een perceel landbouwgrond waarop een ontheffing geldt, 
vervalt de ontheffing. 

In afwijking van het eerste lid, blijft de ontheffing gelden als het gebruiksrecht 
overgedragen wordt aan de echtgenoot van de gebruiker. 

In afwijking van het eerste lid, blijft de ontheffing gelden als het gebruiksrecht 
van het perceel landbouwgrond wordt overgedragen naar een gebruiker waarvan 
elke persoon die deel uitmaakt van deze gebruiker: 

a) hetzij zelf deel uitmaakt van de gebruiker die het gebruiksrecht van het 
betrokken perceel heeft overgedragen; 

b) hetzij de echtgenoot is van een persoon die zelf deel uitmaakt van de 
gebruiker die het gebruiksrecht van het betrokken perceel heeft 
overgedragen. 

In afwijking van het eerste lid wordt de ontheffing eenmalig overgedragen aan 
de nieuwe gebruiker, als het een overdracht betreft die behoort tot een van de 
volgende types overdrachten: 
1 O het gebruiksrecht van het perceel landbouwgrond wordt overgedragen aan de 

afstammelingen of aangenomen kinderen van een persoon die deel uitmaakt 
van de gebruiker die het gebruiksrecht van het betrokken perceel heeft 
overgedragen, de afstammelingen of aangenomen kinderen van de 
echtgenoot van deze persoon of de echtgenoten van de voormelde 
afstammelingen of aangenomen kinderen; 

2" het gebruiksrecht van het perceel landbouwgrond wordt overgedragen van 
een natuurlijke persoon die deel uitmaakt van de gebruiker die het 
gebruiksrecht van het betrokken perceel heeft overgedragen naar een 
rechtspersoon waarvan deze natuurlijke persoon zaakvoerder, beherende 
vennoot of bestuurder is; 

3" het gebruiksrecht van het perceel landbouwgrond wordt overgedragen van 
een natuurlijke persoon die deel uitmaakt van de gebruiker die het 
gebruiksrecht van het betrokken perceel heeft overgedragen naar een 
rechtspersoon waarvan zijn echtgenoot, zijn afstammelingen of aangenomen 
kinderen of de afstammelingen of aangenomen kinderen van zijn echtgenoot, 
of de echtgenoot van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen 
zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder zijn; 



4" het gebruiksrecht van het perceel landbouwgrond wordt overgedragen naar 
een gebruiker waarvan elke persoon die deel uitmaakt van deze gebruiker: 
a) hetzij zelf deel uitmaakt van de gebruiker die het gebruiksrecht van het 

betrokken perceel heeft overgedragen; 
b) hetzij de echtgenoot is van een persoon die zelf deel uitmaakt van de 

gebruiker die het gebruiksrecht van het betrokken perceel heeft 
overgedragen; 

c) hetzij met een persoon die deel uitmaakt van de gebruiker die het 
gebruiksrecht van het betrokken perceel heeft overgedragen, een 
overeenkomstige band, als vermeld in 1 " tot en met 3", heeft. 

Na een overdracht, als vermeld in het vierde lid, 2", vervalt de ontheffing zodra 
de gebruiker die het perceel in gebruik had voor de overdracht, zijn mandaat van 
bestuurder, beherende vennoot of zaakvoerder beëindigt. De ontheffing vervalt 
evenwel niet indien hij als bestuurder, beherende vennoot of zaakvoerder opgevolgd 
wordt door zijn echtgenoot, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of door de 
afstammelingen of aangenomen kinderen van zijn echtgenoot, of door de echtgenoot 
van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen. In dat laatste geval 
vervalt de ontheffing wanneer het mandaat als zaakvoerder, beherende vennoot of 
bestuurder van de opvolger van de zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder 
beëindigd wordt. 

Na een overdracht, als vermeld in het vierde lid, 3", vervalt de ontheffing zodra 
het mandaat van bestuurder, beherende vennoot of zaakvoerder, van de in het 
vierde lid, 3", vermelde personen, beëindigd wordt. 

In afwijking van de voorgaande leden wordt, als, na een overdracht, als 
vermeld in het vierde lid, 2" of 3", het gebruiksrecht van de landbouwgrond terug 
overgedragen wordt aan de natuurlijke persoon, die de oorspronkelijke overdrager 
van de landbouwgrond aan de rechtspersoon was, de ontheffing eenmalig 
overgedragen. 

Als een ontheffing van het bemestingsverbod gegeven wordt aan een 
rechtspersoon, vervalt deze ontheffing zodra het mandaat van één van de 
zaakvoerders, beherende vennoten of bestuurders als zaakvoerder, beherende 
vennoot of bestuurder beëindigd wordt. De ontheffing vervalt evenwel niet indien hij 
als zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder opgevolgd wordt door zijn 
echtgenoot, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of de afstammelingen of 
aangenomen kinderen van zijn echtgenoot, of de echtgenoot van de voormelde 
afstammelingen of aangenomen kinderen. In dat laatste geval vervalt de ontheffing 
als het mandaat als zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder van de opvolger 
van de zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder beëindigd wordt. 

De overdracht van het gebruik wordt gemeld bij de aangifte, als vermeld in 
artikel 23, 95, van het Mestdecreet van 22 december 2006. 

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder: 
1 O overdracht: de overdracht van het gebruiksrecht op een perceel, met 

uitzondering van de overdracht van het gebruiksrecht ten gevolge van een 
seizoenspacht; 



2" deel uitmaken van een gebruiker: het als persoon of als lid van een groepering 
van personen uitbaten van een inrichting die behoort tot het bedrijf van de 
gebruiker. Een rechtspersoon wordt niet beschouwd als een groepering van 
personen.'' 

Hoofdstuk 7. Het Jachtdecreet 

Art. 33. Artikel. 13 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991, gewijzigd bij het decreet van 
30 april 2009, wordt vervangen door wat volgt: 

"Art. 13. Wie met een geweer jaagt, moet het jachtverlof bij zich dragen. 

Het jachtverlof is persoonlijk; het is maar geldig voor een jaar, te rekenen vanaf 
1 juli. 

De Vlaamse Regering regelt de wijze, de vorm en de voorwaarden van de 
afgifte van het jachtverlof. Zolang de Vlaamse regering daarvoor geen nieuwe regelen 
heeft opgesteld, blijven de bestaande regelen geldig. 

De Vlaamse Regering kan het deelnemen aan het jachtexamen of aan een 
gedeelte ervan afhankelijk stellen van de betaling van een inschrijvingsgeld waarvan 
zij het bedrag en de wijze van betaling vaststelt, en waarvoor ze de betalingsplichtige 
aanwijst. 

Elke persoon die jagend met een geweer wordt aangetroffen en geen 
jachtverlof kan voorleggen, wordt, ambtshalve veroordeeld tot betaling van het bedrag 
van de belasting die verschuldigd is voor het jachtverlof en die hij door het strafbare 
feit heeft ontdoken.". 

Hoofdstuk 8 Wijzingen aan Decreet tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling 
van de grindwinning 

Art. 33Bis. Aan artikel 20sexies, 51 , van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting 
van het Grindfonds et tot regeling van de grindwinning worden een vierde, een vijfde 
en een zesde lid toegevoegd, die luiden als volgt: 

" Het projectgrindwinningscomité heeft rechtspersoonlijkheid. 

Het comité zorgt zelf voor de financiering van zijn werking, het noodzakelijke 
personeel en de noodzakelijke uitrusting. 

Het mandaat van de leden van het projectgrindwinningscomité is onbezoldigd. Het 
comité regelt zelf de wijze waarop de leden worden vergoed voor de door hen 
gemaakte kosten. Deze vergoedingen zijn ten laste van het 
projectgrindwinningscomité." 



Hoofdstuk 9. Het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid 

Afdeling 1. Wijzigingen in titel IV van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid. 

Art. 33ter. Aan artikel 4.1 .l ,§l van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid wordt een punt 1 0°/1 toegevoegd, dat luidt als volgt: 
"veiligheidsnota: een openbaar document waarin - naast een beschrijving en 
verduidelijking van de vergunde inrichting - aangetoond wordt dat één of meerdere 
kleinere projecten in het kader van een verandering van een vergunde inrichting 
geen bijkomend risico van zware ongevallen voor mens en milieu met zich 
meebrengen ten opzichte van de bestaande situatie, en waarbij, indien nodig, wordt 
aangetoond welke extra maatregelen kunnen en zullen worden getroffen om die 
zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen ervan voor mens en milieu te 
beperken;" 

Art. 34. In artikel 4.2.8, 55, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het 
decreet van 18 december 2002 en vervangen bij het decreet van 27 april 2007, wordt 
de zinsnede "vanaf de datum van de beslissing vermeld in 52, " vervangen door de 
zinsnede "respectievelijk vanaf de datum van de bekendmaking of vanaf de datum 
van ontvangst van het afschrift van de volledig verklaarde kennisgeving". 

Art. 34bis. In artikel 4.5.1 .,§l ,2" van hetzelfde decreet, wordt de zinsnede "een 
aanvraag voor een milieuvergunning of een wijziging van de milieuvergunning moet 
worden ingediend" vervangen door de zinsnede "een vergunningsaanvraag moet 
worden ingediend voor het exploiteren of veranderen ervan.". 

Art. 34ter. Aan artikel 4.5.1 van hetzelfde decreet worden een paragraaf 3 tot en met 
paragraaf 6 toegevoegd, die luiden als volgt: 

"53. In afwijking van paragraaf 1, kan de administratie na gemotiveerd verzoek van 
de initiatiefnemer geval per geval beslissen dat voor veranderingen aan een 
vergunde inrichting een reeds voor deze inrichting opgesteld 
omgevingsveiligheidsrapport kan worden gebruikt om te worden gevoegd bij de 
vergunningsaanvraag . 

54. Het gemotiveerd verzoek vermeld in paragraaf 3 bevat ten minste de volgende 
gegevens: 

1 O een beschrijving en een verduidelijking van de vergunde inrichting, alsook van de 
veranderingen die in het kader van de vergunningsaanvraag worden aangevraagd; 

2" de verantwoording van het verzoek en alle relevante gegevens ter staving ervan; 



3" de door de initiatiefnemer opgemaakte veiligheidnota waarbij ten minste wordt 
aangetoond dat: 

a) de geplande veranderingen geen bijkomend externe risico's voor de mens en 
voor het leefmilieu met zich meebrengen ten opzichte van de bestaande 
situatie, en een nieuw veiligheidsrapport hierover redelijkerwijze geen nieuwe 
of extra gegevens kan bevatten; 

b) wat betreft de geplande veranderingen de nodige veiligheidsmaatregelen 
genomen werden om zware ongevallen te voorkomen en om de gevolgen van 
gebeurlijke zware ongevallen voor de mens of voor het leefmilieu op 
voldoende geachte wijze te beperken, en een nieuw veiligheidsrapport 
hierover redelijkerwijze geen nieuwe of extra gegevens kan bevatten. 

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen betreffende de informatie en de 
modaliteiten waaraan het gemotiveerd verzoek moet voldoen. 

$5. De administratie neemt binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van 
het verzoek, vermeld in paragraaf 4 een beslissing en bezorgt ze onverwijld aan de 
initiatiefnemer. In voorkomend geval bevat de beslissing tevens de voorwaarden die 
eraan zijn verbonden. Indien de beslissing niet kan worden genomen binnen de 
hiervoor bedoelde termijn van twintig dagen brengt de administratie de initiatiefnemer 
hiervan schriftelijk op de hoogte binnen deze termijn. In die kennisgeving geeft de 
administratie aan wanneer de beslissing uiterlijk zal worden genomen. 

$6. De definitieve beslissing van de administratie , het omgevingsveiligheidsrapport 
vermeld in paragraaf 3 en de veiligheidsnota worden door de initiatiefnemer gevoegd 
bij de vergunningsaanvraag. 

Art. 34quater. In artikel 4.6.2., $2, van hetzelfde decreet worden de woorden "of een 
omgevingsveiligheidsrapport," vervangen door de woorden ", een 
omgevingsveiligheidsrapport of een veiligheidsnota,". 

Art. 35. In artikel 4.6.3, $1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 
december 2002, worden de woorden "of plan-MER" opgeheven. 

Art. 36. In hetzelfde decreet wordt een artikel 4.6.3bis ingevoegd, dat luidt als volgt: 
"Art. 4.6.3bis, $1. De initiatiefnemer gaat de aanzienlijke gevolgen voor het milieu 
van de tenuitvoerlegging van plannen en programma's na, onder meer om 
onvoorziene negatieve gevolgen in een vroeg stadium te kunnen identificeren en de 
passende herstellende maatregelen te kunnen nemen. 
$2. Om te voldoen aan de bepalingen van paragraaf 1 kunnen, als dat passend is, de 
bestaande monitoringsregelingen worden gebruikt om overlapping van monitoring te 
vermijden. 
$3. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de monitoring.". 



Afdeling 2. Wijzigingen in titel XVI van het Decreet Algemene Bepalingen 
Milieubeleid 

Art. 37. In artikel 16.1 .l. van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 
december 2007 en vervangen bij het decreet van 30 april 2009, worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

1 " aan het eerste lid, inleidende zin, worden de volgende woorden toegevoegd: 

"en de verplichtingen opgelegd krachtens de volgende wetten en decreten en de 
uitvoeringsbesluiten ervan"; 

2" in het eerste lid wordt een punt 13"bis ingevoegd dat luidt als volgt: 

"1 3"bis de wet van 12 juli 1985 betreffende de bescherming van de mens en van het 
leefmilieu tegen de schadelijke effecten en de hinder van niet-ioniserende stralingen, 
infrasonen en ultrasonen;" 

3" in het eerste lid wordt een punt l7"bis ingevoegd, dat luidt als volgt : 

"1 7"bis het decreet van 18 juni 2003 betreffende het integraal waterbeleid, wat betreft 
artikel 8 tot en met 17 en artikel 62 en 70 van titel I;"; 

Art. 37bis. IArtikel 16.2.4., derde alinea, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het 
decreet van 21 december 2007 en vervangen bij het decreet van 30 april 2009, wordt 
gewijzigd als volgt: 

"De Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving legt het 
milieuhandhavingsprogramma ter bekrachtiging voor aan de Vlaamse Regering. De 
Vlaamse Regering deelt het bekrachtigde milieuhandhavingsprogramma mee aan 
het Vlaams Parlement, de provincies, de gemeenten en de Sociaal-Economische 
Raad van Vlaanderen en aan de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen." 

Art. 38. In artikel 16.3.1, 51, 2", van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 
21 december 2007, wordt het woord "bestendige" opgeheven. 

Art. 38bis. In artikel 16.3.1, 51, 2", van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet 
van 21 december 2007, wordt het woord "een" vervangen door het woord "de". 

Art. 38ter. In artikel 16.3.1, 51, 3", van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet 
van 21 december 2007, wordt het woord "een" vervangen door het woord "het". 

Art. 39. In artikel 16.3.4 bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 30 
april 2009, wordt het woord "bestendige" opgeheven. 



Art. 40. Artikel 16.4.7 52, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 
december 2007 en gewijzigd bij decreet van 30 april 2009, wordt punt 4" vervangen 
door wat volgt: 

"4" het meenemen van daarvoor vatbare zaken, met inbegrip van afvalstoffen, 
waarvan het bezit of het gebruik in strijd is met de milieuwetgeving, vermeld in artikel 
16.1.1 , eerste lid; 

Art. 41. Artikel 16.4.10. van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 
december 2007 en gewijzigd bij decreet van 30 april 2009, wordt paragraaf 4bis 
vervangen door wat volgt: 

"54bis. De mondelinge oplegging wordt gedaan aan de vermoedelijke overtreder of 
aan andere aanwezige betrokken personen. Ook bij de mondelinge oplegging 
worden de vermoedelijke overtreder of de andere aanwezige betrokken personen zo 
volledig mogelijk geïnformeerd over de punten, vermeld in paragraaf 4, alsook over 
de vereiste van de tijdige schriftelijke bevestiging van de maatregel, vermeld in het 
tweede lid. 

Als de vermoedelijke overtreder afwezig is, kan een bestuurlijke maatregel tot 
stopzetting of uitvoering van werkzaamheden, handelingen of activiteiten ter plaatse 
op een zichtbare plaats worden aangebracht. 

Op straffe van verval van de mondeling opgelegde maatregel of van de ter 
plaatse aangebrachte maatregel in geval van afwezigheid van de vermoedelijke 
overtreder, moet de maatregel schriftelijk worden bevestigd binnen vijf werkdagen op 
de wijze die vermeld is voor de schriftelijke oplegging." 

Art. 41 bis. Aan artikel 16.4.12 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 
21 december 2007, worden de woorden " in voorkomend geval" toegevoegd. 

Art. 42. In artikel 16.4.14. van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 
december 2007, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt: : 

"53. In een besluit houdende de opheffing van bestuurlijke maatregelen wordt 
vastgesteld dat de opgelegde voorwaarden zijn vervuld, of dat uitzonderlijke of 
gewijzigde omstandigheden zich voordoen." 

Art. 43. Artikel 16.4.18. van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 
december 2007, wordt paragraaf 4 vervangen door wat volgt: 

"54. Tegen de weigering om een bestuurlijke maatregel op te leggen kunnen de 
personen, vermeld in paragraaf 1, beroep indienen bij de minister. Binnen een 
termijn van zestig dagen na de ontvangst van het beroep doet de minister erover 
uitspraak.'' 



Art. 44. In artikel 16.4.19 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 
december 2007 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

1 " aan paragraaf 1 wordt een derde lid toegevoegd dat luidt als volgt : 

"Het Milieuhandhavingscollege kan zijn werkzaamheden organiseren in twee kamers, 
die elk uit drie bestuursrechters bestaan."; 

2" paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : 

"$2. Het Milieuhandhavingscollege doet uitspraak over de beroepen die worden 
ingesteld tegen beslissingen van de gewestelijke entiteit over de oplegging van een 
alternatieve of een exclusieve bestuurlijke geldboete, en, in voorkomend geval, een 
voordeelontneming."; 

3" paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt : 

"53. De behandeling van het beroep door het Milieuhandhavingscollege leidt tot één 
van de volgende uitspraken: 
1 " onbevoegdverklaring van het Milieuhandhavingscollege; 
2" vaststelling van de onontvankelijkheid van het beroep; 
3" ongegrondverklaring van het beroep; 
4" gegrondverklaring van het beroep."; 

4"er wordt een paragraaf 4 toegevoegd die luidt als volgt : 

$4. Als het Milieuhandhavingscollege het beroep gegrond verklaart, vernietigt het de 
bestreden beslissing geheel of gedeeltelijk. Het kan daarenboven zelf een beslissing 
nemen over het bedrag van de boete en, in voorkomend geval, over de 
voordeelontneming, en bepalen dat zijn uitspraak daarover de vernietigde beslissing 
vervangt.". 

Art. 45. Artikel 16.4.21 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 
december 2007 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, wordt vervangen door 
wat volgt : 

"Art. 16.4.21. $1. Het Milieuhandhavingscollege is samengesteld uit de volgende 
bestuursrechters: 
l " een voorzitter en een ondervoorzitter; 
2" vier effectieve en vier plaatsvervangende bestuursrechters. 

De ambten van voorzitter, ondervoorzitter en effectieve bestuursrechter zijn 
voltijdse mandaten en zijn onverenigbaar met de uitoefening van om het even welke 
andere bezoldigde beroepsactiviteit of functie, en met de uitoefening van om het 
even welk ander mandaat. In afwijking daarvan kan de Vlaamse Regering, na advies 
van de voorzitter van het Milieuhandhavingscollege, de uitoefening van aanvullende 
beroepsactiviteiten, functies of mandaten toestaan, als die verenigbaar zijn met de 
uitoefening van een mandaat in het Milieuhandhavingscollege. 



9 2. Het niet-geïndexeerde jaarsalaris, hierna salaris te noemen, van de voorzitter, de 
ondervoorzitter en de bestuursrechters wordt vastgesteld op grond van de bedragen, 
vermeld in de lijst van salarisschalen, opgenomen in bijlage V, die bij dit decreet is 
gevoegd: 

1" voorzitter: M4; 
2" ondervoorzitter: M3; 
3" effectieve en plaatsvervangende bestuursrechters: M2; 

Het salaris bestaat uit: 
1 " een minimumsalaris; 
2" salaristrappen, die het resultaat zijn van periodieke salarisverhogingen; 
3" een maximumsalaris. 

Het salaris en de periodieke salarisverhogingen worden uitgedrukt in euro. 

93. De voorzitter, de ondervoorzitter en de bestuursrechters ontvangen in hun schaal 
op elk moment het salaris dat overeenstemt met hun anciënniteit die het totaal van 
de in aanmerking komende diensten .uitmaakt. 

De diensten en de ewaring van de voorzitter, de ondervoorzitter en de 
bestuursrechters worden in aanmerking genomen voor de berekening van hun 
geldelijke anciënniteit zoals voor de personeelsleden van de diensten van de 
Vlaamse overheid. 

94. In afwijking van paragraaf 3, tweede lid, wordt de valorisatie van functierelevante 
ervaring uit de privésector begrensd tot tien jaar. 

De Vlaamse Regering beslist over de functierelevantie van de ervaring. 

95. Boven op het salaris, vermeld in paragraaf 2, ontvangen de voorzitter, de 
ondervoorzitter en de bestuursrechters een weddebijslag van 589 euro tegen 100°h 
per jaar, telkens na twaalf, vijftien en achttien jaar ambtsuitoefening. 

De bijslag, vermeld in het eerste lid, wordt toegekend vanaf de eerste dag van 
de maand die volgt op de maand waarin het vereiste aantal jaren ambtsuitoefening 
werd bereikt. 

96. Voor de betaling van het salaris en de weddebijslag gelden dezelfde regels als 
de regels vermeld in het Vlaams personeelsstatuut. 

De plaatsvervangende bestuursrechters ontvangen hun volledig 
maandsalaris en weddebijslag, vermeld in paragraaf 5, enkel indien zij in de 
betrokken maand op vraag van de voorzitter volledige arbeidsprestaties ten behoeve 
van het Milieuhandhavingscollege hebben verricht. 



Als het maandsalaris niet volledig verschuldigd is, wordt het bedrag van het 
maandloon berekend volgens de volgende formule M= VWIPW X NM, waarbij: 
1 "M = het te betalen maandloon (1 00%) 
2"VW = het aantal gepresteerde werkdagen 
3"PW = het aantal werkdagen dat in de betrokken maand kan gepresteerd worden; 

4"NM = het normale maandsalaris (1 00%) = het jaarsalaris11 i! (1 00% en voor 
voltijdse prestaties). 

$7. De voorzitter, de ondervoorzitters en de bestuursrechters hebben recht op de 
volgende toelagen, vergoedingen en sociale voordelen, vermeld in het Vlaams 
personeelsstatuut: 
1" vakantiegeld en een eindejaarstoelage, zoals vastgesteld voor de 
personeelsleden van rang A2 en hoger; 
2" een reis- en maaltijdvergoeding; 
3" sociale voordelen. 

In afwijking van het eerste lid, 3", hebben de plaatsvervangende 
bestuursrechters geen recht op maaltijdcheques. 

$8. Artikel VII 83, $1, tweede lid, van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 
2006 is niet van toepassing op de plaatsvervangende bestuursrechters. 

$9. De Vlaamse Regering bepaalt de criteria waaraan de bestuursrechters van het 
Milieuhandhavingscollege bij de aanwijzing moeten beantwoorden, en kan ook hun 
verder geldelijk en administratief statuut regelen. 

O .  De Vlaamse Regering benoemt de bestuursrechters van het 
Milieuhandhavingscollege, na advies van de Vlaamse Hoge Raad voor de 
Milieuhandhaving. Hun mandaat heeft een duur van zes jaar, en is hernieuwbaar. De 
Vlaamse Regering bepaalt nadere regels aangaande verlenging van hun mandaat. 

Van zodra ze zijn benoemd, leggen de bestuursrechters een eed af. De 
Vlaamse Regering bepaalt de eedformule alsook de verdere regels met betrekking 
tot de eedaflegging. 

De bestuursrechters kunnen op ieder moment ontslag nemen. Ambtshalve 
wordt een einde gesteld aan het mandaat van de bestuursrechters op hun 
vijfenzestigste verjaardag. De Vlaamse Regering kan de bestuursrechter in het 
belang van de werking van het Milieuhandhavingscollege en op zijn gemotiveerd 
verzoek toestaan om in dienst te blijven tot maximaal de einddatum van het lopende 
mandaat. 

De bestuursrechters kunnen alleen door het Milieuhandhavingscollege worden 
ontzet uit hun ambt of daarin worden geschorst in geval van grove nalatigheid of 
kennelijk wangedrag. Het mandaat kan ook beëindigd worden als een 
bestuursrechter niet meer in staat is zijn ambt naar behoren te vervullen wegens 
zware en blijvende gebrekkigheid. De Vlaamse Regering stelt daarvoor de nadere 
regels vast. 



Totdat in hun vervanging is voorzien, blijven de bestuursrechters hun functie 
uitoefenen bij: 
1 " het aflopen van hun mandaat; 
2" zelf genomen ontslag." 

Art. 46. Artikel 16.4.24 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 
december 2007, wordt vervangen door wat volgt: 

"Het Milieuhandhavingscollege kan ambtshalve of op verzoek van de partijen beroep 
doen op externe deskundigen."; 

Het Milieuhandhavingscollege stelt zijn huishoudelijk reglement op. Dat 
reglement en de wijzigingen erin worden ter bekrachtiging aan de Vlaamse Regering 
voorgelegd." , 

De Vlaamse Regering kan de verdere regels vaststellen voor de organisatie, 
de werking en rechtspleging van het Milieuhandhavingscollege, met inbegrip van 
regels voor een vereenvoudigde rechtspleging in geval van kennelijke 
onbevoegdheid, onontvankelijkheid of ongegrondheid van het beroep.". 

Art. 47. In artikel 16.4.25, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het 
decreet van 21 december 2007, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: 

"Een opgelegde bestuurlijke geldboete wordt vermeerderd met de opdeciemen die 
van toepassing zijn voor de strafrechtelijke geldboeten. Eventueel kunnen bij een 
bestuurlijke geldboete en in voorkomend geval bij voordeelontneming ook de 
volgende kosten worden gevoegd: 

l "  de expertisekosten die de gewestelijke entiteit in eerste aanleg heeft moeten 
maken om het bedrag van de bestuurlijke geldboete te bepalen; 

2" in geval van beroep bij het MilieuhandhavingscoIlege, de expertisekosten voor de 
deskundigen, vermeld in artikel 16.4.24.". 

Art. 48. Artikel 16.4.39 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 
december 2007, wordt vervangen door wat volgt : 

"Art 16.4.39. Tegen de beslissing waarbij de gewestelijke entiteit een alternatieve 
bestuurlijke geldboete oplegt, in voorkomend geval met voordeelontneming, kan 
degene aan wie de boete werd opgelegd beroep indienen bij het 
Milieuhandhavingscollege. Het beroep schorst de bestreden beslissing.". 



Art. 49. Artikel 16.4.44 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 
december 2007, wordt vervangen door wat volgt: 

"Art. 16.4.44. Tegen de beslissing waarbij de gewestelijke entiteit een exclusieve 
bestuurlijke geldboete oplegt, in voorkomend geval met voordeelontneming, kan 
degene aan wie de boete werd opgelegd, beroep indienen bij het 
Milieuhandhavingscollege. Het beroep schorst de bestreden beslissing.". 

Art. 50. In artikel 16.4.46 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 
december 2007, worden tussen de woorden "exclusieve bestuurlijke geldboete" en 
het woord "worden" de woorden "en in voorkomend geval houdende de oplegging 
van een voordeelontneming" ingevoegd. 

Art. 51. In artikel 16.4.48 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 
december 2007, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: 

"Aanvullende overtuigingsstukken die naderhand door de beroepsindiener of zijn 
raadsman aan het dossier worden toegevoegd, worden uit de debatten geweerd 
tenzij deze stukken aan de beroepsindiener of zijn raadsman op het ogenblik van de 
neerlegging van het verzoekschrift niet bekend waren. In dat geval bezorgt de 
beroepsindiener of zijn raadsman die aanvullende overtuigingsstukken aan de griffie 
van het Milieuhandhavingscollege.". 

Art. 52. Artikel 16.4.50 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 
december 2007, wordt vervangen door wat volgt: 

"Artikel 16.4.50 51. De Vlaamse Regering stelt de termijn vast waarbinnen de 
gewestelijke entiteit het administratief dossier, dat betrekking heeft op het besluit 
waartegen beroep is ingesteld, indient bij de griffie van het 
Milieuhandhavingscollege. 

De Vlaamse Regering bepaalt ook de termijnen voor de neerlegging ter griffie 
van de memories. Memories die laattijdig zijn neergelegd worden uit de debatten 
geweerd. 

52. De termijn waarover de gewestelijke entiteit beschikt om een memorie van 
antwoord neer te leggen, neemt aanvang vanaf de kennisgeving door de griffie van 
het verzoekschrift over het beroep. 

De termijn waarover de beroepsindiener beschikt om een memorie van 
wederantwoord neer te leggen, neemt aanvang vanaf de kennisgeving door de 
griffie van de memorie van antwoord. 

De termijn waarover de gewestelijke entiteit beschikt om een laatste memorie 
neer te leggen neemt aanvang vanaf de kennisgeving door de griffie van de memorie 
van wederantwoord. 



53. De dag van de akte die het uitgangspunt is van de termijn, wordt er niet in 
begrepen. 

De vervaldag valt binnen de termijn. Als die dag een zaterdag, zondag of 
wettelijke feestdag is of als die dag binnen een periode dat de griffie gesloten is op 
die dag, wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag. 

54. Alle processtukken worden door de partijen aan het Milieuhandhavingscollege 
bezorgd met een aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs. 

Alle processtukken, alsook betekeningen, kennisgevingen en oproepingen 
worden door het Milieuhandhavingscollege, behoudens andersluidende decretale en 
reglementaire bepalingen, aan de beroepsindiener en aan de gewestelijke entiteit 
verzonden met een aangetekende brief met ontvangstmelding. 

De Vlaamse Regering kan bepalen dat processtukken, betekeningen, 
kennisgevingen en oproepingen ook bezorgd of verzonden kunnen worden per 
elektronische post. 

Art. 53. In artikel 16.4.51, 52, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 
21 december 2007, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: 

"Als de gewestelijke entiteit de stukken en inlichtingen niet binnen de gestelde termijn 
bezorgt, beslist het Milieuhandhavingscollege onmiddellijk. Het acht in dat geval de 
door de beroepsindiener aangehaalde feiten bewezen, tenzij die feiten kennelijk 
onjuist zijn of worden tegengesproken door de door de beroepsindiener overgelegde 
overtuigingsstukken.". 

Art. 54. Artikel 16.4.53 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 
december 2007, wordt vervangen door wat volgt: 

"Artikel 16.4.53. Zodra het dossier is samengesteld, bezorgt de griffie een kopie van 
het dossier aan de beroepsindiener.". 

Art. 55. Artikel 16.4.54 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 
december 2007, wordt vervangen door wat volgt: 

"Artikel 16.4.54. "Na de uitwisseling van de laatste memorie bezorgt de griffier of 
adjunct-griffier aan de partijen of hun raadslieden de datum, het uur en de plaats van 
de zitting van het Milieuhandhavingscollege. De griffier of adjunct-griffier deelt ook 
mede aan welke kamer het beroep is toegewezen." . 

Art. 56. In artikel 16.4.55 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 
december 2007, wordt het tweede lid opgeheven. 



Art. 57. In artikel 16.4.57 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 
december 2007, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : 

"De griffier of de adjunct-griffier stelt een proces-verbaal op van de hoorzitting, dat de 
voorzitter of de ondervoorzitter, of, bij verhindering van beiden, de oudste effectieve 
bestuursrechter in leeftijd, en de griffier of adjunct-griffier samen ondertekenen.". 

Art. 58. In artikel 16.4.58 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 
december 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1" in het eerste lid worden de woorden "de voorzitter van het 
Milieuhandhavingscollege" vervangen door de woorden "het 
Milieuhandhavingscollege"; 

2" tussen het eerste lid en het tweede lid worden twee nieuwe leden ingevoegd, die 
luiden als volgt: 

"De voorzitter of de ondervoorzitter, of, bij verhindering van beiden, de oudste 
effectieve bestuursrechter in leeftijd, kan beslissen om het verzoek in te willigen. De 
griffie van het Milieuhandhavingscollege deelt deze beslissing mee aan de partijen. 
Bij afwijzing van het verzoek beslist het Milieuhandhavingscollege op gemotiveerde 
wijze. De griffie van het Milieuhandhavingscollege brengt de partijen op de hoogte 
van die beslissing. 

Het Milieuhandhavingscollege kan ook ambtshalve getuigen oproepen en 
ondervragen . l1;  

3" in het bestaande tweede lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden "en 
woonplaats" opgeheven; 

4" na het bestaande tweede lid, dat het vierde lid wordt, wordt een vijfde lid 
toegevoegd, dat luidt als volgt: 

"De griffier of de adjunct-griffier stelt een proces-verbaal op van het getuigenverhoor, 
dat de voorzitter of de ondervoorzitter, of, bij verhindering van beiden, de oudste 
effectieve bestuursrechter in leeftijd, en de griffier of adjunct-griff ier samen 
ondertekenen.". 

Art. 59. In artikel 16.4.59, 51, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 
21 december 2007, wordt de zin "Als het verzoek wordt ingewilligd, neemt de 
plaatsvervangende bijzitter de plaats in van een gewraakte bijzitter" vervangen door 
de zin "Als het verzoek wordt ingewilligd, neemt een ander bestuursrechter, of als hij 
verhinderd is, een plaatsvervangend bestuursrechter de plaats in van de gewraakte 
bestuursrechter.". 



Art. 60. Het eerste lid van artikel 16.4.60 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het 
decreet van 21 december 2007, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: : 

"De voorzitter of de ondervoorzitter, of, bij verhindering van beiden, de oudste 
effectieve bestuursrechter in leeftijd, leidt de zitting.". 

Art. 61. Artikel 16.4.63 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 
december 2007, wordt vervangen door wat volgt: 

"Artikel 16.4.63 $1. Het Milieuhandhavingscollege spreekt zijn beslissing uit in 
openbare zitting. 

Het doet uitspraak op grond van de grieven vermeld in het verzoekschrift, van 
de ingediende memories, van de overtuigingsstukken en van het onderzoek ter 
zitting. 

52. De beslissing vermeldt: 
1 " de namen van de partijen en van hun vertegenwoordigers of gemachtigden; 
2" de motieven waarop de beslissing steunt; 
3" de namen van de leden van het Milieuhandhavingscollege die de zaak hebben 
behandeld; 
4" de dag waarop de beslissing is uitgesproken. 

De voorzitter of de ondervoorzitter, of, bij verhindering van beiden, de oudste 
effectieve bestuursrechter in leeftijd, en de griffier of de adjunct-griffier, ondertekenen 
de beslissing. Als de voorzitter of de ondervoorzitter of de griffier verhinderd zijn, 
wordt dat in de beslissing vermeld. 

53. Het Milieuhandhavingscollege kan bevelen dat zijn beslissing op kosten van de 
overtreder wordt bekendgemaakt, op de wijze die het bepaalt. 

$4. De beslissingen van het Milieuhandhavingscollege zijn van rechtswege 
uitvoerbaar. De Vlaamse Regering verzekert de uitvoering ervan. De griffier brengt 
op de uitgiften, na het beschikkende gedeelte, de volgende uitvoeringsformule aan: 
"De ministers en de administratieve overheden zijn ertoe gehouden, ieder wat hem of 
haar betreft, te zorgen voor de uitvoering van deze beslissing.". 

Art. 62. Artikel 16.4.65 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 
december 2007, wordt vervangen door wat volgt: 

"Art. 16.4.55. Het Milieuhandhavingscollege zorgt voor een geanonimiseerde 
publicatie van de uitspraken op zijn website. Onder het gezag van het 
Milieuhandhavingscollege zorgt het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en 
Energie voor de publicatie van een jaarverslag.". 



Art. 63. In artikel 16.5.1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 
december 2007 en gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008 en 30 april 
2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1 " in paragraaf 1 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: 

"De opgelegde bestuurlijke geldboeten en, in voorkomend geval, de opgelegde 
voordeelontnemingen, expertisekosten en de kosten voor de publicatie vermeld in 
artikel 16.4.63, 93, worden door het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en 
Energie geïnd en ingevorderd ten voordele van het Mina-fonds."; 

2" in paragraaf 1, tweede lid, worden tussen de woorden "gemaakt zijn" en het woord 
"voor" de woorden "voor de uitvoering van de bestuurlijke maatregelen, vermeld in 
artikel 16.4.7 91 , l 1  ingevoegd; 

3" in paragraaf l wordt aan het tweede lid een zin toegevoegd, die luidt als volgt: 

"In afwijking hiervan worden de kosten die gemaakt zijn voor de uitvoering en de 
tenuitvoerlegging van die maatregelen door de toezichthouders van de OVAM die 
toezicht uitoefenen op de toepassing van het decreet van 27 oktober 2006 
betreffende de bodemsanering en haar uitvoeringsbesluiten en op de toepassing van 
artikel 12 en 13 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het 
beheer van afvalstoffen, geïnd en ingevorderd door de OVAM ten voordele van de 
OVAM 

4" in paragraaf 2, tweede lid, wordt het woord " Verkeersinfrastructuurfondsl' 
vervangen door het woord "Vlaams Infrastructuurfonds". 

Art. 64. In artikel 16.5.2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 
december 2007 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, wordt paragraaf 1 
vervangen door wat volgt: 

"91. Als de betrokkene in gebreke blijft bij het betalen van de verschuldigde 
bedragen, verhoogd met de invorderingskosten, vermeld in artikel 16.5.1, worden 
die bedragen bij dwangbevel ingevorderd. Het dwangbevel wordt geviseerd en 
uitvoerbaar verklaard door een ambtenaar die daartoe door de Vlaamse Regering 
wordt aangewezen . l 1 .  

Art. 65. In artikel 16.5.12. van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 30 
april 2009, wordt tussen het getal "2"" en het getal "4"" het getal "3"" ingevoegd. 

Art. 66. In artikel 16.6.1, 92, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 
december 2007 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

1" in punt 1" wordt tussen de woorden "bestuurlijke geldboeten," en het woord 
"veiligheidsmaatregelen" het woord "voordeelontnemingen," ingevoegd; 



2" er wordt een punt 3" toegevoegd, dat luidt als volgt : 

"3" personen die de orde van de zittingen van het Milieuhandhavingscollege 
verstoren, zoals blijkt uit het proces-verbaal van de zitting.". 

Art. 67. Aan artikel 16.6.3septies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet 
van 30 april 2009, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt een 
paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als volgt: 

''S 2. In afwijking van paragraaf 1, is elke schending van de bepalingen, vermeld in 
paragraaf 1, 1 O en 3", door gebruik van motorvoertuigen strafbaar op grond van de 
bepalingen van artikel 16.6.1, 16.6.3ter of 16.6.3quater. 

De organisatoren van activiteiten die overtredingen van maatregelen of voorschriften 
vastgesteld in of ter uitvoering van artikel 10 van het Bosdecreet inhouden worden 
gestraft op grond van de bepalingen van artikel 16.6.1, 16.6.3ter of 16.6.3quater.l' 

Art. 68. Aan hetzelfde decreet wordt een bijlage V toegevoegd die bij dit decreet is 
gevoegd. 

Afdeling 3. Wijzigingen in titel III van het Decreet Algemene Bepalingen inzake 
Milieubeleid 

Art. 69. In artikel 3.2.1, 54, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij het decreet van 19 april 1995, worden 
de volgende wijzigingen aangebracht: 

1 O in de tweede zin worden de woorden "het door de Vlaamse regering aangewezen 
bestuur" vervangen door de woorden "de door de Vlaamse Regering aangewezen 
afdeling"; 

2" de volgende zinnen worden toegevoegd: 

" Deze instemming is evenmin vereist indien het de gezamenlijke aanstelling betreft 
van een persoon die erkend is als milieucoördinator. 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.". 

Art. 69bis. In artikel 3.2.3, 53, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij het decreet van 19 april 1995, worden 
de volgende wijzigingen aangebracht: 

1" in de eerste zin worden de woorden "het door de Vlaamse regering aangewezen 
bestuur" vervangen door de woorden "de door de Vlaamse Regering aangewezen 
afdeling"; 

2" in de tweede zin worden de woorden "het bevoegde bestuur" vervangen door de 
woorden "de bevoegde afdeling"; 



Art. 69ter. In artikel 3.2.5. worden de woorden "het door de Vlaamse regering 
aangewezen bestuur" vervangen door de woorden "de door de Vlaamse Regering 
aangewezen afdeling"; 

Afdeling 4. Wijzigingen aan hoofdstuk X1 van het Decreet Algemene Bepalingen 
Milieubeleid 

Art. 69quater. In artikel 11.4.2., 91, van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen milieubeleid worden de woorden "het mestbeleid, het 
energiebeleid, het mobiliteitsbeleid" weggelaten. 

Hoofdstuk 9bis. Wet van 12 juli 1985 betreffende de bescherming van de mens en 
van het leefmilieu tegen de schadelijke effecten en de hinder van niet-ioniserende 
stralingen 

Art. 69quinquies. In de wet van 12 juli 1985 betreffende de bescherming van de 
mens en van het leefmilieu tegen de schadelijke effecten en de hinder van niet- 
ioniserende stralingen wordt een artikel 8bis toegevoegd, dat luidt als volgt: 

"Art. 8bis. Voor deze wet en zijn uitvoeringsbesluiten worden het toezicht en de 
bestuurlijke handhaving uitgeoefend en worden veiligheidsmaatregelen genomen 
volgens de regels bepaald in hoofdstukken III, IV en VII van titel XVI van het decreet 
van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid." 

Art. 69sexies. Artikel 9 van dezelfde wet wordt vervangen door wat volgt: 

"Art. 9. Met betrekking tot deze wet en zijn uitvoeringsbesluiten gebeuren het 
onderzoek, de vaststelling en de sanctionering van de milieumisdrijven volgens de 
regels bepaald in titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid." 

Art. 69septies. Artikel 10 van dezelfde wet wordt opgeheven. 

Hoofdstuk 10. Decreet op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 

Art. 70. Artikel 52 van het decreet van 21 oktober 1997 op het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu, gewijzigd bij decreet van 7 december 2007, wordt vervangen door 
wat volgt: 



"Art. 52. 91. De schade aan gewassen, vee, bossen of visserij die wordt veroorzaakt 
door diersoorten die beschermd zijn krachtens artikel 51, wordt vergoed door het 
Mina-fonds als voldaan is aan de volgende voorwaarden: 

1 O het gaat om belangrijke en aantoonbare schade; 

2" het gaat om schade die redelijkerwijze niet kon worden voorkomen; 

3" er is geen afwijking verleend krachtens artikel 56, 4", om schade te voorkomen 
waarvoor vergoeding wordt gevraagd. 

De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast om de voorwaarden, vermeld in 
het eerste lid, te beoordelen. 

92. Om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding, vermeld in paragraaf 1, dient 
de schadelijder tijdig een aanvraag in bij een door de Vlaamse Regering aangewezen 
ambtenaar van het Agentschap voor Natuur en Bos. 

De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop en de termijn waari de 
aanvraag moet worden ingediend, en welke gegevens de aanvraag moet bevatten. 

93. De ambtenaar, vermeld in paragraaf 2, neemt een beslissing over de aanvraag 
na een plaatsbezoek en het inwinnen van advies bij één of meerdere door de 
Vlaamse Regering aangewezen ambtenaren. Indien en in die mate dat de 
voorwaarden, vermeld in paragraaf 1, zijn vervuld, en op voorwaarde dat de aanvraag 
tijdig werd ingediend, wordt in die beslissing het bedrag vastgesteld van de schade 
die op grond van paragraaf1 recht geeft op vergoeding. 

De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor het onderzoek van de 
aanvraag en kan bepalen hoe de schade geschat moet worden. Ze bepaalt de wijze 
waarop en de personen aan wie de beslissing moet worden meegedeeld en welke 
vermeldingen de beslissing minstens moet bevatten. 

94. Tegen de beslissing, vermeld in paragraaf 3, kan de aanvrager beroep indienen 
bij de minister. 

De Vlaamse Regering stelt de nadere regelen voor het beroep vast. 

$5. De beslissing, vermeld in paragraaf 3, die een bedrag heeft vastgesteld van de 
schade die op grond van paragraaf 1 recht geeft op vergoeding, en waartegen geen 
of niet tijdig een beroep werd ingediend, vormt de titel voor de vergoeding door het 
Mina-fonds. 

Als het beroep tijdig wordt ingediend, vormt de ministeriële beslissing, als daarin een 
bedrag is vastgesteld voor de schade die op grond van 9 1 recht geeft op vergoeding, 
de titel voor de vergoeding door het Mina-fonds. 



$6. De Vlaamse Regering voorziet, voor de beslissing, vermeld in paragraaf 3, 
waartegen geen of niet tijdig beroep is ingediend, in een herzieningsprocedure ter 
verbetering van materiële vergissingen in die beslissing, en ter vernietiging van die 
beslissing als er bedrog werd gepleegd of de beslissing genomen werd op basis van 
valse of klaarblijkelijk onjuiste stukken of verklaringen. In geval van vernietiging wordt 
bij dezelfde beslissing opnieuw uitspraak gedaan over de grond van de zaak. 

De beslissing tot vernietiging of verbetering is vatbaar voor hetzelfde beroep 
als de vernietigde of verbeterde beslissing en vormt de titel voor de vergoeding door 
het Mina-fonds of geeft aanleiding tot terugbetaling van de ten onrechte ontvangen 
vergoedingen, zodra ze niet meer vatbaar is voor dat beroep of na de beëindiging van 
het beroep.". 

Hoofdstuk 1 1. Drinkwaterdecreet 

Art. 71. Aan artikel 7, $2, tweede lid, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende 
water bestemd voor menselijke aanwending, vervangen bij decreet van 12 december 
2008, wordt de volgende zin toegevoegd: 

"In dat geval zijn de daaraan verbonden kosten ten laste van de waterleverancier.". 

Art. 72. In artikel 17 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1" in paragraaf 1 worden tussen de woorden "met uitzondering van artikelen 9, 10, 
1 1, $1 en $2, 12, 13, $1, 14 en 15" en de woorden "en hun uitvoeringsbesluiten" de 
woorden "Gbis, 1 Gbis, 1 Gter, 1 Gquater, 1 Gquinquies en 1 Gsexies" ingevoegd; 

2" in paragraaf 2, vierde lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
a) tussen de woorden "aangetekende brief," en de woorden "te worden bevestigd" 
worden de woorden "door hen" ingevoegd; 
b) de woorden "door de Vlaamse Regering" worden opgeheven; 
l 

3" in paragraaf 7, eerste lid, worden de woorden "raadgevingen, aanmaningen en" 
opgeheven. 

Hoofdstuk 12. Oppervlaktedelfstoffendecreet 

Art. 73. In artikel 15, $1, van het decreet van 4 april 2003 betreffende de 
oppervlaktedelfstoffen, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007, worden de 
woorden "de eigenaar" vervangen door de woorden "de eigenaars of houders van 
zakelijke rechten". 



Art. 74. Aan artikel 18, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet 
van 30 april 2009, wordt de volgende zin toegevoegd: 

"Die verplichting blijft ook gelden nadat de vergunningstermijn verstreken is, 
of als een vergunning vervallen, ingetrokken of geschorst is." 

Art. 75. Aan artikel 27, 51, van hetzelfde decreet, vervangen bij decreet van 30 april 
2009, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 
"De regeling blijft ook gelden nadat de vergunningstermijn verstreken is, of als een 
vergunning vervallen, ingetrokken of geschorst is." 

Hoofdstuk 13. Decreet Integraal Waterbeleid 

Afdeling 1. Omzetting van de richtlijn inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van 
het waterbeleid 

Art. 76. In hoofdstuk VII van het decreet van 18 juli 2003 houdende integraal 
waterbeleid, gewijzigd bij decreet van 25 mei 2007, wordt voor afdeling I, die 
afdeling Ibis wordt, een nieuwe afdeling I ingevoegd, die luidt als volgt : 

"Afdeling I. Algemene bepalingen" . 

Art. 77. In hoofdstuk VII van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 25 mei 
2007, wordt in afdeling I, ingevoegd bij artikel 76, een artikel 50bis ingevoegd, dat 
luidt als volgt: 

"Art. 5Obis. Dit hoofdstuk voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 
2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 
inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid tot wijziging en 
vervolgens intrekking van richtlijnen 8211 76/EEG, 83/51 3/EEG, 8411 56/EEG, 
841491lEEG en 861280lEEG van de Raad, en tot wijziging van richtlijn 2000/60/EG.". 

Art. 78. In hoofdstuk VII, afdeling Ibis,van hetzelfde decreet wordt een onderafdeling 
Ilbis ingevoegd, die luidt als volgt: 

"Onderafdeling Ilbis. Aanwijzen van mengzones" 

Art. 79. In hoofdstuk VII, afdeling Ibis van hetzelfde decreet wordt in onderafdeling 
Ilbis, ingevoegd bij artikel 78, een artikel 52bis ingevoegd, dat luidt als volgt : 

"Artikel 52bis. De Vlaamse Regering kan aan lozingspunten grenzende mengzones 
aanwijzen. In die mengzones mogen de concentraties van prioritaire stoffen en de 
door de Vlaamse Regering aangewezen verontreinigende stoffen de desbetreffende 
milieudoelstellingen overschrijden, mits dat geen gevolgen heeft voor de naleving 
van deze normen in de rest van het oppervlaktewaterlichaam in kwestie. 



Bij de aanwijzing van lozingspunten waarborgt de Vlaamse Regering dat de 
omvang van elke mengzone: 

1 " beperkt is tot de nabijheid van het lozingspunt; 

2" proportioneel is, rekening houdend met de concentraties van de verontreinigende 
stoffen op het lozingspunt en de geldende voorwaarden voor de emissies van 
verontreinigende stoffen.". 

Art. 80. Aan artikel 58 van hetzelfde decreet wordt een derde lid toegevoegd, dat 
luidt als volgt: 

"Van het vereiste om noodzakelijke aanvullende maatregelen te nemen, vermeld in 
het eerste lid, 4") kan door de Vlaamse Regering worden afgeweken als aan de 
volgende voorwaarden is voldaan: 

l O de oorzaken, vermeld in het eerste lid, 1 O, zijn het resultaat van een overschrijding 
die te wijten is aan een buiten het Vlaamse Gewest gelegen verontreinigingsbron; 

2" de Vlaamse Regering was ten gevolge van die grensoverschrijdende 
verontreiniging niet in staat om effectieve maatregelen te nemen om de 
milieudoelstellingen in kwestie na te leven; 

3" de Vlaamse Regering paste de coördinatiemechanismen, vermeld in artikel 19, 
toe; 

4" de Vlaamse Regering maakte in voorkomend geval gebruik van de bepalingen 
van artikel 53 tot en met 55 voor de door de grensoverschrijdende verontreiniging 
getroffen waterlichamen.". 

Art. 81. Aan bijlage 1, 3.1 ., 1°, bij hetzelfde decreet worden een punt e) en f) 
toegevoegd, die luiden als volgt: 

"e) een beschrijving van de aanpak en de methoden die zijn toegepast om de 
mengzones af te bakenen; 
f) een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen met het oog op het 
verkleinen van de omvang van de mengzones in de toekomst.". 

Art. 82. Aan bijlage 1, 3.2., bij hetzelfde decreet worden een punt 5" en een punt 6" 
toegevoegd, die luiden als volgt: 

"5" een analyse van langetermijntendensen met betrekking tot de concentraties van 
prioritaire stoffen die de tendens hebben te accumuleren in sediment of biota; 
6" een inventaris, met inbegrip van kaarten als die deze beschikbaar zijn, van de 
emissies, lozingen en verliezen van prioritaire stoffen en door de Vlaamse Regering 
aan te wijzen verontreinigende stoffen, waar passend, met inbegrip van de 
concentraties ervan in sedimenten en biota. In de inventaris wordt ook opgenomen 
welke referentieperiodes gebruikt werden voor de gemaakte schattingen.". 



Art. 83. Aan bijlage 11, 7.3, bij hetzelfde decreet worden na het woord "verhinderen" 
de volgende woorden toegevoegd: 
", met inbegrip van de maatregelen die erop gericht zijn dat de concentraties van 
prioritaire stoffen niet significant toenemen in sediment enlof de biota in kwestie". 

Afdeling 2. Omzetting van de kaderrichtlijn Water 

Art. 84. In artikel 3, 52, van het decreet, van 18 juli 2003 betreffende het integraal 
waterbeleid, gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 25 mei 2007 en 12 
december 2008, wordt een punt 40°bis ingevoegd, dat luidt als volgt: 

"40°bis watergebruik: waterdiensten en elke andere menselijke activiteit, 
geïdentificeerd ter uitvoering van artikel 60, 2", met significante gevolgen voor de 
toestand van water;". 

Art. 85. In artikel 64, eerste lid, van hetzelfde decreet worden tussen de woorden "in 
zijn geheel" en de woorden "een maatregelenprogramma" de woorden "op basis van 
de resultaten van de analyses en beoordelingen, vermeld in artikel 60", ingevoegd. 

Art. 86. Aan bijlage 1, 3.1 .l O, c), bij hetzelfde decreet worden na het woord 
"oppewlaktewaterlichamen" de volgende woorden toegevoegd: 
" en de opgave van de redenen voor het aanmerken van de betrokken 
oppervlaktewaterlichamen als kunstmatig of sterk veranderd;". 

Hoofdstuk 14. Oprichtingsdecreet van de Vlaamse Grondenbank 

Art. 87. Artikel 13 van het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de 
Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen wordt 
vervangen door wat volgt: 

"Art. 13. De Vlaamse Grondenbank kan, overeenkomstig artikel 10, verwerven via 
een onderhandse of openbare verkoop, het uitoefenen van een recht van voorkoop 
of van een recht van voorkeur, onteigening, het vervullen van een koopplicht, een 
ruil, een afstand van onverdeelde rechten, een schenking of een legaat." 

Art. 88. In artikel 14 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 1 vervangen door wat 
volgt : 

"51. De Vlaamse Grondenbank beheert de in eigen naam en voor eigen rekening 
verworven zakelijke rechten vanaf de verwerving, vermeld in artikel 13, tot de 
overdracht, vermeld in artikel 15. Op verzoek van een administratieve overheid van 
het Vlaamse Gewest, kan de Vlaamse Grondenbank ook de onroerende goederen 
beheren waarop de administratieve overheid zakelijke rechten heeft. 



In het kader van het beheer, vermeld in het eerste lid, en in afwachting dat de 
goederen worden overgedragen, kunnen de onroerende goederen die vrij van 
gebruik zijn, in voorkomend geval na akkoord van de verzoekende bevoegde 
administratieve overheid van het Vlaamse Gewest, verpacht worden bij een 
overeenkomst die van rechtswege verstrijkt na één jaar maar die hernieuwd kan 
worden. Die verpachtingen zijn niet onderworpen aan de bepalingen van afdeling 3 
van boek III, titel VIII, van het Burgerlijk Wetboek betreffende de pacht.". 

Hoofdstuk 15. Bodemdecreet 

Art. 89. In artikel 62 van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de 
bodemsanering en de bodembescherming worden tussen het woord "voorwaarden" 
en het woord "vermeld" de woorden "en de termijn" ingevoegd. 

Art. 90. Aan artikel 104, 92, en artikel 109, 92, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij 
decreet van 12 december 2008, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 

"De verplichting om de verdere bodemsanering en de eventuele nazorg uit te voeren 
moet voldaan worden overeenkomstig de voorwaarden van de eenzijdige 
verbintenis, vermeld in het eerste lid, 2O.". 

Art. 91. Aan artikel 115, 94, van hetzelfde decreet wordt een tweede lid toegevoegd, 
dat luidt als volgt: 

"De verplichting om de bodemsanering en de eventuele nazorg uit te voeren, moet 
voldaan worden overeenkomstig de voorwaarden van de eenzijdige verbintenis, 
vermeld in het eerste lid, 1 O.".  

Art. 92. In artikel 172 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 21 
december 2007, worden de woorden "en worden veiligheidsmaatregelen genomen" 
vervangen door de woorden "kunnen, met behoud van de toepassing van artikel 69, 
veiligheidsmaatregelen worden genomen" en worden de woorden "de hoofdstukken 
III, IV en VII van" opgeheven.. 

Hoofdstuk 1 6. Het Mestdecreet 

Art. 93. In artikel 3 van het decreet van 22 december 2006 houdende de 
bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, 
gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008 en 19 december 2008, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

1 O punt 25" wordt vervangen door wat volgt: 

"25" verwerken: 
a) het exporteren van pluimveemest of paardenmest; 
b) het exporteren van andere dierlijke mest dan pluimveemest of paardenmest, op 
basis van een expliciete en voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteit 
van het land of de regio van bestemming; 



c) het behandelen van dierlijke mest of andere meststoffen, waarna de stikstof en de 
fosfor, die aanwezig is in de dierlijke mest of in de andere meststoffen, een van de 
volgende behandelingen ondergaat: 
1) de stikstof wordt niet opgebracht op landbouwgrond in het Vlaamse Gewest, 
behalve in tuinen, parken en plantsoenen; 
2) de stikstof wordt behandeld tot stikstofgas; 
3) de stikstof wordt behandeld tot kunstmest;" 

2" punt 29" wordt vervangen door wat volgt: 
"29" mestverzamelpunt: permanente opslagplaats van dierlijke mest of andere 
meststoffen afkomstig van verschillende landbouwers of uitbatingen en bestemd voor 
verschillende landbouwers of uitbatingen;"; 

3" punt 40" wordt vervangen door wat volgt: 

"40" verordening nr. 101 312006: verordening (EG) nr. 1 01 312006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van 

afvalstoffen;"; 

4" in punt 59", 4), d), en e), worden de woorden "R9" vervangen door de woorden 
"N9"; 

5" er wordt een punt 68" toegevoegd, dat luidt als volgt: 

"68" exploitant: exploitant als vermeld in artikel 2, 8", van het decreet van 22 
december 2006 tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van 
landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid 
en van het landbouwbeleid.". 

Art. 94. In de artikelen 4, $1, 2", e), 52, 54 en 55 van hetzelfde decreet worden de 
woorden "verordening nr. 259193" telkens vervangen door de woorden "verordening 
nr. 1 01 312006". 

Art. 95. In artikel 4, 52, van hetzelfde decreet wordt het tweede lid opgeheven. 

Art. 96. In artikel 8, $5, 3", van hetzelfde decreet worden de woorden "en 
wetenschappelijke proefnemingen" vervangen door de woorden ", wetenschappelijke 
proefnemingen, socioculturele of sportieve evenementen". 

Art. 97. In artikel 12, $1, derde lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet 
van 19 december 2008, wordt punt 5" vervangen door wat volgt: 
"5" bewerkte dierlijke producten die voldoen aan de microbiologische vereisten van 
verordening (EG) nr. I77412002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 
oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor 
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten of gehygiëniseerde 
eindproducten afkomstig uit installaties die erkend zijn overeenkomstig dezelfde 
verordening (EG) nr. 177412002.". 



Art. 98. In artikel 13 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 19 
december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1 " paragraaf 6 wordt opgeheven; 
2" in paragraaf 7 worden tussen de woorden "verboden op" en het woord 
"landbouwgronden", de woorden "niet permanent overkapte" ingevoegd. 

Art. 99. In artikel 14 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 12 
december 2008 en van 30 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1 " paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt: 

"3 2. De nitraatresiduwaarde wordt vastgesteld op 90 kg N/ha en de nitraatresidu- 
richtwaarde op 45 kg Nlha. 

De Vlaamse Regering kan een andere nitraatresiduwaarde en nitraatresidu- 
richtwaarde vaststellen op grond van bestaand en verder wetenschappelijk 
onderzoek ondermeer met betrekking tot de procesfactor voor grondwater. De 
Vlaamse Regering kan vanaf dat moment bij het vastleggen van de 
nitraatresiduwaarde een differentiatie invoeren, ondermeer naargelang relevante 
teeltgroepen conform artikel 5.5 van de nitraatrichtlijn en naargelang het al dan niet 
over een zandgrond als vermeld in artikel 13, 3 2, of over een zware kleigrond in de 
polders als vermeld in artikel 8, 33, 2", gaat."; 

2" in paragraaf 3, eerste lid, wordt het woord "jaarlijks" opgeheven; 

3" in paragraaf 3, tweede lid, worden tussen de woorden "elke landbouwer" en de 
woorden "die landbouwgronden" de woorden "als vermeld in artikel 23, 51, 1 " of 7"," 
ingevoegd; 

4" in paragraaf 3 wordt tussen het tweede en het derde lid een nieuw lid ingevoegd, 
dat luidt als volgt: 

"In afwijking van het tweede lid kan de Mestbank beslissen om bij 
landbouwers die landbouwgronden gebruiken in de risicogebieden, toch geen 
nitraatresidustaalname te doen, als in de drie vorige kalenderjaren op geen enkele 
landbouwgrond van de betrokken landbouwer een nitraatresidu is vastgesteld dat 
hoger was dan de nitraatresiduwaarde, of als, ter uitvoering van paragraaf 5, eerste 
lid, 4", al een nitraatresidustaalname moet gebeuren op de percelen landbouwgrond 
van de betrokken landbouwer. De Mestbank kan maximaal drie opeenvolgende jaren 
beslissen om geen nitraatresidustaalname uit te voeren bij een landbouwer die 
landbouwgronden gebruikt in de risicogebieden. "; 

5" in paragraaf 4, tweede lid, wordt punt 3" vervangen door wat volgt: 

15 
"3" F: -. De Vlaamse Regering kan een ander getal vaststellen voor F. De Vlaamse 

9 
Regering kan bij de vaststelling van dat getal een differentiatie invoeren, onder meer 
naargelang bodemtype of naargelang teeltgroep."; 



7" in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden "uit de resultaten van de 
bemonstering van een perceel landbouwgrond gelegen in de risicogebieden 
uitgevoerd in een bepaald kalenderjaar, blijkt dat het nitraatresidu van dat perceel de 
nitraatresiduwaarde, vermeld in dit artikel, overschrijdt", vervangen door de woorden 
"bij de bemonstering van een perceel landbouwgrond in de risicogebieden, 
uitgevoerd in een bepaald kalenderjaar, een nitraatresidu is vastgesteld dat meer 
dan U keer de nitraatresiduwaarde, vermeld in dit artikel, bedraagt"; 

8" in paragraaf 5, eerste lid, wordt punt 4" vervangen door wat volgt: 
"4" de landbouwer moet in de periode van 1 oktober tot en met 15 november in zijn 
opdracht en op zijn kosten door een krachtens artikel 62, $6, erkend laboratorium, op 
een of meer percelen landbouwgrond die behoren tot zijn bedrijf, een 
nitraatresidustaalname laten uitvoeren. De Mestbank duidt daarvoor vóór 1 oktober 
één perceel landbouwgrond van meer dan 2 hectare of maximaal twee percelen 
landbouwgrond van minder dan 2 hectare aan die volledig bemonsterd moeten 
worden. Als de landbouwer de door de Mestbank aangeduide percelen niet volledig 
laat bemonsteren, wordt, voor de toepassing van deze paragraaf, elk niet volledig 
bemonsterd perceel beschouwd als een perceel waar de nitraatresiduwaarde, 
vermeld in dit artikel, meer dan U keer werd overschreden;"; 

9" aan paragraaf 5, eerste lid, wordt een punt 5" toegevoegd, dat luidt als volgt: 

"5" de landbouwer moet op het perceel landbouwgrond waarop een nitraatresidu is 
vastgesteld dat meer dan U keer de nitraatresiduwaarde, vermeld in dit artikel, is, 
door een krachtens artikel 62, $6, erkend laboratorium een analyse te laten uitvoeren 
naar de aanwezige hoeveelheid stikstof in de bodem. Om de aanwezige 
hoeveelheid stikstof in de bodem te bepalen, moet zowel het gehalte aan 
nitraatstikstof als het gehalte aan ammoniumstikstof bepaald worden. De analyse 
dient vóór de eerste bemesting uitgevoerd worden uiterlijk op 31 mei. Op basis van 
die analyse moet een bemestingsadvies opgemaakt worden voor het betreffende 
perceel. Als de landbouwer het betreffende perceel landbouwgrond niet langer in 
gebruik heeft of de bodemanalyse met bijbehorend bemestingsadvies niet heeft laten 
uitvoeren, zal de Mestbank een extra perceel landbouwgrond aanduiden waarop de 
landbouwer een nitraatresidustaalname als vermeld in punt 4", moet laten uitvoeren. 
De nitraatresidustaalname op het door de Mestbank extra aangeduide perceel komt 
in de plaats van de nitraatresidustaalname op het perceel landbouwgrond dat de 
landbouwer niet langer in gebruik heeft of van de bodemanalyse met bijhorend 
bemestingsadvies die de landbouwer niet heeft laten uitvoeren."; 

10" in paragraaf 5 worden tussen het eerste en het tweede lid vier leden ingevoegd, 
die luiden als volgt: 

"De landbouwer wordt er per aangetekende brief van op de hoogte gebracht 
van het feit dat de regeling, vermeld in het eerste lid, van toepassing is. 



De landbouwer kan daartegen bezwaar indienen binnen dertig kalenderdagen 
vanaf de postdatum van deze aangetekende brief. Het bezwaar moet per 
aangetekende brief, gericht aan de ambtenaar, vermeld in artikel 66, ingediend 
worden. De ambtenaar, vermeld in artikel 66, behandelt het bezwaar overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 67. 

12 
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder U verstaan, het getal -. 

9 
De Vlaamse Regering kan een ander getal vaststellen voor U. De Vlaamse Regering 
kan bij het vaststellen van dit getal een differentiatie invoeren, ondermeer naargelang 
bodemtype of naargelang teeltgroep. 

Onverminderd de bepalingen van 54 en 55, kan de Vlaamse Regering extra 
maatregelen opleggen aan landbouwers op wiens percelen gedurende twee 
opeenvolgende kalenderjaren een nitraatresidu is gemeten, hoger dan de 
nitraatresiduwaarde, vermeld in dit artikel."; 

11 " er wordt een nieuwe paragraaf 6 ingevoegd, die luidt als volgt: 

"56. Elke landbouwer die de nitraatresidustaalnames, vermeld in paragraaf 5, niet 
laat uitvoeren, krijgt een administratieve geldboete van 250 euro per niet-uitgevoerde 
nitraatresidustaalname." 

Art. 100. In artikel 15 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 12 
december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1" in paragraaf 2 wordt tussen het tweede en het derde lid een nieuw lid ingevoegd, 
dat luidt als volgt: 

"De landbouwer wordt er per aangetekende brief van op de hoogte gebracht 
dat de regeling, vermeld in het eerste of het tweede lid, van toepassing is. De 
landbouwer kan daartegen bezwaar indienen binnen dertig kalenderdagen vanaf de 
postdatum van die aangetekende brief. Het bezwaar moet per aangetekende brief, 
gericht aan de ambtenaar, vermeld in artikel 66, ingediend worden. De ambtenaar, 
vermeld in artikel 66, behandelt het bezwaar overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 67."; 

2" paragraaf 2, derde lid, wordt vervangen door wat volgt: 

"Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder Y en Z verstaan, het 
15 

getal -. De Vlaamse Regering kan een ander getal vaststellen voor Y of Z. De 
9 

Vlaamse Regering kan bij het vaststellen van deze getallen een differentiatie 
invoeren, ondermeer naargelang bodemtype of naargelang teeltgroep. 

De Vlaamse Regering kan nadere regels stellen."; 



3" er wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt: 

"3 4. Elke landbouwer die de nitraatresidustaalname, vermeld in paragraaf 2, eerste 
lid, niet laat uitvoeren, krijgt een administratieve geldboete van 250 euro per niet- 
uitgevoerde nitraatresidustaalname.". 

Art. 101. In artikel 17 van hetzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1 O in paragraaf 2,wordt het tweede lid opgeheven; 

2" in paragraaf 5, tweede lid, worden de woorden ", stelt de wijze vast waarop de 
analyse dient uitgevoerd te worden en kan de nadere regels vaststellen in verband 
met de erkenning van de laboratoria die gemachtigd zijn deze uit te voeren" 
opgeheven; 

3" in paragraaf 6, derde lid, worden de woorden ", stelt de wijze vast waarop de 
analyse uitgevoerd moet worden en kan de nadere regels vaststellen in verband met 
de erkenning van de laboratoria die gemachtigd zijn om de analyse uit te voeren" 
opgeheven. 

Art. 102. In artikel 21, eerste lid, 3", van hetzelfde decreet worden de woorden "als 
een helling" vervangen door de woorden "als een steile helling". 

Art. 103. In artikel 22, 91, eerste lid, 4", van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet 
van 12 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1 " punt d) wordt vervangen door wat volgt: 
"d) gft-compost of groencompost;"; 

2" er wordt een punt e) toegevoegd, dat luidt als volgt: 

"e) stalmest of champost die in het voorjaar opgebracht wordt op 
landbouwgronden waarop wintergranen geteeld worden.". 

Art. 104. In artikel 23 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreet van 12 
december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1 " aan paragraaf 1 wordt een punt 10" toegevoegd, dat luidt ais volgt: 

"10" iedereen die het vorige jaar als landbouwer bij de Mestbank een aangifte heeft 
ingediend, en niet aan de Mestbank heeft gemeld dat hij zijn bedrijf heeft stopgezet, 
of die een verklaring heeft afgelegd als vermeld in paragraaf 3." 

2" paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt: 

"33. Er moet een verklaring afgelegd worden door bepaalde landbouwers van wie het 
bedrijf aan al de volgende voorwaarden voldoet: 
1 O het bedrijf heeft een dierlijke mestproductie MPp als vermeld in paragraaf 1, 1 O, 

van minder dan 300 kg P2O5; 



2" de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond in het Vlaamse Gewest, 
bedraagt minder dan 2 ha; 
3" het bedrijf heeft een effectieve oppervlakte groeimedium voor het telen van 
gewassen van minder dan 50 a, als vermeld in paragraaf 1,5". 

De landbouwers moeten zich daarvoor identificeren in het GBCS, vermeld in 
artikel 2, 14", van het decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een 
gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in 
het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, en een aantal 
gegevens meedelen, onder meer over de tot het bedrijf behorende 
landbouwgronden, de tot het bedrijf behorende oppervlakte groeimedium en de op 
het bedrijf geproduceerde hoeveelheid dierlijke mest, uitgedrukt in 

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen en bepaalt ondermeer welke 
landbouwers een verklaring moeten afleggen als vermeld in het eerste lid.". 

Art. 105. In artikel 24, $2, tweede lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden 
"aan een landbouwer" opgeheven. 

Art. 106. In artikel 28, $1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 12 
december 2008, wordt tussen het tweede lid en het derde lid twee leden ingevoegd, 
die luiden als volgt: 

"Als in de loop van een bepaald kalenderjaar een exploitatie overgelaten wordt 
met bijbehorende gronden kunnen de overlatende landbouwer en de overnemende 
landbouwer overeenkomen dat voor dat kalenderjaar het bedrijf van de overlatende 
landbouwer en het bedrijf van de overnemende landbouwer als één 
gemeenschappelijk bedrijf worden beschouwd om: 
1 " het vervoer van meststoffen vast te leggen; 
2" te bepalen of het voederrantsoen van de runderen een voldoende grote 

hoeveelheid maïs, voederbieten, voedergranen en perspulp van suikerbieten 
als vermeld in artikel 27, $1, tweede lid, bevat; 

3" het aantal kg geproduceerde melk per jaar per melkkoe vast te stellen; 
4" de administratieve geldboetes, vermeld in artikel 63, $1 en $2, en van de straf, 

vermeld in artikel 71, 53, 1 " en 2", op te leggen. 

De overnemende en de overlatende landbouwer kunnen bepalen dat een van 
hen aansprakelijk is voor het gemeenschappelijk bedrijf. Bij gebrek aan een 
dergelijke bepaling zijn zij allebei hoofdelijk aansprakelijk voor het 
gemeenschappelijk bedrijf." 

Art. 107. In artikel 35, eerste lid, l", van hetzelfde decreet worden tussen de 
woorden "niet-overdraagbare nutriënten-emissierechtenmestverwerking toe" en de 
woorden "Vanaf het jaar X+1" de woorden ", uitgedrukt in NER-MVWr, NER-MWVv, 
NER-MWVp of NER-MWVa, die alleen kunnen worden aangewend voor de diersoort 
waarin ze zijn gespecificeerd, uitgezonderd de NER-MWVa, die ook kunnen worden 
gehouden voor de diersoort paarden", ingevoegd. 



Art. 108. In artikel 37 van hetzelfde decreet wordt punt 2" vervangen door wat volgt : 
"2" indien nutriëntenemissierechten of nutriëntenemissierechten-MVW werden 
overgedragen, tenzij die overdracht deel uitmaakt van een bedrijfsovername van het 
volledige bedrijf ." 

Art. 109. In artikel 4lbis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 19 
december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

10 het eerste lid van paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt: 

"Met het oog op het behoud en de versterking van natuurwaarden is op 
landbouwgronden gelegen in bosgebieden, natuurgebieden, natuurreservaten, 
natuurontwikkelingsgebieden en daarmee vergelijkbare gebieden, zoals aangeduid in 
de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, definitief vastgesteld met toepassing 
van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening, elke vorm van bemesting verboden met uitzondering van bemesting door 
rechtstreekse uitscheiding bij begrazing, waarbij twee grootvee-eenheden (GVE) per 
hectare op jaarbasis worden toegelaten. Dit bemestingsverbod geldt: 
1 " in de voor 1 januari 2009 aangeduide ruimtelijke gebieden, vanaf 1 januari 2009; 
2" in de na 1 januari 2009 aangeduide ruimtelijke gebieden: 
a) als het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, een gefaseerde inwerkingtreding 
voorziet, vanaf 1 januari van het jaar vanaf wanneer de bestemming als bosgebied, 
natuurgebied, natuurreservaat, natuurontwikkelingsgebied of daarmee vergelijkbaar 
gebied, gerealiseerd moet zijn; 
b) als het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, geen gefaseerde inwerkingtreding 
voorziet, vanaf 1 januari van het jaar volgende op de datum van de definitieve 
vaststelling van het betrokken gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan."; 

2" in paragraaf 3, eerste lid, wordt het woord "dertig" vervangen door het woord 
"zestig"; 

3" aan paragraaf 3, tweede lid, worden de volgende zinnen toegevoegd: 

"De Mestbank of de Verificatiecommissie kan de termijn van zestig dagen verlengen 
als blijkt dat voor de behandeling van de aanvraag tot correctie een plaatsbezoek 
aan het betreffende perceel of de betreffende percelen aangewezen is. Het 
plaatsbezoek moet gebeuren in een periode waarin de vegetatie herkenbaar is. 
In geval van verlenging van de termijn van zestig dagen, is er geen bemestingsverbod 
tot 31 december van het kalenderjaar waarin de Mestbank haar beslissing over de 
aanvraag tot correctie heeft genomen. De beslissing van de Mestbank moet genomen 
zijn: 
1 O vóór 31 december 201 0 als het betrokken gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
definitief vastgesteld is vóór 31 december 2009; 
2" vóór 31 december van het jaar volgend op het jaar van de definitieve vaststelling 
van het betrokken gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan als het betrokken gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vastgesteld is na 31 december 2009. 

4" paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt: 
"$4. Bij overdracht van een perceel landbouwgrond waarop een ontheffing geldt, 
vervalt de ontheffing. 



In afwijking van het eerste lid, blijft de ontheffing gelden als het gebruiksrecht 
overgedragen wordt aan de echtgenoot van de gebruiker. 

In afwijking van het eerste lid, blijft de ontheffing gelden als het gebruiksrecht 
van het perceel landbouwgrond wordt overgedragen naar een landbouwer waarvan 
elke persoon die deel uitmaakt van deze landbouwer: 

a) hetzij zelf deel uitmaakt van de landbouwer die het gebruiksrecht van het 
betrokken perceel heeft overgedragen; 

b) hetzij de echtgenoot is van een persoon die zelf deel uitmaakt van de 
landbouwer die het gebruiksrecht van het betrokken perceel heeft 
overgedragen. 

In afwijking van het eerste lid wordt de ontheffing eenmalig overgedragen aan 
de nieuwe gebruiker, als het een overdracht betreft die behoort tot een van de 
volgende types overdrachten: 
1 " het gebruiksrecht van het perceel landbouwgrond wordt overgedragen aan de 

afstammelingen of aangenomen kinderen van een persoon die deel uitmaakt 
van de landbouwer die het gebruiksrecht van het betrokken perceel heeft 
overgedragen, de afstammelingen of aangenomen kinderen van de 
echtgenoot van deze persoon of de echtgenoten van de voormelde 
afstammelingen of aangenomen kinderen; 

2" het gebruiksrecht van het perceel landbouwgrond wordt overgedragen van 
een natuurlijke persoon die deel uitmaakt van de landbouwer die het 
gebruiksrecht van het betrokken perceel heeft overgedragen naar een 
rechtspersoon waarvan deze natuurlijke persoon zaakvoerder, beherende 
vennoot of bestuurder is; 

3" het gebruiksrecht van het perceel landbouwgrond wordt overgedragen van 
een natuurlijke persoon die deel uitmaakt van de landbouwer die het 
gebruiksrecht van het betrokken perceel heeft overgedragen naar een 
rechtspersoon waarvan zijn echtgenoot, zijn afstammelingen of aangenomen 
kinderen of de afstammelingen of aangenomen kinderen van zijn echtgenoot, 
of de echtgenoot van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen 
zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder zijn; 

4" het gebruiksrecht van het perceel landbouwgrond wordt overgedragen naar 
een landbouwer waarvan elke persoon die deel uitmaakt van deze 
landbouwer: 
a) hetzij zelf deel uitmaakt van de landbouwer die het gebruiksrecht van het 

betrokken perceel heeft overgedragen; 
b) hetzij de echtgenoot is van een persoon die zelf deel uitmaakt van de 

landbouwer die het gebruiksrecht van het betrokken perceel heeft 
overgedragen; 

c) hetzij met een persoon die deel uitmaakt van de landbouwer die het 
gebruiksrecht van het betrokken perceel heeft overgedragen, een 
overeenkomstige band, als vermeld in 1 " tot en met 3", heeft. 



Na een overdracht, als vermeld in het vierde lid, 2", vervalt de ontheffing zodra 
de gebruiker die het perceel in gebruik had voor de overdracht, zijn mandaat van 
bestuurder, beherende vennoot of zaakvoerder beëindigt. De ontheffing vervalt 
evenwel niet indien hij als bestuurder, beherende vennoot of zaakvoerder opgevolgd 
wordt door zijn echtgenoot, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of door de 
afstammelingen of aangenomen kinderen van zijn echtgenoot, of door de echtgenoot 
van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen. In dat laatste geval 
vervalt de ontheffing wanneer het mandaat als zaakvoerder, beherende vennoot of 
bestuurder van de opvolger van de zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder 
beëindigd wordt. 

Na een overdracht, als vermeld in het vierde lid, 3", vervalt de ontheffing zodra 
het mandaat van bestuurder, beherende vennoot of zaakvoerder, van de in het 
vierde lid, 3", vermelde personen, beëindigd wordt. 

In afwijking van de voorgaande leden wordt, als, na een overdracht, als 
vermeld in het vierde lid, 2" of 3", het gebruiksrecht van de landbouwgrond terug 
overgedragen wordt aan de natuurlijke persoon, die de oorspronkelijke overdrager 
van de landbouwgrond aan de rechtspersoon was, de ontheffing eenmalig 
overgedragen. 

Als een ontheffing van het bemestingsverbod vermeld in 52 gegeven wordt 
aan een rechtspersoon, vervalt deze ontheffing zodra het mandaat van één van de 
zaakvoerders, beherende vennoten of bestuurders als zaakvoerder, beherende 
vennoot of bestuurder beëindigd wordt. De ontheffing vervalt evenwel niet indien hij 
als zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder opgevolgd wordt door zijn 
echtgenoot, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of de afstammelingen of 
aangenomen kinderen van zijn echtgenoot, of de echtgenoot van de voormelde 
afstammelingen of aangenomen kinderen. In dat laatste geval vervalt de ontheffing 
als het mandaat als zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder van de opvolger 
van de zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder beëindigd wordt. 

De overdracht van het gebruik wordt gemeld bij de aangifte, als vermeld in 
artikel 23, 55. 

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder: 
1 O overdracht: de overdracht van het gebruiksrecht op een perceel, met 

uitzondering van de overdracht van het gebruiksrecht ten gevolge van een 
seizoenspacht; 

2" deel uitmaken van een landbouwer: het als persoon of als lid van een 
groepering van personen uitbaten van een exploitatie van de landbouwer. Een 
rechtspersoon wordt niet beschouwd als een groepering van personen." 



5" paragraaf 8 wordt vervangen door wat volgt: 
"58. Als een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan een gebied als bosgebied, 
natuurgebied, natuurreservaat, natuurontwikkelingsgebied of daarmee vergelijkbaar 
gebied, aanduidt, terwijl dat gebied reeds als bosgebied, natuurgebied, 
natuurreservaat, natuurontwikkelingsgebied of daarmee vergelijkbare gebied, 
aangeduid was in het gewestplan of in een vorig gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan, dan: 
1" wordt voor de landbouwgronden, gelegen in dat gebied geen nieuwe 

ontheffing, als vermeld in 92, toegekend; 
2" blijft voor de landbouwgronden, gelegen in dat gebied de op deze 

landbouwgronden bestaande ontheffing behouden en kan deze ontheffing 
overeenkomstig de bepalingen van 94, overgedragen worden, met dien 
verstande dat voor het bepalen van de overdrachtsmogelijkheden, 
overeenkomstig 54, er rekening wordt gehouden met eventuele vroegere 
overdrachten van deze ontheffing; 

3" is 53 niet van toepassing."; 

6" er wordt een paragraaf 9 toegevoegd, die luidt als volgt: 
"59. Als met het oog op de realisatie van natuurbehoudsdoelstellingen een 
inrichtingsproject uitgevoerd wordt in een gebied dat volgens een gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan als bosgebied, natuurgebied, natuurreservaat, 
natuurontwikkelingsgebied of daarmee vergelijkbaar gebied, is aangeduid, dan kan, 
in afwijking van dit artikel, tot het aflopen van het inrichtingsproject voor dat gebied 
de opbrenging van meststoffen tijdelijk worden geregeld via een 
gebruiksovereenkomst die het Agentschap Natuur en Bos, de NV Waterwegen en 
Zeekanaal of een andere Vlaamse overheidsinstelling, heeft opgemaakt met de 
betrokken landbouwer. 

Deze mogelijkheid is uitsluitend toepasbaar voor inrichtingsprojecten waarvan de 
realisatie om dwingende redenen van openbaar belang noodzakelijk is en waarbij het 
bovendien gaat om: 
1" hetzij inrichtingsprojecten die betrekking hebben op een gebied dat volgens 

een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan als bosgebied, natuurgebied, 
natuurreservaat, natuurontwikkelingsgebied of daarmee vergelijkbaar gebied, 
is aangeduid terwijl dat gebied in het gewestplan of in een vorig gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan niet was aangeduid als bosgebied, natuurgebied, 
natuurreservaat, natuurontwikkelingsgebied of daarmee vergelijkbaar gebied; 

2" hetzij het ruilen van gronden in uitvoering van een inrichtingsproject. 

Deze gebruiksovereen komst: 
1 " heeft steeds betrekking op gronden waarvan de voormelde overheidsinstelling 

eigenaar is of op basis van een definitief onteigeningsbesluit in uitvoering van 
het door de Vlaamse Regering goedgekeurde ruimtelijk uitvoeringsplan 
eigenaar zal worden; 

2" kadert in het gefaseerd uitvoeren van een inrichtingsproject in uitvoering 
waarvan de Vlaamse Regering of de Vlaamse minister, bevoegd voor 
leefmilieu, voor de betrokken overheidsinstelling de mogelijkheid heeft 
voorzien om gebruiksovereenkomsten te sluiten met de betrokken 
landbouwers; 



3" moet door de voormelde overheidsinstelling onverwijld overgemaakt worden 
aan de Mestbank; 

4" bepaalt het kalenderjaar of de kalenderjaren waarop ze betrekking heeft; 
5" bevat een aanduiding, op cartografisch materiaal, van het perceel of de 

percelen waarop de gebruiksovereenkomst betrekking heeft. Een 
gebruiksovereenkomst kan nooit betrekking hebben op een perceel waarop 
reeds een bemestingsverbod van toepassing was, overeenkomstig dit artikel 
of overeenkomstig artikel 15ter van het decreet van 23 januari 1991 inzake de 
bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen. 
In geval van ruil van gronden is een gebruiksovereenkomst enkel toegestaan 
als op beide gronden die in de ruil betrokken zijn, voor de ruil geen 
bemestingsverbod van toepassing was; 

6" bepaalt de bemestingsnormen die op het betrokken perceel of de betrokken 
percelen van toepassing zullen zijn. Deze bemestingsnormen kunnen echter 
niet hoger zijn dan de bemestingsnormen die overeenkomstig de artikelen 13, 
16, 17 of 18, op het betrokken perceel of de betrokken percelen van 
toepassing zijn; 

7" is door het Agentschap Natuur en BOS expliciet goedgekeurd. Hierbij 
beoordeelt het Agentschap voor Natuur en Bos ondermeer of de 
overeenkomst compatibel is met de natuurdoelstellingen voor het betrokken 
gebied. 

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder definitief onteigeningsbesluit verstaan, 
een onteigeningsbesluit waarvoor de termijn voor het instellen van een vordering bij 
de Raad van State verstreken is en waartegen geen vordering bij de Raad van State 
meer hangende is. 

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen." 

Art. 110. In artikel 47, 51, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1 O het tweede lid wordt opgeheven; 

2" in het derde lid worden de woorden "aan de landbouwers" vervangen door de 
woorden "aan de betrokken personen"; 

3" in het vierde lid worden de woorden "die deel uitmaakt van het bedrijf" opgeheven; 

4" in het vierde lid wordt het woord "landbouwer" telkens vervangen door het woord 
"exploitant"; 

5" in het vierde lid wordt het woord "landbouwers" telkens vervangen door het woord 
"exploitanten". 

Art. 11 1. In artikel 48, 52, van hetzelfde decreet wordt het tweede lid opgeheven. 



Art. 112 In artikel 50, 92, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 
december 2008, worden de woorden ", goedgekeurde procedé," vervangen door de 
woorden "of gehygiëniseerde eindproducten afkomstig uit installaties die erkend zijn 
overeenkomstig dezelfde verordening (EG) nr. 1 774/200211 

Art. 113. In artikel 54 van hetzelfde decreet wordt tussen het eerste en het tweede 
lid, een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: 

"Als de Mestbank vermoedt dat op een bedrijf de mestafzet niet verloopt 
overeenkomstig de bepalingen van dit decreet, kan ze opleggen dat elke aanvoer 
van dierlijke mest of andere meststoffen naar dat bedrijf verboden is, behalve na 
voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Mestbank.". 

Art. 114. Aan artikel 59 van hetzelfde decreet, wordt een tweede lid toegevoegd, dat 
luidt als volgt: 

"In afwijking van het eerste lid kan, als de stikstof- en fosforsamenstelling van 
de vervoerde meststoffen bepaald wordt op basis van een analyse van de betrokken 
meststoffen, uitgevoerd door een krachtens artikel 62, 56, erkend laboratorium, 
waarvan de resultaten op het moment van het transport nog niet bekend waren, op 
het document dat altijd gevoegd is bij het transport van meststoffen, vermeld worden 
dat de stikstof- en fosforsamenstelling van de vervoerde meststoffen later 
meegedeeld wordt." 

Art. 115. In artikel 60, $2, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "de 
werkdag" vervangen door de woorden "de zevende dag". 

Art. 11 6. In artikel 62 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 30 april 2009, 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1 O paragraaf 6 wordt vervangen door wat volgt: 

"56. Alle staalnames en analyses, die ter uitvoering van dit decreet verricht worden, 
moeten gebeuren door daartoe erkende laboratoria. De Vlaamse Regering stelt 
nadere regels vast met betrekking tot de voorwaarden voor de erkenning van 
laboratoria en de manier waarop deze erkenning wordt aangevraagd, verleend en 
geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken of geschorst. De Vlaamse Regering 
kan ook een bedrag aan de aanvrager van de erkenning opleggen ter delging van de 
kosten .'l; 

2" aan paragraaf 7 wordt de volgende zin toegevoegd: 
"De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen met betrekking tot de wijze 
waarop de staalnames en de analyses, die ter uitvoering van dit decreet verricht 
worden, moeten uitgevoerd worden." 



Art. 117. Aan artikel 63 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 12 
december 2008, van 19 december 2008 en het decreet van 30 april 2009, worden 
een paragraaf 26, een paragraaf 27 en een paragraaf 28 toegevoegd, die luiden als 
volgt: 

"$26. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van de artikelen 71 en 72, 
wordt lastens de aanbieder van meststoffen die de bepalingen betreffende de 
namelding van het vervoer, vermeld in artikel 60, overtreedt, een administratieve 
geldboete opgelegd. 

Voor transporten die laattijdig, doch uiterlijk de dertigste dag na de dag van 
transport nagemeld worden, bedraagt de administratieve geldboete 10 euro per 
laattijdig nagemeld transport. 

Voor transporten die op de dertigste dag na de dag van transport nog niet 
nagemeld zijn, bedraagt de administratieve geldboete 50 euro per transport dat op 
de dertigste dag na de dag van transport nog niet nagemeld is. 

Bij herhaling van een overtreding binnen de vijf jaar na de oplegging, met de 
aangetekende brief, vermeld in artikel 64, $1, tweede lid, van de administratieve 
geldboete, vermeld in deze paragraaf, wordt het bedrag van de administratieve 
geldboete, berekend overeenkomstig het tweede en het derde lid, verdubbeld."; 

"527. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van de artikelen 71 en 72, 
wordt iedereen die ter uitvoering van de artikelen 13, $5, of 59, analyseresultaten 
moet gebruiken om de stikstof- en fosforsamenstelling van de vervoerde meststoffen 
te bepalen en die verplichting niet naleeft, een administratieve geldboete opgelegd 
van 200 euro. 

Bij herhaling van een overtreding binnen de vijf jaar na de oplegging, met de 
aangetekende brief, vermeld in artikel 64, 1, tweede lid, van de administratieve 
geldboete, vermeld in deze paragraaf, bedraagt de administratieve geldboete 400 
euro."; 

"$28. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van de artikelen 71 en 72, 
krijgen de landbouwers die, met toepassing van artikel 47, I geen 
inscharingscontract hebben opgemaakt, een administratieve geldboete opgelegd van 
200 euro. 

Bij herhaling van een overtreding binnen de vijf jaar na de oplegging, met de 
aangetekende brief, vermeld in artikel 64, $ 1, tweede lid, van de administratieve 
geldboete, vermeld in deze paragraaf, bedraagt de administratieve geldboete 400 
euro.". 

Art. 118. In artikel 64, $1, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet 
van 19 december 2008, worden de woorden "31 december" vervangen door de 
woorden "31 juli". 

Art. 119. In artikel 64, $1, tweede lid, en artikel 67, 52, tweede lid, van hetzelfde 
decreet worden de woorden "met bericht van ontvangst" opgeheven. 



Art. 120. Aan artikel 83 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 12 
december 2008, worden een paragraaf 7 en 8 toegevoegd, die luiden als volgt: 
57. Producenten als vermeld in het decreet van 23 januari 1991 inzake de 
bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, zoals 
gewijzigd, kunnen een verlenging van het uitstel, toegekend overeenkomstig artikel 
40bis, van voormeld decreet, evenals nieuw uitstel van de superheffing 
mestverwerking, als vermeld in artikel 21, 56, 2", van voormeld decreet, krijgen, als 
ze aan een van volgende voorwaarden voldoen: 
I" de producent heeft de milieuvergunning en de bouwvergunning of 

stedenbouwkundige vergunning voor een mestverwerkingsinstallatie of een 
mestbewerkingsinstallatie verkregen na 31 december 2002; 

2" de producent heeft een contract gesloten met een derde die de 
milieuvergunning en de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning 
voor een mestverwerkingsinstallatie of een mestbewerkingsinstallatie heeft 
verkregen na 31 december 2002. 

Aan producenten als vermeld in het eerste lid kan uitstel verleend worden voor 
het tweede en het derde kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de laatste 
nodige vergunning voor de betrokken installatie is verleend, als: 

1" de betrokken installatie in die kalenderjaren nog niet operationeel was; 
2" de betrokken producent overeenkomstig artikel 40bis, van voormeld 
decreet, al een uitstel is verleend, op basis van de betrokken installatie , tenzij 
ze niet verwerkingsplichtig waren of de superheffing hebben betaald voor het 
kalenderjaar waarin de laatste nodige vergunning voor de betrokken 
installatie is verleend en het daaropvolgende kalenderjaar. 

De som van de gecontracteerde mestvolumes op jaarbasis voor de betrokken 
installatie kan nooit hoger zijn dan de vergunde capaciteit op jaarbasis. 

Een superheffing waarvoor in uitvoering van artikel 40bis van voormeld 
decreet of in uitvoering van het eerste en het tweede lid, uitstel is verleend, kan 
opgeheven en niet geïnd worden als de betrokken producent aantoont dat hij in een 
bepaald kalenderjaar meer heeft verwerkt dan zijn mestverwerkingsplicht en dan de 
mestverwerkingsplicht van de bedrijfsgroep waartoe hij behoort. Die extra verwerking 
moet plaatsvinden in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de laatste 
nodige vergunning voor de betrokken installatie is verleend of in het kalenderjaar 
waarin de betrokken installatie operationeel wordt. Als aan de betrokken installatie de 
laatste nodige vergunning is verleend in 2003 en deze installatie nog niet 
operationeel is in 2007, moet de verwerking ten laatste plaatsvinden in 2007. Als aan 
de betrokken installatie de laatste nodige vergunning is verleend in 2004 of later en 
deze installatie is nog niet operationeel in 2008 moet de verwerking ten laatste 
plaatsvinden in het kalenderjaar 2008. 



Een producent die in uitvoering van artikel 40bis van voormeld decreet, voor 
twee opeenvolgende jaren, uitstel van de superheffing mestverwerking heeft 
verkregen, kan ook één maal aan de Mestbank vragen om voor de oudste van de 
twee betrokken superheffingen, het kalenderjaar volgend op het jaar van de jongste 
van de twee betrokken superheffingen in aanmerking te nemen als het kalenderjaar 
waarin meer verwerkt moet worden om een opheffing en niet-inning van de 
betrokken superheffing te bekomen. 

Als het kalenderjaar waarin beoordeeld moet worden of een uitgestelde 
superheffing al of niet opgeheven en geïnd wordt, het kalenderjaar 2006 of een vorig 
kalenderjaar is, worden de opheffing en de niet-inning van de superheffing 
mestverwerking beoordeeld, overeenkomstig het uitvoeringsbesluit bij artikel 40bis 
van voormeld decreet. 

Als het kalenderjaar waarin beoordeeld moet worden of een uitgestelde 
superheffing al of niet opgeheven en geïnd wordt, het kalenderjaar 2007 of het 
kalenderjaar 2008 is, moet de betrokken producent: 
l O voor dat kalenderjaar behoren tot een bedrijfsgroep die voldaan heeft aan de 
mestverwerkingsplicht, overeenkomstig artikel 29; 
2" een extra hoeveelheid mestverwerkingscertificaten bezitten die betrekking hebben 
op het kalenderjaar waarin beoordeeld moet worden of de uitgestelde superheffing al 
of niet opgeheven en geïnd wordt. 

De producent die een uitstel wil verkrijgen of die een bestaand uitstel wil 
verlengen, dient hiervoor een aanvraag in bij de Mestbank. 

Voor de toepassing van deze paragraaf, wordt het operationeel zijn van een 
installatie bepaald overeenkomstig artikel 40bis van voormeld decreet en zijn 
uitvoeringsbesluit. 

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen, onder meer voor het 
aantal mestverwerkingscertificaten dat men extra moet bezitten om een opheffing en 
niet-inning van de uitgestelde superheffing te bekomen. 

98. De administratieve geldboetes, opgelegd ter uitvoering van artikel 14, 94, op 
basis van een nitraatresidubepaling uitgevoerd in het kalenderjaar 2007, worden van 
rechtswege ingetrokken. Landbouwers die de boete reeds betaald hebben, krijgen ze 
door de Mestbank teruggestort.". 

Hoofdstuk 17. Decreet Diepe Ondergrond 

Art. 121. In artikel 2 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe 
ondergrond worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1 O in punt 11 O ,  wordt het woord "daarvoor" vervangen door de woorden "waaronder 
die mag plaatsvinden"; 



2" in punt 13", worden de woorden "lagen gesteente" vervangen door het woord 
"gesteentelagen"; 

3" in punt 14", wordt het woord "algemene" vervangen door het woord "algehele"; 

4" in punt 14", worden de woorden "die koolstofdioxide kunnen gaan bevatten" 
toegevoegd; 

5" in punt 17", wordt het woord "driftbegrenzingen" vervangen door het woord 
"stromingsbarrieres" en worden de woorden "te voorschijn tredende" vervangen door 
het woord "dagzomende"; 

6" in punt 1 go, wordt het woord "significante" vervangen door het woord "belangrijke" 
en wordt het woord "en" vervangen door het woord "of"; 

7" in punt 25", worden de woorden "waarschijnlijk optredende" vervangen door de 
woorden "waarschijnlijkheid van het zich voordoen van", wordt het woord "kunnen" 
vervangen door het woord "kan" en worden de woorden "te veronachtzamen" 
vervangen door de woorden "aan te tasten". 

Art. 121 bis. In artikel 6, $1, eerste lid, in artikel 6, 52, en in artikel 8, eerste lid, van 
hetzelfde decreet wordt het woord "Gemeenschappen" telkens vervangen door het 
woord "Unie". 

Art. 122. In artikel 38, $2, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "gebied" 
vervangen door het woord "volumegebied". 

Art. 123. In artikel 39, 51, tweede lid, en in artikel 42, eerste lid, 3", van hetzelfde 
decreet wordt het woord "evaluatie" telkens vervangen door het woord "beoordeling". 

Art. 124. In artikel 41, $1, eerste lid, 2", van hetzelfde decreet wordt het woord 
"controleren" vervangen door het woord "beheren". 

Art. 125. In artikel 42, eerste lid, 4", van hetzelfde decreet worden de woorden 
"wijzen van vervoer" vervangen door het woord "transportmethoden". 

Art. 126. In artikel 43 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1" in punt 3", worden de woorden "in de geologische formatie" vervangen door het 
woord "geologisch" 

2" in punt 6" worden tussen de woorden "te stellen wanneer zich" en de woorden 
"significante onregelmatigheden" en tussen de woorden "als zich" en "de woorden 
"significante onregelmatigheden" de woorden "lekkages of" ingevoegd; 

3" in punt 6" worden de woorden "of lekkages" telkens opgeheven. 



Art. 127. In artikel 45, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt het woord 
"significante" telkens vervangen door het woord "belangrijke". 

Art. 128. in artikel 46 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1" in het eerste lid, inleidende zin, van hetzelfde decreet worden de woorden "en 
actualiseert waar nodig" vervangen door de woorden "en, waar nodig, actualiseert"; 
2" in het eerste lid, l " ,  worden tussen de woorden "op de hoogte is gebracht van" en 
de woorden "significante onregelmatigheden" de woorden "lekkages of" ingevoegd; 

3" in het eerste lid, 1 O, worden de woorden "of enigerlei lekkage" opgeheven; 

4" in het eerste lid, 2", worden tussen de woorden "dat er een risico is op" en de 
woorden "significante onregelmatigheden" de woorden "lekkages of" ingevoegd; 

5" in het eerste lid, 2", worden de woorden "of lekkage" opgeheven. 

4" in het tweede lid, worden de woorden "Indien de Vlaamse Regering besluit de 
koolstofdioxide-injecties voort te zetten, neemt ze, totdat een nieuwe 
opslagvergunning is verleend, tijdelijk alle wettelijke verplichtingen op zich 
betreffende de aanvaardingscriteria," vervangen door de woorden "Totdat een 
nieuwe opslagvergunning is verleend, neemt de Vlaamse Regering tijdelijk alle 
wettelijke verplichtingen op zich betreffende de aanvaardingscriteria indien zij besluit 
de koolstofdioxide-injecties voort te zetten,", en wordt het woord "vorige" vervangen 
door het woord "voormalige" 

Art. 129. In artikel 47, 91, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1" in het eerste lid, worden de woorden "dat afval of ander materiaal te verwijderen" 
vervangen door de woorden "zich van dat afval of ander materiaal te ontdoen"; 

2" in het tweede lid, worden de woorden "het bron-, afvang- of injectieproces" 
vervangen door de woorden "de bron of het afvang- of injectieproces" en worden de 
woorden "in sporenhoeveelheden aanwezige stoffen" vervangen door het woord 
"spoorelementen". 

Art. 130. In artikel 49 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1" in punt 2", worden de woorden "artikel 46, §2, tweede lid" vervangen door de 
woorden "artikel 47, §2, tweede lid"; 

2" in punt 3", worden de woorden "artikel 43, eerste lid, 9"" vervangen door de 
woorden "artikel 43, 9"; 

3" in punt 4", wordt het woord "evalueren" vervangen door het woord "beoordelen". 



Art. 131. In artikel 50 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1 " in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord "onregelmatige" vervangen door het 
woord "niet-routinematige"; 

2" in paragraaf 1, tweede lid, wordt het woord "verificaties" vervangen door de 
woorden "een controle" 

3" in paragraaf 2, wordt tussen de woorden "afsluiting, en" en de woorden "vijfjaarlijks 
totdat" het woord "nadien" ingevoegd; 

4" in paragraaf 2, wordt het woord "geëvalueerd" vervangen door het woord 
"onderzocht" en worden de woorden "voor het milieu en de volksgezondheid van het 
opslagcomplex" vervangen door de woorden "van het opslagcomplex voor het milieu 
en de volksgezondheid"; 

5" in paragraaf 3, inleidende zin, wordt het woord "Bijkomende" vervangen door het 
woord "Niet-routinematige"; 

6" in paragraaf 3, 1 O, worden tussen de woorden "op de hoogte is gebracht van" en 
de woorden "significante onregelmatigheden" de woorden "lekkages of" ingevoegd; 

7" in paragraaf 3, 1 O, worden de woorden "of enigerlei lekkages" opgeheven; 

Art. 132. In hoofdstuk III, afdeling IV, van hetzelfde decreet wordt in het opschrift van 
onderafdeling V het woord "bij" vervangen door de woorden "in het geval van 
lekkages of" en worden de woorden "of lekkage" opgeheven. 

Art. 133. In artikel 51 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1 " in paragraaf 1, eerste lid, in de inleidende zin, tussen het woord "Bij" en de 
woorden "significante onregelmatigheden" de woorden "lekkages of" ingevoegd en 
worden de woorden "of lekkages" opgeheven; 

2" in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "kan de exploitant op elk moment 
verzoeken" vervangen door de woorden "kan van de exploitant op elk moment 
eisen"; 

3" in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "onder meer door de in artikel 57 
bedoelde financiële zekerheid aan te spreken" vervangen door de woorden "met 
inbegrip van het aanspreken van de financiële zekerheid overeenkomstig artikel 57". 

Art. 134. In artikel 52 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1" in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden "onder meer door de in artikel 57 
bedoelde financiële zekerheid aan te spreken" vervangen door de woorden "met 
inbegrip van het aanspreken van de financiële zekerheid overeenkomstig artikel 57"; 



2" in paragraaf 4, eerste lid, 2", worden tussen de woorden "beschikbare informatie" 
en de woorden "om te beoordelen" de woorden "die relevant is" ingevoegd. 

Art. 135. In artikel 53, eerste lid, l " ,  van hetzelfde decreet wordt het woord "de" 
vervangen door het woord "alle". 

Art. 136. In artikel 55 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1" in het eerste lid, worden de woorden "teneinde vast te stellen wat de omvang is 
van het probleem en hoe doeltreffend de corrigerende maatregelen zijn" vervangen 
door de woorden "teneinde de omvang van het probleem en de doeltreffendheid van 
de corrigerende maatregelen te beoordelen"; 

2" in het tweede lid, worden de woorden "de kosten op de voormalige exploitant" 
vervangen door de woorden "op de voormalige exploitant de kosten die gemaakt 
zijn". 

Art. 137. In artikel 57 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1 " in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord "maatregelen" vewangen door het 
woord "voorzieningen", wordt het woord "getroffen" vewangen door het woord 
"aangelegd", worden de woorden "de voorschriften voor" geschrapt en worden 
nadien dezelfde woorden "de voorschriften voor" ingevoegd na het woord "inclusief"; 

2" in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "ten einde" vervangen door het 
woord "om"; 

3" in paragraaf 2, worden de woorden "van kracht" vervangen door het woord 
"rechtsgeldig". 

Art. 138. in artikel 58, $1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1 " in het eerste lid, worden de woorden "kosten in hoofde van" vervangen door het 
woord "door"; 

2" in het eerste lid, worden tussen de woorden "het Vlaamse Gewest" en de woorden 
"gedekt worden" de woorden "na de overdracht van de verantwoordelijkheid 
gemaakte kosten" ingevoegd; 

2bis0 "in het eerste lid worden de woorden. "na overdracht van de 
verantwoordelijkheid" opgeheven; 

3" in het tweede lid, wordt tussen de woorden "de voorgeschiedenis van" en de 
woorden "koolstofdioxideopslag die relevant zijn" het woord "de" ingevoegd. 



Art. 139. in artikel 59 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

l" in paragraaf 2, 3", worden de woorden "als er moeilijk te overbruggen 
onverenigbaarheid is van technische specificaties" vervangen door de woorden "als 
er sprake is van onverenigbaarheid van technische specificaties die redelijkerwijs niet 
kan worden overwonnen"; 

2" in paragraaf 2, 4", wordt het woord "gegronde" vervangen door de woorden "naar 
behoren gemotiveerde"; 

3" in paragraaf 3, eerste lid, worden tussen de woorden "transportnetwerken en" en 
de woorden "opslaglocaties kunnen" de woorden "exploitanten van" ingevoegd. 

Art. 139bis. In artikel 76, tweede lid, 2", van hetzelfde decreet worden de woorden 
"de volksgezondheid, het milieu en de veiligheid voor de mens" vervangen door de 
woorden "de volksgezondheid en de veiligheid van mens en milieu" 

Art. 140. In bijlage I bij hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1" in het opschrift en in de eerste alinea wordt het woord "evaluatie" telkens 
vervangen door het woord "beoordeling"; 

2" in de eerste alinea wordt het woord "optimale" vervangen door het woord "beste"; 

3" in fase 1, punt g), worden de woorden "lekroutes" en "routes" telkens vervangen 
door het woord "migratiewegen"; 

4" onder Fase 1, wordt punt h) vervangen door wat volgt: 

"h) het opslagcomplex omringende domeinen die beïnvloed kunnen worden door de 
opslag van koolstofdioxide in de opslaglocatie;"; 

5" onder fase 2, eerste lid, wordt onder fase 3.1, punt r), en onder fase 3.3.1, punt d), 
het woord "vloeistoffen" telkens vervangen door het woord "fluïda"; 

6" in fase 2, punt b), worden de woorden "stroomtechnische kenmerken" vervangen 
door het woord "stromingskenmerken" en wordt het woord "ondoordringbare" 
vervangen door het woord "permeabele"; 

7" in fase 2, punt c), wordt het woord "breukensysteem" vervangen door het woord 
"barstensysteem" en wordt het woord "routes" vervangen door het woord 
"migratiewegen"; 

8" in fase 3.1, punt a), wordt het woord "koolstofdioxidestroomkenmerken" vervangen 
door het woord "koolstofdioxidestromingskenmerken" 

9" in fase 3.1, punt g), wordt het woord "koolstofdioxide-formatie" vervangen door het 
woord "koolstofdioxidepluim"; 



10" in fase 3.1, punt p), wordt het woord "breuken" vervangen door het woord 
"barsten"; 

11" in fase 3.1, punt q), wordt het woord "vloeistofchemie" vervangen door de 
woorden "chemische fluÏdasamenstelling~'; 

12" in fase 3.2 wordt het woord "risico-evaluatie" vervangen door het woord 
"risicobeoordeling"; 

13" in fase 3.3.2, fase 3.3.3 en fase 3.3.4 wordt het woord "evaluatie" telkens 
vervangen door het woord "beoordeling" 

Art. 141. In bijlage 11, 1.1, I), van hetzelfde decreet wordt het woord "lekroutes" 
vervangen door het woord "migratiewegen" en wordt het woord "belangrijke" 
vervangen door het woord "significante" 

Hoofdstuk 18. Slotbepalingen 

Art. 142. Artikel 1 1 heeft uitwerking op 1 september 2009. 

Art. 143. Artikel 27 en 28 treden in werking op de datum van inwerkingtreding van 
het decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, 
de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof. 

Art. 144. Artikel 29 heeft uitwerking met ingang van 9 juli 2007 

Art. 145. Artikel 30 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1989. 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Kris PEETERS 

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, 

Joke SCHAUVLIEGE 



Bijlage V bij het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid. 

Bijlage V. Salarisschaal bestuursrechters van het Milieuhandhavingscollege als 
vermeld in artikel 16.4.21, 52. 







Gezien om gevoegd te worden bij het decreet van ... houdende diverse bepalingen 
inzake leefmilieu en natuur. 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Kris $IEETERS 

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, 

Joke SCHAUVLIEGE 


