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ONTWERP VAN DECREET
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007
AMENDEMENTEN
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Zie:
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LEGENDE:
Commissies
C-FIN
C-BIN
C-BUI
C-CUL
C-ECO
C-LEE
S-LAN
C-OND
C-OPE
C-WEL
C-WON

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en
Toerisme
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke
Ordening en Onroerend Erfgoed
Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
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AMENDEMENT Nr. 4
voorgesteld door de heer Bart Caron, de dames Tinne Rombouts en Els Robeyns
en de heren Sven Gatz en Kris Van Dijck

HOOFDSTUK IV
Jeugdbeleid
Artikel 18
In de voorgestelde tekst van artikel 62, §3 vervangen door wat volgt:
“§3. De Vlaamse Regering kan, na advies van de Inspectie van Financiën, een afwijking toestaan van het in §2 bepaalde percentage, op voorwaarde dat de vereniging daartoe een gemotiveerd bestedingsplan voorlegt voor de te veel opgebouwde reserve of voor de gehele reserve,
in te dienen bij de administratie.”.
VERANTWOORDING
Met deze wijziging wordt de uniformiteit van de regeling inzake reserves in alle decreten cultuur en jeugd
behouden (zie bijvoorbeeld artikel 50 van het Erfgoeddecreet van 7 mei 2004; artikelen 8 en 12 van het
decreet volkscultuur van 27 oktober 1998; artikel 19 van het decreet privaatrechtelijke archiefwerking
van 19 juli 2002 en artikelen 5 en 11 van het ingediende ontwerp van decreet houdende wijziging van het
Kunstendecreet van 2 april 2004 (Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 946/1) en wordt tegelijk tegemoet gekomen aan de praktische bezwaren die door de Vlaamse Jeugdraad werden geformuleerd bij de oorspronkelijk voorgestelde regeling (zie hun advies - Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 965/1, blz. 109-111).

______________

C–LEE

AMENDEMENT Nr. 5
voorgesteld door de heren Patrick Lachaert en Karlos Callens,
mevrouw Hilde Crevits en de heren Erik Matthijs, Bart Martens en Jos Bex

HOOFDSTUK X
Milieuheffingen

Artikel 44
Aan de voorgestelde tekst van artikel 48, §3, tweede lid, 2°, de volgende zinsnede toevoegen:
“en die gebruikt worden als tussenafdek”.
VERANTWOORDING
Hiermee wordt de vrijstelling van de milieuheffing beperkt tot het storten van gronden die als tussenafdek
op een stortplaats gebruikt worden. Gronden die aan de voorwaarden voor het gebruik als bodem vol-
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doen, moeten ook nuttig gebruikt worden. Het stimuleren van het storten van dergelijke kwaliteitsvolle
gronden, gaat in tegen het maximaal nuttig toepassen van gronden. Deze gronden moeten bij voorkeur
ook effectief aangewend worden als bodem. Indien ze bouwtechnisch onvoldoende geschikt zijn, kunnen
ze ook gebruikt worden voor het opvullen van putten overeenkomstig rubriek 60 van titel I van het VLAREM, maar dit wordt niet beschouwd als het storten van afvalstoffen en is dus ook niet heffingsplichtig.

______________

C–LEE

AMENDEMENT Nr. 6
voorgesteld door de heren Patrick Lachaert en Karlos Callens,
mevrouw Hilde Crevits en de heren Erik Matthijs, Bart Martens en Jos Bex

HOOFDSTUK X
Milieuheffingen

Artikel 44
In de voorgestelde tekst van artikel 48, §5, op de tweede regel, tussen de woorden “artikel 48,
§2,” en de woorden “worden vanaf 2007” de woorden “2° tot en met 17°,” invoegen.
VERANTWOORDING
Hiermee wordt de compensatie voor de niet-fiscale aftrekbaarheid van de heffingen niet van toepassing
gesteld voor wie op een illegale wijze afvalstoffen heeft verbrand, meeverbrand of gestort. Publieke en
private operatoren worden zo op gelijke wijze behandeld.

______________

C–LEE

AMENDEMENT Nr. 7
voorgesteld door de heren Patrick Lachaert en Karlos Callens,
mevrouw Hilde Crevits en de heren Erik Matthijs, Bart Martens en Jos Bex

HOOFDSTUK X
Milieuheffingen

Artikel 44
Aan de voorgestelde tekst van artikel 51 de volgende zin toevoegen:
“Voor de berekening van deze administratieve geldboete wordt uitgegaan van de milieuheffing
zonder de vermenigvuldigingsfactor 0,70 zoals bedoeld in artikel 48, §5.” .
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VERANTWOORDING
Ook dit amendement beoogt een gelijke behandeling tussen private en publieke operatoren. Een administratieve geldboete voor eenzelfde overtreding moet op een gelijke manier kunnen berekend worden. Er
wordt geen compensatie toegepast voor de berekening van de boete naar aanleiding van een overtreding
van de wetgeving
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