126000

MONITEUR BELGE — 29.12.2021 — BELGISCH STAATSBLAD

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2021/43623]
23 DECEMBER 2021. — Programmadecreet bij de begroting 2022 (1)
Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:
Programmadecreet bij de begroting 2022
HOOFDSTUK 1. — Algemeen
Artikel 1. Dit decreet regelt een gewest- en gemeenschapsaangelegenheid.
HOOFDSTUK 2. — Financiering lokale besturen
Afdeling 1. — Gemeentefonds
Art. 2. Aan artikel 11, § 1, van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de
verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2018, wordt een tweede lid toegevoegd,
dat luidt als volgt:
“Als de gemeente gedifferentieerde tarieven voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing heeft vastgesteld
overeenkomstig artikel 41 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wordt het eerste lid van
toepassing als het gewogen gemiddelde van alle tarieven lager ligt dan de drempelwaarde van 441 opcentiemen. Voor
de berekening van het gewogen gemiddelde wordt aan de verschillende tarieven een wegingsfactor toegekend die
overeenstemt met het aandeel van het belastbaar kadastraal inkomen waarop elk tarief van toepassing is, in verhouding
tot het totale belastbare kadastrale inkomen van de gemeente.”.
Art. 3. In artikel 13 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009, worden de woorden
“Op het einde van de eerste maand van elk kwartaal wordt” vervangen door de zinsnede “Op het einde van de
maanden januari tot en met oktober van elk jaar worden,” en de woorden “één vierde” vervangen door de woorden
“één tiende”.
Art. 4. Aan artikel 19 van hetzelfde decreet wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Voor de jaarlijkse toekenningsbesluiten van voorschotten, eindsaldi en subsidiebedragen in het kader van dit
decreet is geen voorafgaande controle, zoals bedoeld in artikel 75 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van
29 maart 2019, vereist.”.
Art. 5. In artikel 19quater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 en gewijzigd bij
het decreet van 21 november 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid worden de woorden “voor het volledige bedrag” opgeheven en de woorden “op het einde van
de eerste maand van het tweede kwartaal” vervangen door de zinsnede “in tien gelijke delen, telkens op het einde van
de maanden januari tot en met oktober van het begrotingsjaar”;
2° het tweede lid wordt opgeheven.
Art. 6. In artikel 19octies van het hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2009, worden de
woorden “vier kwartaalvoorschotten” vervangen door de woorden “tien voorschotten”.
Art. 7. In artikel 19undecies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 22 december 2017, wordt de
zinsnede “voor 50% op het einde van april van het begrotingsjaar, voor 25% op het einde van oktober van het
begrotingsjaar en voor 25% op het einde van januari van het volgende begrotingsjaar” vervangen door de zinsnede “in
tien gelijke delen, telkens op het einde van de maanden januari tot en met oktober van het begrotingsjaar”.
Art. 8. In artikel 19quinquies decies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 2 december 2016, wordt
de zinsnede “in vier gelijke delen, telkens op het einde van de eerste maand van elk kwartaal” vervangen door de
zinsnede “in tien gelijke delen, telkens op het einde van de maanden januari tot en met oktober van het begrotingsjaar”.
Art. 9. In artikel 19duodevicies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 22 december 2017, wordt de
zinsnede “in vier gelijke delen, telkens op het einde van de eerste maand van elk kwartaal” vervangen door de
zinsnede “in tien gelijke delen, telkens op het einde van de maanden januari tot en met oktober van het begrotingsjaar”.
Afdeling 2. — Gedeeltelijke compensatie verlies energiedividenden
Art. 10. Vanaf 2022 tot en met 2026 wordt jaarlijks op de begroting een subsidie voor de gemeenten van het
Vlaamse Gewest ingeschreven. Deze subsidie dient ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit
dividenden ten gevolge van de nieuwe tariefmethodologie die door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en
Gasmarkt werd vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021- 2024.
De totale subsidie bedraagt respectievelijk 50%, 40%, 30%, 20% en 10% van de door de netbeheerder Fluvius
geraamde minderontvangsten uit dividenden voor de gemeenten voor de jaren 2022, 2023, 2024, 2025 en 2026 ten
opzichte van 2020.
De subsidie wordt als een algemene werkingssubsidie aan de gemeenten toegekend. De gemeenten moeten geen
verantwoording verstrekken over het gebruik ervan.
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Art. 29. In bijlage 5 bij hetzelfde decreet, zoals gewijzigd bij de decreten van 21 december 2018 en 26 juni 2020,
wordt de zinsnede “artikel 4.1.1.5.1” vervangen door de zinsnede “artikel 4.2.2.5.1”.
Afdeling 5. — Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer
van materialenkringlopen en afvalstoffen – OVAM-heffingen
Art. 30. In artikel 46, § 1, 16°, van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materialenkringlopen en afvalstoffen wordt vanaf 1 januari 2022 het woord “afvalstoffen” vervangen door de zinsnede
“huishoudelijke afvalstoffen, voorbehandelde huishoudelijke afvalstoffen, medisch afval, riool waterzuiveringsslib en
ander industrieel slib”.
Art. 31. In artikel 46, § 1, van hetzelfde decreet wordt een punt 16°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“16°/1 voor het verbranden van bedrijfsafvalstoffen andere dan bedoeld in punt 16°, in een daartoe vergunde
installatie: 25 euro per ton. Dit tarief geldt met ingang van 1 januari 2022;”.
Art. 32. In artikel 46, § 1, 17°, van hetzelfde decreet wordt vanaf 1 januari 2022 het woord “afvalstoffen” vervangen
door de zinsnede “huishoudelijke afvalstoffen, voorbehandelde huishoudelijke afvalstoffen, medisch afval, rioolwaterzuiveringsslib en ander industrieel slib”.
Art. 33. In artikel 46, § 1, van hetzelfde decreet wordt een punt 17°/1 ingevoegd dat luidt als volgt:
“17°/1 voor het meeverbranden van bedrijfsafvalstoffen andere dan bedoeld in punt 17° in een daartoe vergunde
installatie: 25 euro per ton. Dit tarief geldt met ingang van 1 januari 2022;”.
Art. 34. In artikel 46, § 1, vierde tot en met achtste lid, en in artikel 46, § 7 en § 8, van hetzelfde decreet wordt in
de eerste zin de zinsnede “16° en 17°” vervangen door de zinsnede “16°, 16°/1, 17° en 17°/1”.
Art. 35. In artikel 46, § 2, tweede lid, 11°, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van
18 december 2020, wordt in de eerste zin in de zinsnede “tot en met het vierde kwartaal van 2020, K = 0,1 voor het
heffingsjaar 2021” de zinsnede “2020,” vervangen door de zinsnede “2020 en” en het woord “voor” vervangen door het
woord “vanaf”.
Art. 36. In artikel 46, § 2, tweede lid, 11°, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van
18 december 2020, wordt in de eerste zin de zinsnede “, K = 0,2 voor het heffingsjaar 2022, K = 0,6 voor het
heffingsjaar 2023 en K = 1 met ingang van het heffingsjaar 2024” opgeheven.
Art. 37. In artikel 46, § 2, tweede lid, 11°, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van
18 december 2020, wordt op het einde van de eerste zin na het woord “brengen” de volgende zinsnede toegevoegd:
“en voor wat betreft de heffing vanaf het heffingsjaar 2022, op voorwaarde dat het betreffend bedrijf voor de
toepassing van het verlaagd tarief overeenkomstig het advies van OVAM voldoende wordt opgevolgd door de
certificatie-instelling die instaat voor de certificatie van de geproduceerde granulaten. De opvolging door de
certificatie-instelling houdt in dat aansluitend bij de certificatie van de granulaten via de kwaliteitscontrole van de
inrichting wordt bewaakt dat de granulaten effectief worden opgeschoond en enkel de residu’s die daarbij vrijkomen
onder het verlaagd tarief worden afgevoerd.”.
Art. 38. Aan artikel 46, § 5, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2016 en 22 december 2017,
wordt na het derde lid een lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“In afwijking van het tweede lid worden de vanaf 1 januari 2022 ingevoerde bedragen, vermeld in punt 16°/1 en
17°/1 van paragraaf 1 aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindex het indexcijfer van
de consumptieprijzen van november 2021, basis 1996.”.
Art. 39. In artikel 46, § 6, van hetzelfde decreet wordt aan het laatste lid de volgende zin toegevoegd:
“Deze bepaling is niet van toepassing op de bedragen, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 16°/1 en 17°/1.”.
Afdeling 6. — Aanpassing decretaal werkingskader Dierenwelzijnsfonds
Art. 40. In artikel 107 van het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2015, gewijzigd bij de decreten van 3 juli 2015, 22 december 2017, 29 maart 2019 en 9 juli 2021, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:
1° aan paragraaf 2, 1°, worden de volgende bepalingen toegevoegd:
“– retributies voor de behandeling van de aanvragen tot erkenning, bedoeld in artikel 21, § 1, en artikel 22;
– retributies voor de behandeling van de vergunningen, bedoeld in artikel 21, § 3.”;
2° in paragraaf 3 worden tussen de woorden “administratie- en werkingskosten,” en de woorden “kosten voor
juridische bijstand” de woorden “personeelskosten van de entiteit bevoegd voor dierenwelzijn,” ingevoegd.
Afdeling 7. — Aanpassing decretale bepaling begrotingsfonds
Fonds Onroerend Erfgoed en oprichting Fonds Handhaving Onroerend Erfgoed
Art. 41. Artikel 24 van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede de
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, opgeheven door het decreet van 18 mei 1999, wordt opnieuw
opgenomen in de volgende lezing:
“Art. 24. Er wordt een Fonds Handhaving Onroerend Erfgoed opgericht.
Aan het Fonds Handhaving Onroerend Erfgoed worden de ontvangsten toegewezen die gerealiseerd worden op
grond van hoofdstuk 11 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en zijn uitvoeringsbesluiten en de
handhavingsbepalingen in de decreten, vermeld in artikel 12.2.1 van het Onroerend-erfgoeddecreet.
De middelen van het Fonds Handhaving Onroerend Erfgoed worden aangewend voor het dekken van uitgaven
die betrekking hebben op de handhaving van de decreten en uitvoeringsbesluiten, vermeld in het eerste lid.”.
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