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Hoofdstuk 1. Algemeen
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.
Hoofdstuk 2. Onderwijs
Afdeling 1. Expertisenetwerken
Art. 2. In artikel II.116 van de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, wordt de zinsnede “begrotingsjaar 2015 2.589.000 euro” vervangen
door de zinsnede “begrotingsjaar 2015 1.589.000 euro”.
Art. 3. In artikel 72 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs wordt de zinsnede “begrotingsjaar 2010 2.877.000 euro” vervangen
door de zinsnede “begrotingsjaar 2015 1.589.000 euro”.
Afdeling 2. Centra voor leerlingenbegeleiding
Art. 4. Artikel 71/1 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014,
wordt opgeheven.
Afdeling 3. Schoolinfrastructuur
Art. 5. In artikel 41 van het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging
voor schoolinfrastructuur worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1 worden de woorden “binnen de vier jaar na het afsluiten van de
overeenkomst” opgeheven;
2° in paragraaf 3 worden de woorden “derde, vierde jaar en vijfde” opgeheven.
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Afdeling 4. Investeringskredieten voor universiteiten
Art. 6. In artikel III.54 van de Codex Hoger Onderwijs, zoals gecodificeerd op
11 oktober 2013, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt:
“§3. Vanaf het begrotingsjaar 2015 wordt het basisbedrag van de investeringskredieten voor de universiteiten vastgesteld op 28.640.000 euro. Dit bedrag wordt als
volgt verdeeld over de universiteiten:
1° elke universiteit ontvangt, in euro, een forfaitair bedrag van:
a)
b)
c)
d)
e)

Katholieke Universiteit Leuven
Vrije Universiteit Brussel
Universiteit Gent
Universiteit Antwerpen
Universiteit Hasselt

4.239.550
1.372.700
2.909.900
1.233.050
268.800

;
2° het resterende bedrag, zijnde het verschil tussen het basisbedrag en de som
van de forfaitaire bedragen wordt verdeeld op basis van het aantal unieke studenten per universiteit.
Voor de berekening van het aantal unieke studenten worden de unieke studenten in aanmerking genomen die in het academiejaar t-3/t-2 onder diplomacontract ingeschreven zijn in de desbetreffende universiteit in een initiële
bachelor- of masteropleiding. De studenten ingeschreven in een initiële bachelor- of masteropleiding die met ingang van het academiejaar 2013-2014
geïntegreerd is in een universiteit worden daarbij niet in aanmerking genomen.
Onder unieke studenten wordt begrepen de studenten die zich in een bepaald
academiejaar inschrijven aan een universiteit, ongeacht het aantal inschrijvingen van de student aan die universiteit.
De bedragen vermeld in deze paragraaf worden geïndexeerd overeenkomstig
de bepalingen vermeld in paragraaf 2.”.
Afdeling 5. Dienstverlening AKOV
Art. 7. In artikel 26 van het decreet van 21 december 2012 houdende bepalingen
tot begeleiding van de begroting 2013 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° aan paragraaf 3 wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“4° de inschrijvingsgelden van de Centrale Examencommissie zoals bedoeld in
het koninklijk besluit van 13 februari 2007 betreffende de examens over de
ondernemersvaardigheden en het koninklijk besluit van 21 oktober 1998
tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.”;
2° aan paragraaf 4 wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“4° de Centrale Examencommissie, zoals vermeld in paragraaf 3.”.
Afdeling 6. Kinderbijslagen Hoger Onderwijs
Art. 8. In artikel III.34, §1, van de Codex Hoger Onderwijs, zoals gecodificeerd op
11 oktober 2013, wordt punt 3° opgeheven.
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Afdeling 7. Bijkomende financiering beursstudenten

Art. 9. In deel 3, titel 1, afdeling 2, van de Codex Hoger Onderwijs wordt een artikel III.41bis ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. III.41bis. Vanaf het begrotingsjaar 2015 wordt in een bijkomende financiering
voorzien voor de ingeschreven beursstudenten aan de hogescholen. Die bijkomende financiering bedraagt 1.161.000 euro. Dit bedrag is op indexniveau 2015
en wordt vanaf het begrotingsjaar 2016 geïndexeerd aan de hand van de indexformule, vermeld in artikel III.5, §9.
Het bedrag, vermeld in deze paragraaf, wordt verdeeld over de hogescholen
naar rato van het aantal financieringspunten gegeneerd door beursstudenten, berekend overeenkomstig artikel III.11.”.
Afdeling 8. Aanpassing Mozaïekdecreet
Art. 10. Aan artikel XI.1 van het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs XIII-Mozaïek, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1 wordt punt 3° opgeheven;
2° er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§3. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van
artikel XI.3 voor wat betreft de vervoerskosten en fietsvergoedingen gemaakt
vanaf het kalenderjaar 2015.”.
Afdeling 9. Benoemingen
Art. 11. In artikel 36, §1, van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, het laatst gewijzigd bij het decreet van
25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 1° wordt de laatste zin opgeheven;
2° in punt 3° wordt de zinsnede “op 31 december voorafgaand aan de vaste benoeming voor doorlopende duur is aangesteld in het ambt waarvoor hij zich
kandidaat heeft gesteld.” vervangen door de zinsnede “met het oog op een
vaste benoeming op 1 juli op 30 juni voorafgaand aan de vaste benoeming voor
doorlopende duur is aangesteld in het ambt waarvoor hij zich kandidaat heeft
gesteld of met het oog op een vaste benoeming op 1 oktober op 30 september
voorafgaand aan de vaste benoeming voor doorlopende duur is aangesteld in
het ambt waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld.”;
3° in punt 3° wordt de zinsnede “Is het personeelslid op 31 december voor doorlopende duur aangesteld in het ambt van leraar” vervangen door de zinsnede “Is
het personeelslid op 30 juni of op 30 september voor doorlopende duur aangesteld in het ambt van leraar”.
Art. 12. In artikel 37, §3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van
1 juli 2011 en 25 april 2014, wordt de zinsnede “op 1 januari” vervangen door de
zinsnede “op 1 juli of op 1 oktober”.
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Art. 13. In artikel 40ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van
14 juli 1997 en gewijzigd bij de decreten van 2 maart 1999 en 8 juni 2000, worden
de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 2 wordt de zinsnede “vanaf 1 februari” vervangen door de zinsnede
“vanaf 1 oktober” en wordt de zinsnede “1 januari” vervangen door de zinsnede
“1 juli of 1 oktober”;
2° in paragraaf 3 wordt de zinsnede “1 januari” vervangen door de zinsnede “1 juli
of 1 oktober”.
Art. 14. In hetzelfde decreet wordt een artikel 100duodecies ingevoegd, dat luidt
als volgt:
“Art. 100duodecies. Met ingang van 1 juli 2015 heeft een nieuwe vaste benoeming
voor een personeelslid dat is aangesteld in een ambt van een opvangcentrum,
geen uitwerking ten aanzien van de overheid.”.
Art. 15. In artikel 31, §1, van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, het laatst gewijzigd bij het decreet van 4 juli
2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 1° wordt de zin “Voor het administratief personeel, de administratief
medewerker in het basisonderwijs en het secundair onderwijs en de personeelsleden van de CLB’s moeten de bedoelde 720 dagen dienstanciënniteit bereikt
zijn op 31 augustus voorafgaand aan de datum waarop de benoeming ingaat.”
opgeheven;
2° in punt 3° wordt de zinsnede “op 31 december voorafgaand aan de vaste benoeming voor doorlopende duur is aangesteld in het ambt waarvoor hij zich
kandidaat heeft gesteld.” vervangen door de zinsnede “met het oog op een
vaste benoeming op 1 juli op 30 juni voorafgaand aan de vaste benoeming voor
doorlopende duur is aangesteld in het ambt waarvoor hij zich kandidaat heeft
gesteld of met het oog op een vaste benoeming op 1 oktober op 30 september
voorafgaand aan de vaste benoeming voor doorlopende duur is aangesteld in
het ambt waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld.”;
3° in punt 3° wordt de zinsnede “Is het personeelslid op 31 december voor doorlopende duur aangesteld in het ambt van leraar” vervangen door de zinsnede “Is
het personeelslid op 30 juni of op 30 september voor doorlopende duur aangesteld in het ambt van leraar”.
Art. 16. In artikel 33, §1, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, wordt de zin “De vaste benoeming gaat in op 1 januari
van het volgend schooljaar en kan enkel geschieden voor zover de betrekkingen
bedoeld in het eerste lid op die datum nog vacant zijn.” vervangen door de zin “De
vaste benoeming gaat in op 1 juli van hetzelfde schooljaar of op 1 oktober van het
daaropvolgende schooljaar, voor zover de betrekkingen bedoeld in deze paragraaf
op die datum nog vacant zijn.”.
Art. 17. In artikel 35bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van
14 juli 1998 en gewijzigd bij de decreten van 1 december 1998, 2 maart 1999 en
8 juni 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 2 wordt de zinsnede “vanaf 1 februari” vervangen door de zinsnede
“vanaf 1 oktober” en wordt de zinsnede “1 januari” vervangen door de zinsnede
“1 juli of 1 oktober”;
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2° in paragraaf 3 wordt de zinsnede “1 januari” vervangen door de zinsnede “1 juli
of 1 oktober”.
Afdeling 10. Benoeming overgedragen uren
Art. 18. In het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van
27 maart 1991, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, wordt
een artikel 100terdecies ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 100terdecies. Met het oog op een vaste benoeming op 1 juli 2015 moet de
raad van bestuur de volgende betrekkingen in afwijking van de geldende regelgeving in aanmerking nemen voor een vaste benoeming:
1° betrekkingen in het gewoon secundair onderwijs die de school inricht met
uren-leraar die de school in toepassing van artikel 21 van de Codex Secundair
Onderwijs of van artikel 90, §1, 9°, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende
het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap tijdens het schooljaar 2013-2014 heeft overgedragen;
2° betrekkingen in het buitengewoon secundair onderwijs die de school inricht
met lesuren die de school in toepassing van artikel 21 van de Codex Secundair
Onderwijs tijdens het schooljaar 2013-2014 heeft overgedragen;
3° betrekkingen die een school voor gewoon secundair onderwijs inricht met urenleraar die ze heeft ontvangen van een andere school van hetzelfde schoolbestuur of van een ander schoolbestuur binnen hetzelfde net volgens artikel 19 of
volgens artikel 20 van de Codex Secundair Onderwijs;
4° betrekkingen die een school voor buitengewoon secundair onderwijs inricht met
lesuren die ze heeft ontvangen van een andere school van hetzelfde schoolbestuur of van een ander schoolbestuur binnen hetzelfde net volgens artikel 19 of
volgens artikel 20 van de Codex Secundair Onderwijs.”.
Art. 19. In het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van
27 maart 1991, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, wordt
een artikel 84undevicies ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 84undevicies. Met het oog op een vaste benoeming op 1 juli 2015 moet een
inrichtende macht de volgende betrekkingen in afwijking van de geldende regelgeving in aanmerking nemen voor een vaste benoeming:
1° betrekkingen in het gewoon secundair onderwijs die de school inricht met
uren-leraar die de school in toepassing van artikel 21 van de Codex Secundair
Onderwijs of van artikel 90, §1, 9°, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende
het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap tijdens het schooljaar 2013-2014 heeft overgedragen;
2° betrekkingen in het buitengewoon secundair onderwijs die de school inricht
met lesuren die de school in toepassing van artikel 21 van de Codex Secundair
Onderwijs tijdens het schooljaar 2013-2014 heeft overgedragen;
3° betrekkingen die een school voor gewoon secundair onderwijs inricht met urenleraar die ze heeft ontvangen van een andere school van hetzelfde schoolbestuur of van een ander schoolbestuur binnen hetzelfde net volgens artikel 19 of
volgens artikel 20 van de Codex Secundair Onderwijs;
4° betrekkingen die een school voor buitengewoon secundair onderwijs inricht met
lesuren die ze heeft ontvangen van een andere school van hetzelfde schoolbestuur of van een ander schoolbestuur binnen hetzelfde net volgens artikel 19 of
volgens artikel 20 van de Codex Secundair Onderwijs.”.
Afdeling 11. Consortia volwassenenonderwijs
Art. 20. In artikel 28 van het decreet van 19 december 2014 houdende diverse bepalingen onderwijs wordt het bedrag “900.000 euro” vervangen door de zinsnede
“maximum 469.000 euro”.
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Hoofdstuk 3. Financiën en Begroting
Afdeling 1. Fonds voor Economische Impulsprogramma’s
Art. 21. Het Fonds voor Economische Impulsprogramma’s, opgericht bij artikel 74
van het decreet van 20 december 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van
de begroting 1997, gewijzigd bij het decreet van 20 december 2002 houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003, artikel 52 en artikel 53, wordt
opgeheven. De saldi beschikbaar op 31 december 2014 op basisallocaties 1CC008
(cofinanciering EFRO-projecten) en 1CC016 (voor eenmalige investeringen) van
het begrotingsartikel CB0-1CEB4AB-WT (werking en toelagen – actief risicomanagement) worden gedesaffecteerd naar de algemene middelen.
Afdeling 2. Egalisatiefonds
Gemeenschap

Responsabiliseringsbijdrage

van

de

Vlaamse

Art. 22. In geval van ontbinding van het Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage
van de Vlaamse Gemeenschap – Vlaams Pensioenfonds vzw, wordt het actief, na
aanzuivering van het passief, overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap.
Afdeling 3. Spelen en weddenschappen
Art. 23. Artikel 44 van het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijk
gestelde Belastingen, vervangen bij het decreet van 23 december 2010, wordt
vervangen door wat volgt:
“Art. 44. In afwijking van artikel 43 wordt de belasting betreffende weddenschappen op paardenwedrennen, hondenwedstrijden en sportevenementen, die zowel in
België als in het buitenland plaatsvinden, vastgesteld op 15 pct. van de werkelijke
brutomarge die ter gelegenheid van de weddenschap wordt bereikt.”.
Afdeling 4. Erfbelasting
Art. 24. In artikel 2.7.1.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december
2013, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014, worden de woorden “op
voorwaarde van overleving” opgeheven.
Afdeling 5. Schenkbelasting
Art. 25. In titel 2, hoofdstuk 8, afdeling 3, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij
het decreet van 19 december 2014, wordt een artikel 2.8.3.0.4 toegevoegd, dat
luidt als volgt:
“Art. 2.8.3.0.4. Op hetgeen aan een gehandicapte persoon of een gehandicapt kind
geschonken wordt, wordt een abattement toegepast aan de voet van de belastbare
grondslag, voor de som die verkregen is door toepassing van de volgende formule:
1° (3000 euro) x (cijfer, aangeduid in artikel 2.7.3.3.2, eerste lid, 5°, volgens de
leeftijd van de verkrijger) als de schenking onderworpen is aan het tarief voor
verkrijgingen in de rechte lijn en tussen partners, vermeld in artikel 2.8.4.1.1,
§1, of artikel 2.8.4.2.1;
2° (1000 euro) x (cijfer, aangeduid in artikel 2.7.3.3.2, eerste lid, 5°, volgens de
leeftijd van de verkrijger) als de schenking onderworpen is aan het tarief voor
verkrijgingen tussen alle andere personen, vermeld in artikel 2.8.4.1.1, §1, of
artikel 2.8.4.2.1.
Het abattement, vermeld in het eerste lid, wordt slechts toegepast als tussen
de schenker en de begiftigde nog geen schenkingen zijn voorgekomen waarbij van
deze vermindering van belastbare grondslag werd genoten.”.
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Art. 26. In artikel 2.8.4.1.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van
19 december 2014, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt:
“§1. De schenkbelasting voor de schenkingen van onroerende goederen wordt berekend volgens het tarief, vermeld in de onderstaande tabellen:
TABEL I
verkrijging in rechte lijn en tussen partners
gedeelte van de schenking
A		
tarief, toepasselijk op
schijf in euro		
het overeenstemmende
		
gedeelte in kolom A, in %
Vanaf
tot en met
0,01
150.000
3
150.000,01
250.000
9
250.000,01
450.000
18
450.000,01		
27

TABEL II
Tarief tussen alle andere personen
gedeelte van de schenking 		
A		
tarief, toepasselijk op
schijf in euro		
het overeenstemmende
		
gedeelte in kolom A, in %
Vanaf
tot en met
0,01
150.000
10
150.000,01
250.000
20
250.000,01
450.000
30
450.000,01		
40

totaalbedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten, in euro
–
4500
13.500
49.500

totaalbedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten, in euro
–
15.000
35.000
95.000

”.

Art. 27. Aan titel 2, hoofdstuk 8, afdeling 4, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij
het decreet van 19 december 2014, wordt een onderafdeling 3 toegevoegd, die
luidt als volgt:
“Onderafdeling 3. Tarieven voor schenkingen van gebouwen onderworpen aan een
energetische renovatie of van gebouwen met conformiteitsattest die verhuurd worden”.
Art. 28. In hetzelfde decreet wordt aan onderafdeling 3, toegevoegd bij artikel 27,
een artikel 2.8.4.3.1 toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 2.8.4.3.1. §1. In afwijking van artikel 2.8.4.1.1, §1, wordt de schenkbelasting
voor schenkingen van onroerende goederen gelegen in het Vlaamse Gewest berekend volgens het tarief, vermeld in de onderstaande tabellen, op voorwaarde dat:
1° de begiftigden, of een van hen, binnen vijf jaar vanaf de datum van de akte van
schenking renovatiewerken laat uitvoeren voor een totaal bedrag van minstens
10.000 euro, exclusief de belasting op de toegevoegde waarde, zoals blijkt uit
facturen uitgereikt door aannemers van werken;
2° de aannemer, vermeld in punt 1°, attesteert dat de facturen voor de renovatiewerken, vermeld in punt 1°, betrekking hebben op werken vermeld in de artikelen 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2 of 6.4.1/5, §1, van het Energiebesluit van 19
november 2010.
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TABEL I
verkrijging in rechte lijn en tussen partners
gedeelte van de schenking
A		
tarief, toepasselijk op
schijf in euro		
het overeenstemmende
		
gedeelte in kolom A, in %
Vanaf
tot en met
0,01
150.000
3
150.000,01
250.000
6
250.000,01
450.000
12
450.000,01		
18

TABEL II
verkrijging tussen alle andere personen
gedeelte van de schenking 		
A		
tarief, toepasselijk op
schijf in euro		
het overeenstemmende
		
gedeelte in kolom A, in %
Vanaf
tot en met
0,01
150.000
9
150.000,01
250.000
17
250.000,01
450.000
24
450.000,01		
31

9

totaalbedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten, in euro
–
4500
10.500
34.500

totaalbedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten, in euro
–
13.500
30.500
78.500

Het verschil tussen de schenkbelasting, berekend overeenkomstig de tabellen
van artikel 2.8.4.1.1, §1, en de schenkbelasting, berekend overeenkomstig de tabellen van het eerste lid, wordt teruggegeven overeenkomstig de bepalingen van
artikel 3.6.0.0.6, §1/1. Het abattement toegepast overeenkomstig artikel 2.8.3.0.4
en de vermindering verleend overeenkomstig artikel 2.8.5.0.1 blijft in dat geval
behouden.
§2. In afwijking van artikel 2.8.4.1.1, §1, wordt de schenkbelasting voor schenkingen van onroerende goederen gelegen in het Vlaamse Gewest berekend volgens
het tarief, vermeld in paragraaf 1, op voorwaarde dat de begiftigden of een van
hen, binnen een termijn van drie jaar vanaf de datum van de akte van schenking het conformiteitsattest, vermeld in titel III, hoofdstuk II, van het decreet van
15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, en een geregistreerde huurovereenkomst voor het geschonken goed met een minimumduur van negen jaar, beiden
daterend van na de datum van de akte van schenking, voorlegt.
Het verschil tussen de schenkbelasting, berekend overeenkomstig de tabellen
van artikel 2.8.4.1.1, §1, en de schenkbelasting, berekend overeenkomstig het eerste lid, wordt teruggegeven overeenkomstig de bepalingen van artikel 3.6.0.0.6,
§1/2. Het abattement toegepast overeenkomstig artikel 2.8.3.0.4 en de vermindering verleend overeenkomstig artikel 2.8.5.0.1 blijft in dat geval behouden.
Het teruggegeven bedrag, vermeld in het tweede lid, wordt teruggevorderd als
de begiftigden geen effectieve verhuring van negen jaar kunnen aantonen. De
begiftigden moeten de voortijdige beëindiging van de geregistreerde huurovereenkomst melden bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie. Om de terugvordering te vermijden, moeten de begiftigden bovendien binnen een termijn van
zes maanden na deze beëindiging een nieuwe geregistreerde huurovereenkomst,
alsmede een conformiteitsattest, voor het geschonken goed voorleggen.
Bij niet-nakoming van de verbintenissen, vermeld in het derde lid, zijn de begiftigden elk gehouden tot betaling van de teruggegeven schenkbelasting over hun
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eigen aandeel in de schenking. De teruggegeven schenkbelasting is niet verschuldigd als de niet-nakoming van de aangegane verbintenis het gevolg is van overmacht.
§3. In afwijking van artikel 2.8.4.1.1, §3, bedraagt het tarief van de schenkbelasting 3% voor een schenking van een onroerend goed gelegen in het Vlaamse
Gewest als de begiftigde voldoet aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid van
hetzij paragraaf 1, hetzij paragraaf 2.
Het verschil tussen de schenkbelasting, berekend overeenkomstig het artikel 2.8.4.1.1, §3, en de schenkbelasting, berekend overeenkomstig het eerste lid,
wordt teruggegeven overeenkomstig de bepalingen van artikel 3.6.0.0.6, §1/1, of
§1/2.
§4. Als in dezelfde akte of in een andere akte van dezelfde datum naast het goed
waarvoor de teruggave overeenkomstig paragraaf 1 of paragraaf 2 wordt gevraagd,
nog andere onroerende goederen werden geschonken, wordt de schenking van het
goed waarop de teruggave betrekking heeft, geacht vóór de schenking van de andere goederen geregistreerd te zijn of verplicht registreerbaar te zijn geworden.
§5. In geval van een aan een opschortende voorwaarde onderworpen schenking
wordt voor de toepassing van dit artikel de datum van de vervulling van de voorwaarde in de plaats gesteld van de datum van de akte.”.
Art. 29. In artikel 3.6.0.0.6 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van
19 december 2014, wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, die luidt als volgt:
“§1/1. Wat de registratiebelasting betreft, verleent het bevoegde personeelslid ook
ontheffing van het geheven bedrag dat hoger is dan de schenkbelasting, vermeld
in artikel 2.8.4.3.1, hetzij §1, hetzij §3, op voorwaarde dat de bewijsstukken,
vermeld in artikel 2.8.4.3.1, §1, worden ingediend uiterlijk zes maanden na het
verstrijken van het vijfde jaar na de datum van de akte van schenking.”.
Art. 30. In artikel 3.6.0.0.6 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van
19 december 2014, wordt een paragraaf 1/2 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§1/2. Wat de registratiebelasting betreft, verleent het bevoegde personeelslid ook
ontheffing van het geheven bedrag dat hoger is dan de schenkbelasting, vermeld in
artikel 2.8.4.3.1, hetzij §2, hetzij §3, op voorwaarde dat de bewijsstukken vermeld
in artikel 2.8.4.3.1, §2, worden ingediend uiterlijk zes maanden na het verstrijken
van het derde jaar na de datum van de akte van schenking.”.
Art. 31. In artikel 3.12.3.0.1, §1, eerste lid, 1°, van hetzelfde decreet, ingevoegd
bij het decreet van 19 december 2014, worden tussen de woorden “het abattement
van” en de woorden “hetzij artikel”, de woorden “hetzij artikel 2.8.3.0.4,” toegevoegd.
Art. 32. In artikel 3.18.0.0.11, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het
decreet van 19 december 2014, wordt een punt 4°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“4°/1 elk van de begiftigden die de verbintenis, vermeld in artikel 2.8.4.3.1, §2,
derde lid, niet is nagekomen;”.
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Hoofdstuk 4. Binnenlands bestuur
Afdeling 1. Planlastendecreet
Art. 33. Aan artikel 12/1 van het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling
van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse
Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd, ingevoegd bij het decreet van 20 december 2013 houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, wordt een punt 8° toegevoegd,
dat luidt als volgt:
“8° de subsidies toegekend krachtens artikel 25, §2, van het decreet van 7 juni
2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.”.
Afdeling 2. Overdrachten onroerende domeingoederen
Art. 34. In afwijking van de wet van 31 mei 1923 betreffende de vervreemding
van onroerende domeingoederen, gewijzigd bij de wetten van 2 juli 1969 en 6 juli
1989 en van overeenkomstige toepassing verklaard op de Vlaamse Gemeenschap
en het Vlaamse Gewest bij artikel 22 van het decreet van 20 december 1989 houdende bepalingen tot uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap,
wordt de Vlaamse Regering ertoe gemachtigd onroerende domeingoederen, ongeacht de geschatte waarde ervan, uit de hand of bij wijze van ruiling te vervreemden
of er zakelijke rechten op te vestigen. Deze afwijking blijft van toepassing op de
beslissingen tot vervreemding van onroerende domeingoederen die gedurende het
jaar 2015 zijn getroffen en die op 31 december 2015 nog niet zijn uitgevoerd.
De voorwaarden tot overdracht worden bepaald door de Vlaamse Regering.
Hoofdstuk 5. Leefmilieu, Natuur en Energie
Afdeling 1. Vlaams Dierenwelzijnsfonds
Art. 35. In artikel 107 van het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt:
“§2. Het fonds wordt gespijsd met:
1° de opbrengsten voortvloeiend uit de bepalingen van de wet van 14 augustus
1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, met name:
– de retributie voor de aanvragen tot erkenning bedoeld in artikel 3bis, §2,
3°, b), tweede lid;
– de retributie voor de aanvragen tot erkenning bedoeld in artikel 5, §3,
tweede lid;
– de bijdrage voor de identificatie en registratie van honden en katten bedoeld in artikel 7;
– de administratieve boetes bedoeld in artikel 41bis;
2° schenkingen, legaten en sponsoring.”.
2° aan paragraaf 3 wordt de zinsnede “, alsook het verlenen van subsidies voor
het dekken van de kosten voortvloeiend uit het gesubsidieerd wetenschappelijk
onderzoek in het kader van dierenwelzijn toegekend voor 1 juli 2014 door de
FOD Volksgezondheid.” toegevoegd.
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Afdeling 2. Energie
Art. 36. Artikel 99 van het decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen
tot begeleiding van de begroting 2010, alsook het besluit van de Vlaamse Regering
van 10 september 2010 houdende de vaststelling van de voorwaarden waaronder
een waarborg kan worden verleend voor de terugbetaling van de leningen, toegestaan door het Fonds ter reductie van de globale energiekost en het besluit van de
Vlaamse Regering van 23 maart 2012 houdende verlening van de waarborg van het
Vlaamse Gewest voor de leningen die door het Fonds ter reductie van de globale
energiekost worden toegestaan aan diverse Lokale Entiteiten, worden opgeheven.
Art. 37. Aan artikel 8.2.2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, ingevoegd bij
het decreet van 19 december 2014, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal
vormen, worden een paragraaf 2 en 3 toegevoegd, die luiden als volgt:
“§2. De Vlaamse Regering bepaalt de minimale voorwaarden waaraan de lokale
entiteiten, vermeld in §1, eerste lid, 1°, dienen te voldoen. Tussen het Vlaamse
Gewest en elke lokale entiteit wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
De Vlaamse Regering kan een tegemoetkoming geven in de personeels- en werkingskosten van de lokale entiteiten.
§3. De Vlaamse Regering kan op voorstel van de Vlaamse minister bevoegd voor
Energie schulden die door een lokale entiteit ten aanzien van het Vlaamse Gewest
in het kader van de uitvoering van dit artikel werden gemaakt geheel of gedeeltelijk
kwijtschelden. De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels met betrekking tot de
modaliteiten en de voorwaarden waaronder deze kwijtschelding kan geschieden.”.
Art. 38. Artikel 14.1.2 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 14.1.2. Het tarief van de heffing bedraagt per afnamepunt per maand dat de
afnemer in het heffingsjaar is aangesloten geweest op een van de netten, vermeld
in artikel 14.1.1, §1:
– van 1 januari tot en met 30 juni 2015: 15 eurocent;
– van 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015: 34 eurocent;
– vanaf 1 januari 2016: 25 eurocent.”.
Afdeling 3. Leefmilieu en natuur
Art. 39. §1. Op het eigen vermogen van de beheersorganismen, zoals bedoeld
in artikel 3.2.2.1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012
tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, in het kader van de aanvaardingsplicht voor
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, overeenkomstig onderafdeling 3.4.4 van hetzelfde besluit, zoals dat blijkt uit de balans van de jaarrekening
voor het jaar 2013, wordt een heffing van 3% doorgevoerd voor de begrotingsjaren 2015 tot en met 2019. Deze heffing wordt uiterlijk op 30 september van ieder
jaar aan het Vlaamse Gewest betaald.
§2. Deze heffing mag niet worden doorgerekend in de milieubijdrage, zoals bedoeld in artikel 3.2.2.1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari
2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer
van materiaalkringlopen en afvalstoffen.
§3. De Vlaamse Regering stelt de nadere regels vast met betrekking tot de aangifte, betaling en inning van de heffing en wijst de ambtenaren en contractuele
personeelsleden aan die belast zijn met de inning en de invordering van de heffing
en met de controle op de naleving van de verplichtingen inzake de heffing, en stelt
de nadere regels met betrekking tot hun bevoegdheden vast.
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Art. 40. §1. Op het eigen vermogen van de beheersorganismen, zoals bedoeld
in artikel 3.2.2.1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012
tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, in het kader van de aanvaardingsplicht voor
afgedankte batterijen en accu’s, overeenkomstig onderafdeling 3.4.5 van hetzelfde
besluit, zoals dat blijkt uit de balans van de jaarrekening voor het jaar 2013,
wordt een heffing van 3% doorgevoerd voor de begrotingsjaren 2015 tot en met
2019. Deze heffing wordt uiterlijk op 30 september van ieder jaar aan het Vlaamse
Gewest betaald.
§2. Deze heffing mag niet worden doorgerekend in de milieubijdrage, zoals bedoeld in artikel 3.2.2.1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari
2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer
van materiaalkringlopen en afvalstoffen.
§3. De Vlaamse Regering stelt de nadere regels vast met betrekking tot de aangifte, betaling en inning van de heffing en wijst de ambtenaren en contractuele
personeelsleden aan die belast zijn met de inning en de invordering van de heffing
en met de controle op de naleving van de verplichtingen inzake de heffing, en stelt
de nadere regels met betrekking tot hun bevoegdheden vast.
Art. 41. In artikel 46 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het
duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen wordt paragraaf 6 vervangen door wat volgt:
“§6. De bedragen van de milieuheffing, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 3° tot
en met 19°, en paragraaf 2, eerste lid, worden vanaf 2007 tot en met het tweede
kwartaal van 2015 vermenigvuldigd met 0,70 voor de heffingsplichtigen die overeenkomstig artikel 179 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.
De bedragen van de milieuheffing, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1° tot en
met 19°, en paragraaf 2, eerste lid, worden vanaf 1 juli 2015 vermenigvuldigd met
1,5.”.
Hoofdstuk 6. Mobiliteit en Openbare Werken
Art. 42. §1. Er wordt een Verkeersveiligheidsfonds opgericht, hierna genoemd ‘het
fonds’.
§2. Het fonds is een begrotingsfonds in de zin van artikel 12 van het decreet van
8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning
van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het
Rekenhof.
§3. Het fonds wordt gespijsd door de volgende ontvangsten:
1° de bijdragen van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer
gebrachte voertuigen zoals opgenomen in artikel 22 van het koninklijk besluit
van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle
van de in het verkeer gebrachte voertuigen. Voor het jaar 2015 worden enkel
de ontvangsten toegewezen tot het fonds in de mate dat deze het bedrag van
5.539.000 euro overschrijden;
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2° de jaarlijkse ontvangsten vanaf 2016 uit de onmiddellijke inningen, de minne-
lijke schikkingen en de strafrechtelijke boeten die verband houden met de inbreuken op de reglementering inzake verkeersveiligheid, die krachtens artikel 6,
§1, XII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest behoort, in de mate dat deze
jaarlijkse ontvangsten het bedrag van 143.314.000 euro overschrijden.
§4. Het fonds wordt aangewend ter financiering van uitgaven voor werking, subsidies en investeringen ten bate van verkeersveiligheid.
§5. De rekenplichtige die de ontvangsten gedaan heeft, beschikt rechtstreeks over
de kredieten van het fonds.
Hoofdstuk 7. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Art. 43. Artikel 7ter van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur
voor persoonsgebonden aangelegenheden, ingevoegd bij het decreet van 2 juni
2006 en vervangen bij het decreet van 21 juni 2013, wordt vervangen door wat
volgt:
“Art. 7ter. Het Fonds kan een investeringswaarborg verlenen aan aanvragers die
een investering doen die past in de programmatie, waarbij voor die investering
geen investeringssubsidies of alternatieve vormen van investeringssubsidies worden gevraagd aan het Fonds. De Vlaamse Regering bepaalt de extra voorwaarden.
Die voorwaarden kunnen verschillend zijn naargelang de sector en kunnen onder meer elementen bevatten van zorgstrategische, financiële, bouwfysische en
technische aard. De Vlaamse Regering kan beperkingen bepalen voor de investeringswaarborg. Tot dekking van de investeringswaarborg worden er bijdragen vastgesteld op de gewaarborgde sommen volgens de voorwaarden, bepaald door de
Vlaamse Regering. Tot dekking van de investeringswaarborg kan het Fonds op elk
moment een wettelijke hypotheek nemen of een hypothecair mandaat eisen voor
de onroerende goederen die betrekking hebben op de investering, voor een bedrag
dat vastgesteld wordt door het Fonds. De wettelijke hypotheek wordt ingeschreven
op verzoek van het Fonds.”.
Art. 44. In artikel 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 20 december 1996, 16 maart 1999, 2 juni 2006 en 12 februari 2010, worden punt 9° en
punt 11° opgeheven.
Art. 45. In artikel 6 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 2 vervangen door wat
volgt:
“§2. De investeringswaarborg kan enkel worden verleend als de aanvrager een
subsidiebelofte heeft verkregen. De Regering bepaalt de bijkomende voorwaarden
waaronder de investeringswaarborg wordt verleend en stelt de wijze van betaling
vast van de bijdragen op de gewaarborgde sommen tot dekking van de investeringswaarborg.”.
Art. 46. In artikel 7bis, §2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van
17 maart 2006, wordt de zinsnede “artikel 12, §1, derde lid” vervangen door de
zinsnede “artikel 12”.
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Art. 47. In artikel 8 van hetzelfde decreet, hersteld bij het decreet van 12 februari
2010 en gewijzigd bij de decreten van 15 juli 2011 en 20 december 2013, worden
de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid wordt de zinsnede “aan aanvragers uit de sector van de ouderenvoorzieningen en thuiszorgvoorzieningen, uit de sector van de verzorgingsinstellingen en uit de sector van de voorzieningen voor personen met een handicap die een investering volledig financieren” vervangen door de woorden “aan
aanvragers die een investering volledig autofinancieren”;
2° in het eerste lid, 4°, wordt het woord “financiering” vervangen door het woord
“autofinanciering”;
3° het tweede tot en met het vierde lid worden opgeheven.
Art. 48. In hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 20 december 1996,
16 maart 1999, 2 juni 2006 en 12 februari 2010, wordt een artikel 8/1 ingevoegd,
dat luidt als volgt:
“Art. 8/1. Het totale bedrag van de investeringswaarborgen die overeenkomstig
artikel 7ter en artikel 8 kunnen worden toegekend, wordt jaarlijks bepaald in het
decreet dat de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap vastlegt of aanpast.”.
Art. 49. Artikel 12 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 16 maart
1999, 12 februari 2010 en 20 december 2013, wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 12. De aanvrager moet minstens over een genotsrecht beschikken op het
project waarvoor de aanvraag voor een investeringssubsidie wordt gedaan, voor
een periode die voor onroerende goederen in elk geval minstens vijfentwintig jaar
bedraagt en voor roerende goederen in elk geval minstens vijf jaar bedraagt. De
Vlaamse Regering kan een langere periode bepalen. Als de aanvrager en de eigenaar of de houder van de zakelijke rechten op de grond waarop een project wordt
voorzien, twee verschillende personen zijn, mag er geen ongeoorloofde verwantschap bestaan tussen hen. De Vlaamse Regering legt de voorwaarden vast waaronder er sprake is van een ongeoorloofde verwantschap.”.
Art. 50. In artikel 14 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 2 juni
2006 en 23 juni 2006, worden de woorden “en subsidiebeslissingen” opgeheven.
Art. 51. Voor de dossiers waarvoor een subsidiebelofte werd verleend voor de
datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van artikel 43 tot
en met 50 gelden de bepalingen van het decreet van 23 februari 1994 inzake de
infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden die van toepassing waren
voor de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van artikel 43 tot en met 50.
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Hoofdstuk 8. Economie, Wetenschap en Innovatie
Afdeling 1. Economisch ondersteuningsbeleid
Art. 52. In het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid wordt een hoofdstuk 12/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Hoofdstuk 12/1 – Steun aan Europees gecofinancierde projecten”.
Art. 53. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk 12/1, ingevoegd bij artikel 52, een
artikel 37/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 37/1. De Vlaamse Regering kan steun verlenen aan ondernemingen onder
de voorwaarden, vermeld in verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees
Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees
Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene
bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees
Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en
visserij, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (de
‘gemeenschappelijke structuurfondsenverordening’).”.
Art. 54. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk 12/1, ingevoegd bij artikel 52, een
artikel 37/2 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 37/2. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om in uitvoering van de gemeenschappelijke structuurfondsenverordening, het toezichtscomité op te richten
en de samenstelling en de werking ervan te bepalen.”.
Afdeling 2. Fonds voor Europese projecten en bijzondere opdrachten van het
Agentschap Ondernemen
Art. 55. Aan artikel 92bis van het decreet van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 wordt een paragraaf vier toegevoegd,
die luidt als volgt:
“§4. Het fonds kan worden aangewend voor de ontvangst van middelen en het
uitvoeren van betalingen die kaderen in de overdracht van bevoegdheden aan het
Agentschap Ondernemen in het kader de zesde staatshervorming, alsmede voor
niet courante taken en opdrachten van het agentschap, met inzonderheid de activiteiten van Design Vlaanderen.”.
Hoofdstuk 9. Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Afdeling 1. Topstukkendecreet
Art. 56. Aan artikel 19, §3, eerste lid, van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang,
gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, wordt een punt 8° toegevoegd, dat
luidt als volgt:
“8° inkomsten uit sponsoring.”.
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Afdeling 2. Pensioenen VRT
Art. 57. In artikel 29 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de rustpensioenen, toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de Vlaamse Radioen Televisieomroeporganisatie en betreffende de overlevingspensioenen, toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden, wordt in het tweede lid,
2°, eerste zin, het woord “tot” opgeheven.
Afdeling 3. Vernieuwd jeugd- en kinderbeleid
Art. 58. In artikel 17, §5, van het decreet van 20 januari 2012 houdende een
vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid wordt het getal “22,5” vervangen door het getal “17,5”;
2° in het tweede lid wordt het getal “12.375” vervangen door het getal “9625”.
Hoofdstuk 10. Onroerend erfgoed
Afdeling 1. Meerjarige subsidiëringsovereenkomsten
Art. 59. In hoofdstuk 12, afdeling 3, onderafdeling 3, van het Onroerenderfgoed
decreet van 12 juli 2013 wordt een artikel 12.3.12/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 12.3.12/1. Meerjarige subsidiëringsovereenkomsten als vermeld in artikel 11,
§8, tweede lid, van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten
en stads- en dorpsgezichten en gesloten uiterlijk op 31 december 2014 overeenkomstig afdeling VI/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december
2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden
aan beschermde monumenten, kunnen in onderlinge overeenstemming gewijzigd
worden door middel van addenda en dit overeenkomstig de regels die golden voor
de inwerkingtreding van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.”.
Afdeling 2. Restauratie Van Peteghemorgel
Art. 60. Het saldo, groot 64.211,40 euro, van de aan de kerkfabriek Sint-Martinus
Gijzegem, Gijzegem-Dorp 18 te 9308 Gijzegem, op 15 april 2009 toegekende
restauratiepremie voor de restauratie van het Van Peteghemorgel in de SintMartinuskerk te Gijzegem wordt uitbetaald.
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Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Art. 61. Dit decreet treedt in werking vanaf de tiende dag na de publicatie in het
Belgisch Staatsblad, met uitzondering van:
1° de artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 42, 52, 53, 54, 55 en 59, die uitwerking
hebben met ingang van 1 januari 2015;
2° de artikelen 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19, die uitwerking hebben met
ingang van 1 mei 2015;
3° artikel 22, dat uitwerking heeft met ingang van 30 juni 2015;
4° de artikelen 24, 25 tot en met 32, 38, 39, 40 en 41, die uitwerking hebben met
ingang van 1 juli 2015;
5° artikel 57, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2014.

V laams Par le m e n t

