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Art. 99. In artikel D.29-21 van Boek I van hetzelfde Wetboek wordt tussen het eerste en het tweede lid volgend lid
ingevoegd :
« Het plan of programma van categorie A.3 wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad ,alsook op het
leefmilieuportaal van de site van het Waalse Gewest. »
Art. 100. Artikel D.86, § 3, eerste lid, van Boek I van hetzelfde Wetboek wordt in fine aangevuld met volgende zin :
« Het advies van de « Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne » (Hoge raad
van de Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest) wordt in ieder geval gevraagd. Het advies van de
« Commission régionale des déchets » (Gewestelijke commissie voor afvalstoffen), van de « Conseil wallon de
l’environnement pour le développement durable » (Waalse milieuraad voor duurzame ontwikkeling) en van de «
Commission consultative de l’eau » (Adviescommissie inzake water) wordt gevraagd wanneer de ontwerpen van
milieu-overeenkomsten betrekking hebben op materies waarvoor ze bevoegd zijn. »
XXIV. Wijziging in het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek
Art. 101. In artikel 3, 1o, van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek wordt het woord
« ambtenaar » vervangen door de woorden « beambte, statutair of contractueel, ».
XXV. Wijziging in het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar
wegen- en waterwegendomein
Art. 102. § 1er. In artikel 6, § 4, 1o, van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het
gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein worden de woorden « artikel 4 » vervangen door de woorden
« artikel 5 ».
§ 2. Artikel 6 van hetzelfde decreet wordt aangevuld als volgt :
« § 5. In geval van overtreding van artikel 5, § 3, kan de domaniale politieagent het overtollige gewicht op de
wielstellen laten afladen.
De modaliteiten voor de toepassing van dit artikel kunnen nader bepaald worden door de Regering. »
§ 3. Artikel 8bis van hetzelfde decreet wordt aangevuld als volgt :
In geval van overtreding van artikel 5, consigneert de overtreder, wanneer hij geen vaste woon- of verblijfplaats
in België heeft en de voorgestelde som niet onmiddellijk betaalt of weigert te betalen, een som gelijk aan het
totaalbedrag van de onmiddellijke heffingen die per overtreding verschuldigd zijn.
De modaliteiten voor de toepassing van dit artikel kunnen nader bepaald worden door de Regering. »
§ 4. In artikel 9bis, vijfde lid, van hetzelfde decreet wordt « 80 % » door « 100 % » vervangen.
XXVI. Wijzigingen in het decreet van 19 december 2007 betreffende het goedkeuringstoezicht van het Waalse
Gewest op de aanvullende reglementen op de openbare wegen en op het verkeer van de gemeenschappelijke
vervoermiddelen
Art. 103. Het decreet van 19 december 2007 betreffende het goedkeuringstoezicht van het Waalse Gewest op de
aanvullende reglementen op de openbare wegen en op het verkeer van de gemeenschappelijke vervoermiddelen wordt
aangevuld met de artikelen 2bis, 2ter en 2quater, luidend als volgt :
« Art. 2bis. Wanneer de Regering of een gemeenteraad een parkeerreglement (parkeerreglementen) vastlegt voor
parkeerplaatsen met beperkte duur, betaalparkeerplaatsen en parkeren op plaatsen voorbehouden aan de houders van
een gemeentelijke parkeerkaart, kan hij voorzien in een parkeerheffing of -belasting of parkeerheffingen bepalen in het
kader van concessies of beheerscontracten betreffende het parkeren op de openbare weg, die toepasselijk zijn op
motorvoertuigen, de aanhangwagens of bestanddelen ervan.
Deze bepaling is niet van toepassing op halfmaandelijks beurtelings parkeren, noch op de beperking van langdurig
parkeren.
Art. 2ter. Voor het innen van de parkeerretributies, -belastingen en -heffingen bedoeld in artikel 2bis, hebben de
Regering, de gemeenten en hun concessiehouders en de autonome gemeenteregiëen machtiging om, overeenkomstig
de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de identiteit van de houder van het kentekenplaatnummer
te vragen bij de overheid die met de inschrijving van voertuigen belast is.
Art. 2quater. De parkeerretributies, -belastingen of -heffingen waarin artikel 2bis voorziet zijn voor rekening van de
houder van het kentekenplaatnummer. »
Art. 104. De wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen
in te voeren wordt opgeheven wat het Waalse Gewest betreft.
XXVII. Wijzigingen in het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de « Société wallonne de
financement complémentaire des infrastructures » (Waalse maatschappij voor de aanvullende financiering van de
infrastructuren)
Art. 105. Het laatste lid van artikel 3 van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de « Société
wallonne de financement complémentaire des infrastructures » wordt opgeheven.
Art. 106. In artikel 9, vierde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden « het gewestelijk belang » vervangen
door de woorden « het algemeen belang ».
Art. 107. § 1. Artikel 10, vierde lid, van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt :
« De rekeningscommissarissen worden door de algemene vergadering benoemd. »
§ 2. In hetzelfde artikel wordt de eerste zin van het zesde lid vervangen als volgt :
« De rekeningscommissarissen worden benoemd voor een periode van maximum drie jaar, die één keer op
opeenvolgende wijze verlengd kan worden bij hetzelfde kabinet of netwerk. »
§ 3. In het zevende en laatste lid van hetzelfde artikel worden de woorden « door de Waalse Regering » vervangen
door de woorden « door de Algemene vergadering ».
XXVII. Wijziging in het decreet-programma van 22 juli 2010 houdende verschillende maatregelen inzake goed
bestuur, bestuurlijke vereenvoudiging, energie, huisvesting, fiscaliteit, werkgelegenheid, luchthavenbeleid,
economie, leefmilieu, ruimtelijke ordening, plaatselijke besturen, landbouw en openbare werken
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Art. 108. In artikel 113 van het decreet-programma van 22 juli 2010 houdende verschillende maatregelen inzake
goed bestuur, bestuurlijke vereenvoudiging, energie, huisvesting, fiscaliteit, werkgelegenheid, luchthavenbeleid,
economie, leefmilieu, ruimtelijke ordening, plaatselijke besturen, landbouw en openbare werken worden de volgende
wijzigingen aangebracht :
1o het eerste lid wordt vervangen als volgt : « Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten kan de
Regering investeringstoelagen toekennen aan de rechtspersonen met als maatschappelijk doel de promotie of de
valorisatie van de Waalse landbouwproducten. »;
2o artikel 113 wordt aangevuld met twee leden, luidend als volgt :
« De waarborg van het Waalse Gewest kan gekoppeld worden aan de gehele of gedeeltelijke terugbetaling in
kapitaal, intresten en accessoires van de leningen aangegaan in het kader van de investeringen bedoeld in het tweede
lid. Het gewaarborgde deel van de lening mag in geen geval hoger zijn dan de som van 1.500.000 euro per in
aanmerking komend project.
De Regering bepaalt de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de waarborg van het Waalse Gewest
toegekend wordt. »
XXIX. Slotbepalingen
Art. 109. De vóór de datum van inwerkingtreding van dit decreet ingediende vergunningsaanvragen, alsmede de
desbetreffende administratieve beroepen, worden behandeld volgens de regels van kracht op de datum van indiening
van de aanvraag.
Art. 110. De rapporten opgemaakt overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 3 april 2009 betreffende de
bescherming tegen de eventuele schadelijke effecten en de hinder van de niet-ioniserende stralingen die door
stationaire antennes gegenereerd worden, in de oorspronkelijke opstelling ervan en die vervangen bij het
decreet-programma van 22 juli 2010, worden gelijkgesteld met de rapporten opgemaakt krachtens artikel 6, zoals
gewijzigd bij dit decreet.
Art. 111. Dit decreet treedt in werking tien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met
uitzondering van :
1o de artikelen 6 tot 11, die in werking treden op de datum van bekendmaking van het laatste goedkeuringsdecreet
in het Belgisch Staatsblad;
2o de artikelen 24, 27, 28, 31, 32, 33 en 35, die in werking treden op 1 januari 2012;
3o de artikelen 82 en 83, die in werking treden op 1 januari 2011;
4o artikel 84, dat in werking treedt op 1 april 2011;
5o de artikelen 86, 87 en 88, die in werking treden op een door de Waalse Regering bepaalde datum;
6o de artikelen 103 en 104, die in werking treden op 8 januari 2009;
7o artikel 107, dat in werking treedt op 29 oktober 2010.
Op die datum zal de « SOFICO » de Regering opvolgen voor de procedures tot toewijzing van lopende opdrachten
met het oog op de toewijzing van het mandaat van commissaris lid van het Instituut der bedrijfsrevisoren;
8o artikel 108, dat in werking treedt op 1 januari 2012.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Namen, 27 oktober 2011.
De Minister-President,
R. DEMOTTE
De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken,
J-M. NOLLET
De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport,
A. ANTOINE
De Minister van Economie, Kmo’s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën,
J-C. MARCOURT
De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad,
P. FURLAN
De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,
E. TILLIEUX
De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit,
Ph. HENRY
De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed,
B. LUTGEN
Nota
(1) Zitting 2011-2012.
Stukken van het Waals Parlement, 452 (2011-2012) Nrs. 1, 1bis tot 12.
Volledig verslag, openbare zitting van 26 oktober 2011.
Bespreking.
Stemmingen.

