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[S − C − 2005/36022]N. 2005 — 2087

15 JULI 2005. — Decreet tot wijziging van artikel 55ter van het Wetboek der Successierechten en artikel 260bis
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet tot wijziging van artikel 55ter van het Wetboek der Successierechten en artikel 260bis van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992.

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. In artikel 55ter, eerste lid, van het Wetboek der Successierechten worden de woorden ″en waarop de
maatregelen, zoals bedoeld in of in uitvoering van artikel 25 van hetzelfde decreet van toepassing zijn, zonder dat een
ontheffing van deze maatregelen voor de betrokken goederen werd verleend door de administratie bevoegd voor het
natuurbehoud″ geschrapt.

Art. 3. In artikel 260bis, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden de woorden ″en
waarop de maatregelen zoals bedoeld in artikel 25 of in uitvoering van artikel 25 van hetzelfde decreet van toepassing
zijn, zonder dat een ontheffing van deze maatregelen werd verleend door de administratie bevoegd voor het
natuurbehoud″ geschrapt.

Art. 4. De bepalingen van dit decreet hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 15 juli 2005.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Y. LETERME

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,
G. BOURGEOIS

Nota’s

(1) Zitting 2004-2005
Stukken. — Ontwerp van decreet, 277 - Nr. 1. – Verslag, 277 - Nr. 2. — Tekst aangenomen door de plenaire

vergadering, 277 - Nr. 3.
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 6 juli 2005.

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[S − C − 2005/36022]F. 2005 — 2087

15 JUILLET 2005. — Décret modifiant l’article 55ter du Code des droits de succession et l’article 260bis
du Code des impôts sur les revenus 1992 (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant l’article 55ter du Code des droits de succession et l’article 260bis du Code des impôts sur les
revenus 1992.

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Dans l’article 55ter, alinéa premier, du Code des droits de succession, les mots ″et auxquels s’appliquent les
mesures, visées à l’article 25 du même décret ou en application de ce dernier, sans qu’une exonération de ces mesures
pour les biens concernés soit accordée par l’administration chargée de la conservation de la nature″ sont supprimés.

Art. 3. Dans l’article 260bis, alinéa premier, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots ″et auxquels
s’appliquent les mesures telles que visées à l’article 25 du même décret ou en exécution de ce dernier, sans qu’une
exonération de ces mesures pour ces biens concernés soit accordée par l’administration chargée de la conservation de
la nature″ sont supprimés.
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Art. 4. Les dispositions du présent décret produisent leurs effets le 1er janvier 2003.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS

Notes

(1) Session 2004-2005
Documents. — Projet de décret, 277 - N° 1. — Rapport, 277 - N° 2. — Texte adopté en séance plénière, 277 - N° 3.
Annales. — Discussion et adoption. Séances du 6 juillet 2005.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2005/36007]N. 2005 — 2088

22 JULI 2005. — Besluit van de Vlaamse Regering inzake de evaluatie en de beheersing van het omgevingslawaai
en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder, inzonderheid artikel 1, gewijzigd
bij de wet van 21 december 1998;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, inzonderheid artikel 20, gewijzigd bij de
decreten van 22 december 1993, 21 oktober 1997, 11 mei 1999, en 6 februari 2004;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, inzonderheid op
artikel 2.2.1.;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005, hierna Titel II van het
VLAREM genoemd;

Overwegende dat de Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de
evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai uiterlijk op 18 juli 2004 omgezet moet worden en dat het hiertoe
noodzakelijk is titel II van het VLAREM aan te passen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting gegeven op 16 juni 2005;
Gelet op advies 38.604/3 van de Raad van State, gegeven op 7 juli 2005, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Aan artikel 1.1.2. van het VLAREM II wordt na ″Definities Geluid (hoofdstukken 2.2. en 4.5.)″ de
titel ″Algemeen″ toegevoegd en worden na de definitie van ″beperkt akoestisch onderzoek″ de volgende titel en
bijhorende definities toegevoegd :

″Beleidstaken betreffende de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (afdeling 2.2.4)″
— ″omgevingslawaai″ : ongewenst of schadelijk geluid buitenshuis dat door menselijke activiteiten wordt

veroorzaakt, inclusief geluid dat wordt voortgebracht door wegverkeer, spoorwegverkeer, luchtverkeer, door het
gebruik van vervoermiddelen of door GPBV-installaties zoals omschreven in artikel 1,16° van titel I van het VLAREM;

Omgevingslawaai omvat niet het ongewenst of schadelijk geluid veroorzaakt door de eraan blootgestelde persoon
zelf, door huishoudelijke activiteiten, door buren, op de arbeidsplaats, binnen vervoermiddelen of door militaire
activiteiten op militaire terreinen.

— ″schadelijke effecten″ : negatieve effecten op de gezondheid van de mens;

— ″geluidshinder″ : mate van voor de bevolking door omgevingslawaai veroorzaakte hinder als bepaald met
veldonderzoek;

— ″geluidsbelastingindicator″ : natuurkundige grootheid voor de beschrijving van het omgevingslawaai die een
verband heeft met een schadelijk effect;

— ″bepaling″ : methode voor de berekening, voorspelling, raming of meting van de waarde van een
geluidsbelastingindicator of van de schadelijke effecten die ermee verband houden;

— ″Lden (dag-avond-nacht-geluidsbelastingsindicator)″ : geluidsbelastingindicator voor de hinder tijdens de
etmaalperiode, zoals nader gedefinieerd in Bijlage 2.2.4.1. van dit besluit;

— ″Lday (dag-geluidsbelastingsindicator)″ : geluidsbelastingindicator voor de hinder tijdens de dagperiode, zoals
nader gedefinieerd in Bijlage 2.2.4.1.van dit besluit;

— ″Levening (avond-geluidsbelastingsindicator)″ : geluidsbelastingindicator voor hinder tijdens de avondperiode,
zoals nader gedefinieerd in Bijlage 2.2.4.1. van dit besluit;

— ″Lnight (nacht-geluidsbelastingsindicator)″ : geluidsbelastingindicator voor slaapverstoringen tijdens de nacht-
periode, zoals nader gedefinieerd in bijlage 2.2.4.1.van dit besluit;

— ″dosis/effectrelatie″ : relatie tussen de waarde van een geluidsbelastingindicator en een schadelijk effect;

— ″zone″ : een afgebakend gedeelte van het grondgebied van het Vlaamse Gewest;
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