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19 DECEMBER 1998. — Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999 (1)

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

HOOFDSTUK I. — Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector

Artikel 1. § 1. Er wordt een dienst met afzonderlijk beheer opgericht, zoals bedoeld in artikel 140 van het
koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de rijkscomptabiliteit onder de benaming
« Centrum voor informatie, communicatie en vorming in de Welzijnssector » (afgekort Cicov).

§ 2. De dienst wordt belast met de uitvoering van activiteiten die verband houden met vorming, communicatie en
informatie in het kader van het welzijnsbeleid.

Binnen deze opdracht zal de dienst vormings- en informatieactiviteiten van de Vlaamse regering logistiek en
inhoudelijk ondersteunen, zorgen voor de redactie van publicaties en zorgen voor de aanmaak van deze publicaties via
drukwerk of andere technieken.

De dienst organiseert binnen het kader van zijn opdracht vormings-, overleg, en informatieactiviteiten in het
vormingscentrum gelegen Terlindenlaan 14 te Overijse en zorgt voor het onthaal en de ontvangst van de participanten.

§ 3. De dienst beschikt voor de uitvoering van haar activiteiten over een jaarlijkse dotatie ten laste van de begroting
van de Vlaamse Gemeenschap en over de inkomsten uit de activiteiten en publicaties bedoeld onder § 2.

Ten laste van deze dienst met afzonderlijk beheer vallen alle uitgaven die verband houden met de in § 2
opgesomde activiteiten alsmede de werkingsuitgaven en uitgaven voor klein materieel voor het onderhoud en de
uitrusting van het centrum te Overijse.

HOOFDSTUK II. — Jeugdwerkbeleid

Art. 2. § 1. In artikel 6 van het decreet van 17 december 1997 houdende subsidiëring van provinciebesturen inzake
het voeren van een jeugdwerkbeleid worden de woorden « de eerste twee jaren volgend op de inwerkingtreding »
vervangen door het woord « 1998 ».

§ 2. In artikel 9 van het decreet van 17 december 1997 houdende subsidiëring van provinciebesturen inzake het
voeren van een jeugdwerkbeleid wordt een 2°bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

« 2°bis de provinciebesturen subsidiëren de jeugdwerkinitiatieven die in hoge mate gericht zijn op het werken met
gehandicapte kinderen of jongeren en waarvoor de gemeentebesturen in 1998 worden gesubsidieerd op basis van het
besluit van de Vlaamse regering van 22 december 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie die een jeugdwerkbeleid voeren voor maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren.
Deze subsidie bedraagt ten minste 100 procent van het subsidiebedrag dat werd toegekend op basis van boven
genoemd besluit, op voorwaarde dat de werking van deze jeugdwerkinitiatieven minstens op hetzelfde peil behouden
blijft als in 1998.Indien dit niet het geval is, dan wordt de subsidie in evenredige mate verminderd. ».

§ 3.In artikel 9 van het decreet van 17 december 1997 houdende subsidiëring van provinciebesturen inzake het
voeren van een jeugdwerkbeleid wordt een 3°bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

« 3°bis het totaal van de subsidiebedragen die de provinciebesturen moeten garanderen in uitvoering van artikel
9, 2°bis wordt voorafgenomen van het beschikbare krediet, waarna het saldo wordt verdeeld zoals bepaald in artikel
6, derde lid, en artikel 9,3°. Vervolgens wordt het subsidiebedrag per provinciebestuur verhoogd met de subsidies die
het provinciebestuur moet garanderen in uitvoering van artikel 9, 2°bis. ».

HOOFDSTUK III. — Leefmilieu

Afdeling 1. — Oppervlaktewateren

Art. 3. In artikel 32duodecies, § 3, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren
tegen verontreiniging, ingevoegd bij decreet van 22 december 1995 en gewijzigd bij decreet van 20 december 1996,
worden de woorden « mag niet meer bedragen dan 50 % van de totale kosten » vervangen door de woorden « mag niet
meer bedragen dan 50 % van de totale kosten, tenzij het hemelwater en het afvalwater gescheiden worden. In dit laatste
geval kan het percentage van 50 % opgetrokken worden tot 75 % ».

Art. 4. In artikel 35quater, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij decreet van 21 december 1990 en gewijzigd bij de
decreten van 25 juni 1992, 22 december 1993, 21 december 1994, 20 december 1996 en 8 juli 1997, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in 1° worden onder « Qw = » de woorden « dat Qw gelijk is aan het quotiënt van de door de openbare
watervoorzieningsmaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar totale gefactureerde kosten, exclusief BTW,
gedeeld door 40 en in voorkomend geval verhoogd met de hoeveelheid water die in hetzelfde jaar gratis werd
geleverd » vervangen door de woorden « dat Qw gelijk is aan het quotiënt van enerzijds de door de openbare
watervoorzieningsmaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar totaal gefactureerde kosten, exclusief BTW,
verhoogd met de aftrek voor de hoeveelheid water die in hetzelfde jaar gratis werd geleverd en anderzijds de deelfactor
50 »;

2° in 3° worden onder « Qw = » de woorden » dat Qw gelijk is aan het quotiënt van de door de openbare wa-
tervoorzieningsmaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar totale gefactureerde kosten, exclusief BTW,
gedeeld door 40 en in voorkomend geval verhoogd met de hoeveelheid water die in hetzelfde jaar gratis werd
geleverd » vervangen door de woorden « dat Qw gelijk is aan het quotiënt van enerzijds de door de openbare
watervoorzieningsmaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar totaal gefactureerde kosten, exclusief BTW,
verhoogd met de aftrek voor de hoeveelheid water die in hetzelfde jaar gratis werd geleverd en anderzijds de deelfactor
50 »;

3° in 4° de vijfde streep, die luidt als volgt : « waarbij het effluentwater van bedoelde particuliere zuiverings-
installatie gedurende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar in een oppervlaktewater werd geloosd; » schrappen;

4° in 4° de zesde streep, eerste lid vervangen door wat volgt :

« - wordt een 100 % vrijstelling verleend. »;

5° in 4°, zesde streep, tweede lid, het woord « vermindering » telkens vervangen door het woord « vrijstelling ».
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Art. 5. In artikel 35quinquies, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij decreet van 21 december 1990 en gewijzigd bij
de decreten van 25 juni 1992,18 december 1992, 22 december 1993, 21 december 1994, 22 december 1995,
20 december 1996 en 19 december 1997, worden de woorden « De hoeveelheid geloosd koelwater wordt geacht
overeen te stemmen met de in de lozings- of milieuvergunning toegelaten hoeveelheid, tenzij de heffingsplichtige het
bewijs levert dat de reëel geloosde hoeveelheid kleiner is » vervangen door de woorden : « Met ingang van het
heffings-jaar 1992 wordt de hoeveelheid geloosd koelwater geacht overeen te stemmen met :

— hetzij, de in de lozings- of milieuvergunning toegelaten hoeveelheid;

— hetzij, de hoeveelheid aangegeven in de voor 1 september 1991 ingediende lozingsvergunningsaanvraag zolang
over deze laatste nog geen uitspraak is gedaan;

— tenzij de heffingsplichtige het bewijs levert dat de reëel geloosde hoeveelheid kleiner is. ».

Art. 6. In artikel 35septies van dezelfde wet, ingevoegd bij decreet van 21 december 1990 en gewijzigd bij de
decreten van 25 juni 1992, 18 december 1992, 22 december 1993, 6 juli 1994, 21 december 1994, 22 december 1995,
20 december 1996 en 19 december 1997, worden de woorden « in geval de facturen het waterverbruik niet vermelden
wordt door de Maatschappij aangenomen dat dit verbruik gelijk is aan het quotiënt van de door de openbare
watervoorzieningsmaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar totale gefactureerde kosten, exclusief BTW,
gedeeld door 40 » vervangen door de woorden « in geval de facturen het waterverbruik niet vermelden wordt door
de Maatschappij aangenomen dat dit verbruik gelijk is aan het quotiënt van enerzijds de door de openbare
watervoorzieningsmaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar totaal gefactureerde kosten, exclusief BTW,
verhoogd met de aftrek voor de hoeveelheid water die in hetzelfde jaar gratis werd geleverd en anderzijds de
deelfactor 50 ».

Afdeling 2. — Afvalheffingen

Art. 7. Aan artikel 47, § 2, 10°, van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van
afvalstoffen, gewijzigd bij de decreten van 25 juni 1992, 18 december 1992, 22 december 1993, 21 december 1994,
22 december 1995, 20 december 1996 en 19 december 1997, wordt een c) toegevoegd die luidt als volgt :

« c) in afwijking van a) en b) wordt met ingang van 1 januari 1998 het bedrag van de milieuheffing vastgesteld op
535 frank per ton, wanneer het gaat om het storten van huishoudelijke afvalstoffen die niet konden worden verbrand
in een oven vergund voor huishoudelijke afvalstoffen, om reden dat deze oven op vrijwillige basis door de exploitant
tijdelijk om milieuredenen buiten dienst werd gesteld. Deze afwijking geldt evenwel voor elke oven slechts gedurende
een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand tijdens dewelke de oven op vrijwillige basis
werd gesloten. » :

Art. 8. Aan artikel 47 van hetzelfde decreet wordt een § 2ter ingevoegd, die luidt als volgt :

« § 2ter. In afwijking van de bepalingen van § 2 wordt het bedrag van de milieuheffing vastgesteld op 0 frank per
ton, voor de verwerking van afvalstoffen die afkomstig zijn van de door de overstromingsramp van september 1998
getroffen delen van de in Vlaanderen gelegen gemeenten vermeld in het koninklijk besluit van 18 september 1998
waarbij de hevige stortregens die op 13, 14 en 15 september 1998 gevallen zijn op het grondgebied van verschillende
gemeenten als een algemene ramp worden erkend en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt
afgebakend, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan :

— de afvalstoffen moeten voor verwerking aangeboden zijn in de periode van 16 september 1998 tot en met
15 november 1998;

— de afvalstoffen zijn veroorzaakt door de overstromingsramp van september 1998;

— het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeenten moet voor de afvalstoffen een attest
afleveren dat bevestigt dat de afvalstoffen aan de in dit artikel gestelde voorwaarden voldoen. ».

HOOFDSTUK IV. — Onderwijs

Art. 9. Wordt toegevoegd aan artikel 53, § 4, van het decreet van 21 december 1994 houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 1995 :

« 4° de opbrengsten uit de verkoop of verhuur van gebouwen of terreinen aangekocht lastens het voormalige
Gebouwenfonds voor de Rijksscholen die voor 1 januari 1989 voor vervreemding werden overgedragen aan het
Ministerie van Financiën. ».

Art. 10. In artikel 209, § 1, van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse
Gemeenschap wordt het bedrag « 4000 » vervangen door « 4500 »,het jaartal « 1999 » door « 2000 », het jaartal
« 1998 » door « 1999 » en « 198 » door « 199 ».

Art. 11. In artikel 178, § 1, van hetzelfde decreet wordt de zinssnede « 1996 gelijk aan 18 111,0 miljoen frank »
vervangen door de zinssnede « 1999 gelijk aan 19 396,1 miljoen frank ». De zinssnede « in 1996 met 160 miljoen frank,
in 1997 met 140 miljoen, in 1998 met 120 miljoen, » wordt geschrapt.

Art. 12. In artikel 184 van hetzelfde decreet wordt « L96 » telkens vervangen door « L99 », wordt « C96 »
telkens vervangen door « C99 » en wordt « 1996 » telkens vervangen door « 1999 ».

Art. 13. In artikel 136 van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap,
gewijzigd bij het decreet van 14 juli 1998, worden het eerste en het tweede lid vervangen als volgt :

« De bedragen noodzakelijk voor de uitgaven voortvloeiend uit de wettelijke en conventionele werkgeversbij-
dragen en lasten, met inbegrip van het door de instelling gefinancierd aanvullend pensioen, teneinde een gelijkwaardig
geldelijk statuut te verzekeren als voor de universiteiten andere dan die vermeld in artikel 3,4 ° a) en 5°, zijn vanaf 1999
gelijk aan, uitgedrukt in miljoenen franken :

1° de Katholieke Universiteit Leuven 326,7

2° het Limburgs Universitair Centrum 5,4

3° de Katholieke Universiteit Brussel 8,1

4° de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen 32,9

5° de Universitaire Instelling Antwerpen 9,5

6° de Vrije Universiteit Brussel 119,7

De vermelde bedragen worden vanaf 2000 geı̈ndexeerd volgens de indexeringsformule L1/L0 zoals bepaald in het
tweede lid van artikel 130. ».
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