
Art. 18. § 1. In het eerste lid van artikel 6 van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Gezins-
en Welzijnsraad en van een adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden wordt het cijfer
″25″ vervangen door ″27″ en wordt ″twee″ vervangen door ″drie″.

§ 2. In het tweede lid van artikel 6 van hetzelfde decreet wordt een 4° toegevoegd, luidend als volgt :

« 4° de leden van de raad van bestuur van een Vlaamse openbare instelling mogen geen deel uitmaken van de
Gezins- en Welzijnsraad. ».

§ 3. In het eerste lid van § 2 van artikel 7 van hetzelfde decreet wordt ″de twee ondervoorzitters van de Raad en
de vier voorzitters van de vaste commissies, zoals vermeld in artikel 8″ vervangen door ″de drie ondervoorzitters van
de Raad en de vier voorzitters en de vier ondervoorzitters van de vaste commissies, zoals vermeld in artikel 8″.

HOOFDSTUK VIII. — Successierechten

Art. 19. In artikel 13 van het decreet van 7 juli 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1998
wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Dit artikel treedt in werking op 1 januari 1997. ».

HOOFDSTUK IX. — Vlaams Instituut voor de Zee

Art. 20. De Vlaamse regering wordt ertoe gemachtigd om toe te treden als stichtend lid tot de v.z.w. « Vlaams
Instituut voor de Zee », afgekort : « VLIZ », met ingang van de datum van oprichting van de v.z.w.

De doelstellingen van het Vlaams Instituut voor de Zee zijn de volgende :

1° optreden als internationaal aanspreekpunt;

2° coördinatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek : informatie en ondersteuning verlenen voor de
coördinatie voor onderzoek, zowel regionaal als internationaal;

3° optreden als Vlaams Marien Datacentrum;

4° coördinatie van logistieke ondersteuning en van sensibilisering rond zeewetenschappelijke activiteiten naar de
verschillende doelgroepen toe;

5° ondersteuning en coördinatie in het kader van de Vlaams-Nederlandse samenwerking inzake zeewetenschap-
pelijk onderzoek.

HOOFDSTUK X. — Milieuvergunningen

Art. 21. Aan artikel 24, § 2, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning wordt een tweede
lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« De vertegenwoordigers van de adviesverlenende overheidsorganen hebben in de milieuvergunningscommissies
geen stemrecht bij de behandeling van de beroepen die zij, overeenkomstig § 1, 3°, hebben ingesteld. ».

HOOFDSTUK XI. — Milieuheffingen

Art. 22. Aan artikel 35ter, § 5, eerste lid, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals gewijzigd bij decreet van 20 december 1996, wordt een zin
toegevoegd, die luidt als volgt :

« Dezelfde vrijstelling geldt voor de heffingsplichtige met een gezinslid gedomicilieerd op hetzelfde adres voor wie
conform artikel 487 bis-octies van het Burgerlijk Wetboek de verlengde minderjarigheid werd uitgesproken en die
geniet van de inkomstenvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten volgens de wet van 27 februari 1987,
gewijzigd bij de wet van 22 december 1989 en bij de wet van 30 december 1992. ».

HOOFDSTUK XII. — Bos en Natuur

Art. 23. In artikel 90bis van het bosdecreet van 13 juni 1990, ingevoegd bij het decreet van 21 oktober 1997, worden
de volgende wijzigingen aangebracht :

1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt :

« Ontbossing zoals bepaald in artikel 4, punt 15, is verboden. Ontbossing in functie van werken van algemeen
belang of ontbossing in zones met de bestemming woongebied en industriegebied of een met voormelde gebieden
gelijk te stellen bestemming volgens de geldende plannen van aanleg is wel mogelijk, mits naleving van de
voorschriften van de wetgeving op de ruimtelijke ordening en stedenbouw en na advies van het Bosbeheer. »;

2° het derde en het vierde lid worden vervangen door wat volgt :

« In functie van andere werken dan deze genoemd in het eerste lid kan de Vlaamse regering de ontheffing van het
verbod tot ontbossing verlenen op individueel en gemotiveerd verzoek van de vergunningaanvrager, mits naleving van
de voorschriften van de wetgeving op de ruimtelijke ordening en stedenbouw en na advies van het Bosbeheer. De
Vlaamse regering stelt nadere regels vast betreffende de ontheffing van het verbod tot ontbossing.
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