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vraag nr. 103
van 13 februari 1995
van de heer E. VAN VAERENBERGH

Stort De Meuter Aj$!igem - Afvaltrafiek

De V.Z.W.  Natuurreservaten van Affligem is op het
spoor gekomen van een afvaltrafiek op het zogenoem-
de stort De Meuter. Dit stort is reeds een aantal jaren
gesloten, nochtans werd er daar een tankwagen opge-
merkt die een tot nog toe onbekende vloeistof loosde.

Momenteel ontleedt het Instituut voor Hygiëne en Epi-
demiologie de bodemmonsters in opdracht van de mi-
lieu-inspectie van het Vlaamse Gewest.

1. Is de minister op de hoogte van deze illegale stortin-
gen op het zogenoemde stort De Meuter in Affli-
gem ?

2. Zijn er reeds resultaten bekend van de ontleding
van de bodemmonsters door het Instituut voor Hy-
giëne en Epidemiologie ? Gaat het hier om giftig
afval ?

3. Welke concrete maatregelen worden er genomen
tegen de illegale storter ?

Antwoord

1. Op 27 januari 1995 werd de afdeling Milieu-inspec-
tie, buitendienst Vlaams-Brabant van de Admini-
stratie Milieu, Natuur- Land- en Waterbeheer, tele-
fonisch op de hoogte gesteld van een verdachte ac-
tiviteit ter hoogte van de voormalige stortplaats van
de gemeente Essene en gelegen naast de voormalige
stortplaats categorie III van de NV De Meuter,
Molenstraat in Affligem. Na een plaatsbezoek heeft
de afdeling milieu-inspectie een aanvankelijk pro-
ces-verbaal van overtreding opgemaakt lastens  de
NV De Meuter, Assesteenweg 117A in 1740 Temat,
wegens :

- het uitbaten van een sluikstort (bouw- en sloopaf-
val verontreinigd met andere materialen zoals
roofing, hout, ijzer, banden, boomstronken) ;

- het achterlaten van verbrandingsresten (resten
van hout- en kabelafval) ;

- het laten lozen van een kleine hoeveelheid bento-
nietafval.

2. De afdeling Milieu-inspectie , buitendienst Vlaams-
Brabant van de Administratie Milieu, Natuur-
Land- en Waterbeheer heeft geen weet van een
eventueel bodemmonster. Aan het Instituut voor
Hygiëne en Epidemiologie werd dus ook geen op-
dracht gegeven tot ontleding ervan. Tevens kan ook
niet worden bevestigd of het hier gaat om giftig
afval. Het bentoniet waarvan sprake, is een natuur-
lijk kleimineraal, met als belangrijkste eigenschap-
pen een zeer hoog gehalte colloïdale deeltjes en een
zeer groot zwelvermogen.

3. In het proces-verbaal waarvan sprake werd de op-
dracht gegeven om de gewraakte afvalstoffen te ver-
wijderen. Dit is inmiddels gebeurd.

Vraag nr. 106
van 13 februari 1995
van de heer M. MAERTENS

Milieuheffing afvalwater - Medeëigenaars

In de nieuwe wet op de medeëigendom krijgt de vereni-
ging van medeëigenaars rechtspersoonlijkheid.

In een gebouw met meerdere medeëigenaars wordt het
water vooral door natuurlijke personen verbruikt. In
veel van die gebouwen worden de waterrekeningen
voor het volledige gebouw betaald door de syndicus
en verrekend aan de bewoners. Deze wet op de me-
deëigendom treedt in werking op 1 augustus 1995.

Op basis van de wet van 26 maart 1971 in verband met
geloosd water, wordt een milieuheffing opgelegd ten
gunste van de Vlaamse Milieumaatschappij. Voor de
berekening van deze heffing wordt voor particulieren
een verminderingscoëfficiënt gebruikt die niet geldt
voor rechtspersonen.

Houdt dit in dat vanaf 1 augustus 1995 tienduizenden
bewoners, zowel huurders als eigenaars, benadeeld zul-
len worden door het feit dat zij in een appartement
wonen en doordat de waterfacturen door een rechts-
persoon worden betaald ?

Is het niet wenselijk dat de vereniging van medeëige-
naars, wat de milieuheffing betreft, als rechtsvorm
wordt gelijkgesteld met een natuurlijke persoon ?

Antwoord

Artikel 35quater 0 4 van de wet van 26 maart 1971 op
de bescherming van de oppervlaktewateren tegen ver-
ontreiniging verleent de mogelijkheid aan de syndicus
of eigenaar van verschillende wooneenheden, waar-
voor slechts één waterfactuur wordt opgesteld, hiervan
melding te doen bij de Vlaamse Milieumaatschappij.
Indien deze syndicus of eigenaar een immobiliënmaat-
schappij is met rechtspersoonlijkheid wordt niettemin
de coëfficiënt toegepast die overeenstemt met het her-
berekende verbruik per wooneenheid, op dezelfde wij-
ze als dit voor natuurlijke personen wordt toegepast.
De reden die ten grondslag ligt aan deze berekenings-
wijze is de gelijke behandeling van alle gezinnen, die
niet het slachtoffer mogen worden van het enkele feit
dat de syndicus of eigenaar een rechtspersoon is.

Het in werking treden van de nieuwe wet op medeëi-
gendom zal aldus geen repercussies hebben op de be-
rekening van de milieuheffing voor gezinnen-bewoners
van appartementen.

Om deze feitelijke situatie de noodzakelijke juridische
onderbouw te verschaffen zal in het nog uit te vaardi-
gen decreet houdende bepalingen tot begeleiding van
de begroting 1996 worden voorgesteld om artikel
35quater van bovenvermelde wet in die zin aan te pas-
sen door de coëfficiënt 1, zoals die geldt voor rechts-
personen, niet te doen gelden voor verenigingen van
medeëigenaars met rechtspersoonlijkheid of immobi-
liënvennootschappen die optreden als syndicus of eige-
naar.


