
Art. 16. Aan § 5 van het artikel 21 van hetzelfde decreet wordt een tweede en een derde lid toegevoegd, die luiden
als volgt :

« In het geval het mestoverschot door invoer betrekking heeft op paardenmest bestemd als grondstof voor de
aanmaak van champignonsubstraat wordt de in het eerste lid bedoelde basisheffing verminderd met een percentage
gelijk aan het quotiënt van :

A x 100
B

waarbij :

A = de door diezelfde invoerder in datzelfde kalenderjaar uit het Vlaamse Gewest via het champignonsubstraat
geëxporteerde nutriënten afkomstig van paardenmest uitgedrukt in kg P2O5;

B = de door diezelfde invoerder in datzelfde kalenderjaar in het Vlaamse Gewest via het paardenmest
geı̈mporteerde nutriënten, uitgedrukt in kg P2O5.

Voormelde vermindering kan evenwel slechts in aanmerking worden genomen op voorwaarde dat de betrokken
heffingsplichtige bij zijn in § 3 van het artikel 3 bedoelde aangifte een nutriëntenbalans voegt waarin de hoeveelheden
geı̈mporteerde nutriënten B en de hoeveelheden geëxporteerde nutriënten A duidelijk zijn gestaafd. »

Afdeling 2. - Oppervlaktewateren

Art. 17. In het artikel 35ter van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1990 en gewijzigd bij de decreten van 25 juni 1992,
22 december 1993 en 20 december 1996 wordt :

1° in het eerste lid van § 5 de bepaling ″ofwel, het bestaansminimum, toegekend door het O.C.M.W volgens de wet
van 7 augustus 1974;″ vervangen door de volgende bepaling :

« ofwel, het bestaansminimum of het levensminimum, toegekend door het OCMWmet toepassing van de wet van
7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum respectievelijk van de wet van 2 april 1965
betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;″;

2° in het tweede lid van § 5 de bepaling ″genoten heeft van een door het OCMW toegekend bestaansminimum;″
vervangen door de volgende bepaling :

« genoten heeft van een door het OCMW toegekend bestaansminimum of het levensminimum;″;
3° in § 6 de bepaling ″geniet van een door het OCMW toegekend bestaansminimum;″ vervangen door de volgende

bepaling :

« geniet van een door het OCMW toegekend bestaansminimum of levensminimum;″.

Art. 18. In artikel 35quater van dezelfde wet, ingevoegd bij decreet van 21 december 1990 en gewijzigd bij
decreten van 25 juni 1992, 22 december 1993 en 20 december 1996, worden een § 1bis en een § 1ter ingevoegd, die luiden
als volgt :

« § 1bis. In geval de waarde Qw, bedoeld in § 1, betrekking heeft op een facturatieperiode van waterverbruik van
meer dan 14 maanden, wordt, in afwijking van de bepalingen van § 1, de vuilvracht ambtshalve als volgt bepaald :

1° voor het deel van het waterverbruik Qw, met name het gemiddelde waterverbruik berekend over twaalf
maanden, op basis van de regeling die van toepassing is voor het heffingsjaar volgend op het jaar van de facturatie; de
berekening van de overeenkomstige heffing gebeurt volgens de regeling die van toepassing is voor datzelfde
heffingsjaar;

2° voor het overige deel van het waterverbruik Qw, op basis van de regeling die van toepassing is voor het
heffingsjaar samenvallend met het jaar van de facturatie; de berekening van de overeenkomstige heffing gebeurt
volgens de regeling die van toepassing is voor datzelfde heffingsjaar.

§ 1ter. De bepalingen van § 1bis hebben uitwerking met ingang van 1 januari 1997. »

Art. 19. In de artikelen 35quinquies, § 1 in fine en 35septies in fine van dezelfde wet, ingevoegd bij het 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 en 20 december 1996, worden de woorden ″a : deze term is gelijk aan 0,825 voor
de heffingsjaren 1992, 1993, 1994, 1995 en 0,550 voor de heffingsjaren 1996 en 1997″ vervangen door de woorden ″a :
deze term is gelijk aan 0,825 voor de heffingsjaren 1992, 1993, 1994, 1995 en is gelijk aan 0,550 met ingang van het
heffingsjaar 1996. »

Afdeling 3. - Heffingen op afval

Art. 20. Artikel 47, § 2, 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
en 20 december 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° 10° wordt vervangen door wat volgt :

« 10° a) 2.000 x K frank per ton, voor het storten van afvalstoffen op een stortplaats vergund voor huishoudelijke
afvalstoffen, waarbij :

- K = 0,75 voor het heffingsjaar 1996 en K = 1 met ingang van het heffingsjaar 1997 voor het storten van
huishoudelijke afvalstoffen;

- K = 1 voor het storten van afvalstoffen andere dan huishoudelijke afvalstoffen;

b) 1.900 x K frank per ton, voor het storten van afvalstoffen op een stortplaats vergund voor huishoudelijke
afvalstoffen met actieve stortgasonttrekking en met recuperatie van de energieinhoud van het stortgas, waarbij :

- K = 0,75 voor het heffingsjaar 1996 en K = 1 met ingang van het heffingsjaar 1997 voor het storten van
huishoudelijke afvalstoffen;

- K = 1 voor het storten van afvalstoffen andere dan huishoudelijke afvalstoffen;″;
2° 15° wordt vervangen door de volgende bepaling :

« 15° a) 2.000 x K frank per ton, voor het storten van afvalstoffen op een monostortplaats vergund voor verkleinde
huishoudelijke afvalstoffen, waarbij :
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