
Index is de verhouding van twee indexcijfers van de consumptieprijzen met in de teller het indexcijfer van de
maand december van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar en in de noemer het indexcijfer van de
maand december 2001.

De indexering dient ieder jaar automatisch, dus zonder voorafgaande verwittiging te geschieden op 1 januari van
elk jaar.

Het aangepast bedrag wordt afgerond tot de hogere eurocent. ».

Art. 24. In hetzelfde decreet wordt de bijlage, ingevoegd bij het decreet van 19 december 1997 en gewijzigd bij de
decreten van 22 december 1999 en 22 december 2000, vervangen door de bijlage, gevoegd bij dit decreet.

Afdeling IV. — Oppervlaktewateren

Art. 25. In artikel 35ter van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, vervangen bij decreet van 25 juni 1992 en gewijzigd bij de decreten van 22 december 1993,
22 december 1995 en 22 december 2000, worden volgende wijzigingen aangebracht :

1˚ paragraaf 2 wordt vervangen door de volgende bepaling :

« § 2. Het bedrag van het eenheidstarief van de heffing wordt vastgesteld op 22,3 EUR en wordt jaarlijks aangepast
aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als basisindex het indexcijfer der consumptieprijzen van december 1992,
basis 1988, met name 113,76.

De indexering dient ieder jaar automatisch, dus zonder voorafgaande verwittiging, te geschieden op 1 januari van
elk jaar.

Voor het begrotingsjaar 1994 wordt het hierboven vernoemde bedrag van het eenheidstarief verhoogd met
2,5 procent, in afwijking van de hierboven vernoemde indexering.

Het aangepaste bedrag wordt afgerond op de hogere eurocent. ».

2˚ § 3 wordt vervangen door de volgende bepaling :

« § 3. De heffing ten laste van elk van de in artikel 35bis, § 3, bedoelde heffingsplichtigen kan in geen geval lager
zijn dan het minimum bedrag van 7,5 EUR. ».

3˚ § 5 wordt vervangen door de volgende bepaling :

« § 5. Wordt vrijgesteld van de verplichting tot betaling van de in § 1 bedoelde heffing, elke heffingsplichtige die
op 1 januari van het heffingsjaar of op de datum van overlijden geniet van :

1. ofwel, het gewaarborgd inkomen voor bejaarden volgens de wet van 1 april 1969 tot instelling van een
gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen volgens de wet van 22 maart 2001 tot
instelling van een inkomensgarantie voor ouderen.

2. ofwel, het bestaansminimum of levensminimum, toegekend door het O.C.M.W. met 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.

3. ofwel, de inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten volgens de wet van 27 februari 1987
betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten.

4. ofwel, de tegemoetkoming hulp aan bejaarden volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende de
tegemoetkomingen aan gehandicapten.

5. ofwel, de integratietegemoetkoming voor gehandicapten volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende de
tegemoetkomingen aan gehandicapten.

De vrijstelling wordt uitsluitend verleend voor de plaats van het watergebruik die tevens zijn wettelijke domicilie
is. Dezelfde vrijstelling geldt voor de heffingsplichtige met een gezinslid gedomicilieerd op hetzelfde adres voor wie
conform artikel 487bis-octies van het Burgerlijk Wetboek de verlengde minderjarigheid werd uitgesproken en die geniet
van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden
en/of de integratietegemoetkoming voor gehandicapten volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende tegemoet-
komingen aan gehandicapten.

De Maatschappij kan een heffingsplichtige ambtshalve vrijstellen op basis van de inlichtingen die worden
ingewonnen bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Ingeval de vrijstelling ambtshalve wordt toegekend, ontvangt de rechthebbende geen heffingsbiljet. Voor
heffingsplichtigen die een heffingsbiljet hebben gekregen, wordt de vrijstelling enkel op schriftelijke aanvraag verleend.
De aanvraag tot vrijstelling moet uiterlijk binnen de drie maanden na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet bij
de Maatschappij worden ingediend.

Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van :

1. ofwel, een voor eensluidend verklaard afschrift van de door de Rijksdienst voor Pensioenen gedane
kennisgeving van de beslissing tot toekenning van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of van de inkomensga-
rantie voor ouderen of een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen waaruit blijkt dat de op het
heffingsbiljet vermelde heffingsplichtige genoten heeft van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of van de
inkomensgarantie voor ouderen;

2. ofwel, een attest afgeleverd door het O.C.M.W. waaruit blijkt dat de op het heffingsbiljet vermelde
heffingsplichtige genoten heeft van een door het O.C.M.W. toegekend bestaansminimum of levensminimum;

3. ofwel, een voor eensluidend verklaard afschrift van de door het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid
en Leefmilieu gedane kennisgeving van de beslissing tot toekenning van de inkomensvervangende tegemoetkoming
voor gehandicapten, en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of de integratietegemoetkoming voor
gehandicapten of een attest afgeleverd door het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu waaruit
blijkt dat de op het heffingsbiljet vermelde heffingsplichtige genoten heeft van de inkomensvervangende tegemoetko-
ming voor gehandicapten, en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of de integratietegemoetkoming voor
gehandicapten;
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4. de afscheurstrook van het overeenkomstig heffingsbiljet.

Mits op 1 januari van het heffingsjaar of op de datum van overlijden voldaan is aan de boven vermelde
voorwaarden, is bedoelde vrijstelling van rechtswege verworven. ».

4˚ § 6 wordt vervangen door de volgende bepaling :

« § 6. Elke fysieke persoon die niet de heffingsplichtige is maar wel de werkelijke gebruiker van het water en die
niet samenwoont met de heffingsplichtige, kan de terugbetaling van zijn aandeel in de in § 1 bedoelde heffing voor de
plaats van het waterverbruik die tevens zijn wettelijke domicilie is verkrijgen van de Maatschappij, mits binnen de
twaalf maanden na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet een aanvraag daartoe wordt ingediend waarin het
aantal wooneenheden waarop het heffingsbiljet betrekking heeft, is vermeld en waaraan de volgende bijlagen zijn
toegevoegd :

1. ofwel, een voor eensluidend verklaard afschrift van de door de Rijksdienst voor Pensioenen gedane
kennisgeving van de beslissing tot toekenning van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of van de inkomensga-
rantie voor ouderen of een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen waaruit blijkt dat de betrokken fysieke
persoon genoten heeft van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of van de inkomensgarantie voor ouderen;

2. ofwel, een attest afgeleverd door het betrokken O.C.M.W. waaruit blijkt dat de betrokken fysieke persoon
genoten heeft van een door het O.C.M.W. toegekend bestaansminimum of levensminimum;

3. ofwel, een voor eensluidend verklaard afschrift van de door het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid
en Leefmilieu gedane kennisgeving van de beslissing tot toekenning van de inkomensvervangende tegemoetkoming
voor gehandicapten en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of integratietegemoetkoming voor gehandicap-
ten of een attest afgeleverd door het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmileu waaruit blijkt dat de
betrokken fysieke persoon genoten heeft van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten en/of de
tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of de integratietegemoetkoming voor gehandicapten;

4. de afscheurstrook van het overeenkomstig heffingsbiljet.

Aan de voorwaarden vermeld in § 5 moet worden voldaan op 1 januari van het heffingsjaar of op de datum van
overlijden. ».

Art. 26. In artikel 35quater, § 1, 1˚ en 3˚, van dezelfde wet, vervangen bij decreet van 25 juni 1992 en gewijzigd bij
decreet van 19 december 1998, onder « Qw : » de woorden :

« dat Qw gelijk is aan het quotiënt van enerzijds de door de openbare watervoorzieningsmaatschappij in het jaar
voorafgaand aan het heffingsjaar totale gefactureerde kosten, exclusief BTW, verhoogd met de aftrek voor de
hoeveelheid water die in hetzelfde jaar gratis werd geleverd en anderzijds de deelfactor 50 » 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 uitgedrukt in EUR, exclusief BTW, verhoogd met de
aftrek voor de hoeveelheid water die in hetzelfde jaar gratis werd geleverd en anderzijds de deelfactor 1,55. ».

Art. 27. In artikel 35septies van dezelfde wet, vervangen bij decreet van 25 juni 1992 en gewijzigd bij de decreten
van 22 december 1993, 21 december 1994, 19 december 1997 en 19 december 1998, 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 enerzijds de door de openbare watervoorzieningsmaatschappij in het jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar totale gefactureerde kosten, exclusief BTW, verhoogd met de aftrek voor de hoeveelheid water die in
hetzelfde jaar gratis werd geleverd en anderzijds de deelfactor 50 » 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 uitgedrukt in EUR, exclusief BTW, verhoogd met de aftrek voor de hoeveelheid water die in
hetzelfde jaar gratis werd geleverd en anderzijds de deelfactor 1,55. ».

Afdeling V. — Afvalstoffen

Art. 28. In artikel 47, § 2, van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen,
vervangen bij decreet van 20 december 1989 en gewijzigd bij de decreten van 21 december 1994, 22 december 1995,
20 december 1996 en 19 december 1997, worden vanaf 1 januari 2002 de in Belgische frank uitgedrukte bedragen die
in de tweede kolom van onderstaande tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen,
vermeld in de derde kolom van onderstaande tabel :

ART. 47 BEF EUR

§ 2, 1˚ 6000 148,74

3˚ 850 21,07

4˚ 500 12,39

6˚ 4000 99,16

7˚ 2000 49,58

8˚, a) 150 3,72

b) 500 12,39

9˚ 100 2,48

10˚, a) 2000 49,58

b) 1900 47,10

c) 535 13,26

11˚ 100 2,48

13˚ 2000 49,58

14˚ 600 14,87

15˚, a) 2000 49,58
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