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Uittreksel uit het register van de notulen van de Gemeenteraad 

Aanwezig : Cathy MARCUS, w.d. Burgemeester-Voorzitster ;
Patrick DEBOUVERIE, Carlo LUYCKX, Said AHRUIL, Willem STEVENS, Thierry
VAN CAMPENHOUT, Yasmina NEKHOUL, Schepenen ;
Thierry UYLENBROECK, Catherine FRANCOIS, Vincent HENDERICK, Maria
NOVALET, Alain MARON, Jean SPINETTE, Hassan ASSILA, Rodolphe
d'UDEKEM d'ACOZ, Victoria VIDEGAIN SANTIAGO, Yvan BAUWENS, Victoria
DE VIGNERAL, Myriem AMRANI, Pedro RUPIO, Catherine
MORENVILLE, Barbara DE RADIGUES, Klaas LAGROU, Eva LAUWERS, Elsa
BAILLY, Mohssin EL GHARBI, Christophe SOIL, Touna Bernard GUEU, Michel
LIBOUTON, Hassan OUIRINI, Gemeenteraadsleden;
Laurent PAMPFER, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd : Alain HUTCHINSON, Schepen ;
Charles PICQUE, Julie PAPAZOGLOU, Khalid MANSOURI, Anne MORIN,
Gemeenteraadsleden.

OPENBARE ZITTING VAN 25 april 2013
#Onderwerp : Vernieuwen van het reglement op de bijzondere belasting op de aflevering van
milieuvergunningen voor installaties van klasse 1A, 1B, 2 en 3.#
Herzien zijn beraadslaging van 17 december 2009 betreffende de invoering van enne bijzondere belasting op
de aflevering van milieuvergunningen voor een periode van 5 jaar vervallend op 31 december 2014;
Gelet op artikel 170 van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet die de gemeenten een evenwichtig budget oplegt;
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en
gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale
geschillen en de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken;
Gelet op het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor het College van
Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschrift tegen een gemeentebelasting;
Gezien het algemene reglement betreffende het vaststellen en innen van gemeentebelastingen aangenomen
door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 1997 en zijn daaropvolgende wijzigingen;
Gelet op het besluit n°162/2007 van het Grondwettelijk Hof van 19 december 2007;
Gelet op de ordonnantie van 18 april 2002 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998, houdende
regeling van het administratief toezicht op de gemeentent van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op het Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli 1998, betreffende de
overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het
administratief toezicht zoals gewijzigd door het besluit van de Gewestregering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest op 18 november 1999;
Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;
Gelet op het besluit van 4 maart 1999 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de lijst
van installaties van klasse IB, 2 en 3 bepaalt in uitvoering van artikel 4 van de verordening van 5 juni 1997
betreffende de milieuvergunningen op 26 maart 2009;



Gelet op de ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de lijst der ingedeelde inrichtingen van
klasse 1A
Gelet op de omzendbrief van 24 augustus 1998 betreffende de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende
regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Besluit:

1°) het reglement op de bijzondere belasting op de aflevering van milieuvergunningen voor installaties van
klasse IA, IB, 2 en 3 te vernieuwen en de tekst ervan als volgt vast te stellen:

Artikel 1: Er wordt ten bate van de gemeente Sint-Gillis vanaf 13 mei 2013 en voor een periode vervallend
op 31 december 2018, een bijzondere belasting op de aflevering van milieu vergunningen.
Artikel 2: De belasting is eveneens verschuldigd wanneer en milieuvergunning vereist is voor:
-          de verplaatsing van een installatie;
-          het in uitbating nemen of opnieuw nemen van een installatie waarvan de vergunning niet werd
aangewend binnen de voorgeschreven termijn;
-          het opnieuw in uitbating nemen van een installatie waarvan de uitbating gedurende 2 opeenvolgende
jaren werd onderbroken;
-          het verder in uitbating nemen van een installatie waarvan de vergunning ten einde loopt;
-          het verder in uitbating nemen van een installatie die voorheen niet aan een milieuvergunning
onderworpen was en onlangs opgenomen werd in klasse die aan de milieuvergunning onderworpen is;
-          der verbouwing of de wijziging van een toegelaten installatie, wanneer deze wijzigingen de overgang
met zich meebrengt naar en nieuwe rubriek van de lijst van de geklasseerde inrichtingen of van dien aard dat
zij de gevaren, hinder of nadelen verbonden aan de installatie verergert;
-          de vernietiging of het buiten gebruik stellen van een toegelaten installatie wanneer  deze handeling
voortspruit uit de gevaren, de hinder of de nadelen veroorzaakt door de installatie en waarmee geen rekening
werd gehouden bij de aflevering van de oorspronkelijke vergunning;
Artikel 3: De aanslagvoet van de belasting wordt vastgesteld op 50€ voor de instellingen van klasse 3 zoals
bepaald door het besluit van 4 maart 1999 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die de
lijst van alle installaties van klasse IB, 2 en 3 bepaalt in uitvoering van artikel 4 van de verordening van 5
juni 1997 betreffende de milieuvergunningen gewijzigd op 26 maart 2009.
 Artikel 4: De aanslagvoet van de belasting wordt vastgesteld op 125€ voor de instellingen van klasse 2 zoals
bepaald door het besluit van 4 maart 1999 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die de
lijst van alle installaties van klasse IB, 2 en 3 bepaalt in uitvoering van artikel 4 van de verordening van 5
juni 1997 betreffende de milieuvergunningen gewijzigd op 26 maart 2009.
Artikel 5: De aanslagvoet van de belasting wordt vastgesteld op 150€ voor de instellingen van klasse IB
zoals bepaald door het besluit van 4 maart 1999 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die
de lijst van alle installaties van klasse IB, 2 en 3 bepaalt in uitvoering van artikel 4 van de verordening van 5
juni 1997 betreffende de milieuvergunningen gewijzigd op 26 maart 2009.
Artikel 6: De aanslagvoet van de belasting wordt vastgesteld op 750€ voor de instellingen van klasse IA
(zonder certificaat) zoals bepaald door de ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de lijst der
ingedeelde inrichtingen van klasse 1A.
Artikel 7: De aanslagvoet van de belasting wordt vastgesteld op 400€ voor de instellingen van klasse IA (met
certificaat) zoals bepaald door de ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de lijst der ingedeelde
inrichtingen van klasse 1A.
Artikel 8: De artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 blijven volledig van toepassing indien de persoon die een aanvraag tot
aflevering van een milieuvergunning indient geen verder gevolg geeft aan zijn verzoek.



Artikel 9: De belasting is verschuldigd door iedere natuurlijke of rechtspersoon die een aanvraag indient voor
de aflevering van een milieuvergunning.
Artikel 10: De installaties die onder toepassing vallen van het Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende
algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het
gevaar van de ioniserende stralingen.

Artikel 11: De installaties die gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente gelegen zijn, zijn
onderworpen aan deze bijzondere gemeentebelasting. Voor deze wordt er echter een belastingsvermindering
voorzien, d.w.z. dat de verschuldigde belasting evenredig is met ,de oppervlakte van de gebouwen gelegen
op het grondgebied van de gemeente, in vergelijking met de totale oppervlakte.
Artikel 12: De belasting wordt contant geïnd bij de aflevering van de milieuvergunning. Als de inning niet
contant kan gebeuren zal de belasting ingekohierd worden en onmiddellijk eisbaar zijn.
Artikel 13: De vestiging, de invordering en de geschillen betreffende deze belasting worden geregeld in
overeenstemming met de wet van 24 december 1996, zoals gewijzigd door de wet van 15 maart 1999
betreffende de betwisting in fiscale zaken en de wet van 23 maart 1999 betreffende de juridische organisatie
in fiscale zaken. De vestiging, de invordering en de geschillenregeling volgen bovendien de bepalingen
terzake opgenomen in het algemeen reglement aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 24 juni
1999 en zijn latere wijzigingen

2°) Onderhavige beraadslaging ter notificatie aan de Toezichthoudende Overheid toe te zenden.
 
 
 

De Raad keurt het voorstel van de beraadslaging goed.
29 stemmers : 29 positieve stemmen.

Aldus gedaan en beraadslaagd in zitting,
Door het Raad,

Gemeentesecretaris,
(g) Laurent PAMPFER  W.d. Burgemeester-Voorzitster,

(g) Cathy MARCUS
Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Namens het College,

Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER

 

Afgevaardigde Schepen,

Carlo LUYCKX


