
Aanwezig

Verontschuldigd

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
 

Michel LIBOUTON, Gemeenteraadslid-Voorzitter ;
Charles PICQUÉ, Burgemeester ;
Catherine MORENVILLE, Cathy MARCUS, Jean SPINETTE, Yasmina NEKHOUL, Thierry VAN
CAMPENHOUT, Jos RAYMENANTS, Willem STEVENS, Francesco IAMMARINO, Schepenen ;
Mohssin EL GHABRI, Catherine FRANCOIS, Hassan ASSILA, Victoria DE VIGNERAL, Suzanne
RYVERS, Loïc FRAITURE, Elisa SACCO, Khalid TALBI, Samira BENALLAL, Christine
WAIGNEIN, Olenka CZARNOCKI, Marie-Hélène LAHAYE, Pietro DE MATTEIS, Mohamed EL
OUARIACHI, Lesia RADELICKI, Fabrice MPORANA, Farid BELKHATIR, Celi RODRIGUEZ, Marc
NAETHER, Isabelle PINZAUTI BABRZYNSKI, Gemeenteraadsleden ;
Laurent PAMPFER, Gemeentesecretaris.

 
Saïd AHRUIL, Myriem AMRANI, Khalid MANSOURI, Agnès VERMEIREN, Estela COSTA,
Gemeenteraadsleden.

Zitting van 19.12.19

#Onderwerp : Reglement met betrekking tot de belasting op het afleveren van milieuvergunningen voor
inrichtingen van klasse IA, lB, 2 en 3. Hernieuwing.#

Openbare zitting

Veiligheid, hygiene en leefmilieu

Gelet op de beraadslaging van 13 december 2018 betreffende de vernieuwing en de wijziging van een bijzondere
belasting op het afleveren van milieuvergunningen voor een termijn van één jaar die per 31 december 2019
afloopt;
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 waarbij het begrotingsevenwicht wordt opgelegd aan de
gemeenten;
Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de
ingedeelde inrichtingen van klasse IB, I1 en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997
betreffende de milieuvergunningen;
Gelet op de ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de lijst van inrichtingen van klasse IA;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen en tot vaststelling van de klachtenprocedure;
Gelet op het algemeen reglement betreffende het vestigen en innen van gemeentebelastingen, goedgekeurd door
de gemeenteraad op 30 april 2015 en de latere wijzigingen;
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging van
de akten van de gemeenteoverheden aan de Regering met het oog op de uitoefening van het administratieve
toezicht en de latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief van 8 september 2016 met betrekking tot de hervorming van het administratief toezicht;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLIST:
1°) Het reglement met betrekking tot de bijzondere belasting op het afleveren van milieuvergunningen voor
inrichtingen van klasse IA, lB, 2 en 3 te vernieuwen en de tekst ervan als volgt vast te leggen:
Artikel 1: Er wordt ten gunste van de gemeente Sint-Gillis een belasting vastgelegd op het afleveren van
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milieuvergunningen voor inrichtingen van klasse IA, lB, 2 en 3 voor een termijn die ingaat op 1 januari 2020 en
per 31 december 2025 afloopt.
Artikel 2: De belasting is eveneens verschuldigd wanneer een milieuvergunning is vereist voor:
het verplaatsen van een inrichting;
het nieuw of opnieuw in bedrijf stellen van een inrichting waarvoor de vergunning niet binnen de gestelde termijn
werd uitgewerkt;
het opnieuw in bedrijf stellen van een inrichting waarvan de uitbating gedurende twee opeenvolgende jaren werd
onderbroken;
het voortzetten van de exploitatie van een inrichting waarvan de vergunning de einddatum bereikt;
het voortzetten van de exploitatie van een inrichting waarvoor eerder geen milieuvergunning was vereist en recent
werd opgenomen in een klasse waarvoor een vergunning is verplicht;
het verbouwen of aanpassen van een vergunde inrichting wanneer die aanpassing de overgang inhoudt naar een
nieuwe rubriek op de lijst van de ingedeelde inrichtingen of van dien aard is dat de gevaren, de hinder OF de
ongemakken die inherent zijn aan de inrichting, toenemen;
het vernietigen of het buiten gebruik stellen van de vergunde inrichting het gevolg is van gevaren, hinder of
ongemakken die voortvloeien uit de uitbating van de inrichting en waarmee geen rekening werd gehouden bij het
afleveren van de oorspronkelijke vergunning.
Artikel 3: De belasting is verschuldigd door alle natuurlijke en rechtspersonen die een aanvraag indienen met het
oog op de aflevering van milieuvergunningen voor inrichtingen van klasse IA, lB, 2 en 3.
Artikel 4: Het belastingtarief bedraagt 55€ voor inrichtingen van klasse 3 zoals bepaald in het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse
IA, IB, 2 en 3 met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de
milieuvergunningen; Het belastingtarief bedraagt 110€ voor de werven die door het rubriek n° 28-1 van het
bovenvermeld besluit worden opgenomen.
Artikel 5: Het belastingtarief bedraagt 150€ voor inrichtingen van klasse 2 zoals bepaald in het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse
IA, IB, 2 en 3 met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de
milieuvergunningen;
Artikel 6: Het belastingtarief bedraagt 175€ voor inrichtingen van klasse IB zoals bepaald in het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse
IA, IB, 2 en 3 met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de
milieuvergunningen;
Artikel 7: Het belastingtarief bedraagt 750€ voor inrichtingen van klasse IA (zonder attest) zoals bepaald in de
ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de lijst van inrichtingen van klasse IA.
Artikel 8: Het belastingtarief bedraagt 400€ voor inrichtingen van klasse IA (met attest) zoals bepaald in de
ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de lijst van inrichtingen van klasse IA.
Artikel 9: Artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 blijven onverminderd van toepassing indien de persoon die een aanvraag voor
het afleveren van een milieuvergunning heeft ingediend, geen enkel gevolg geeft aan zijn verzoek.
Artikel 10: Inrichtingen die onder de 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 vallen niet onder onderhavig reglement.
Artikel 11: Inrichtingen die zich gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente bevinden, zijn onderworpen
aan onderhavige gemeentebelasting. Er wordt te hunnen gunste evenwel een belastingverlichting berekend zodat
de belasting, in vergelijking met de totale oppervlakte, evenredig is aan de oppervlakte van de gebouwen die zijn
gevestigd op het grondgebied van de gemeente.
Artikel 12: De belasting moet bij het afleveren van de milieuvergunning contant worden betaald. Wanneer de
heffing niet contant kan worden betaald, wordt de belasting ingekohierd.
Artikel 13: De vestiging, de invordering en de geschillen met betrekking tot onderhavige belasting worden
geregeld in overeenstemming met de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillen inzake gemeentebelastingen en tot vaststelling van de klachtenprocedure.
De vestiging, de invordering en de geschillen volgen onder meer de bepalingen van het algemeen reglement dat
door de Gemeenteraad werd goedgekeurd in zijn zitting van 30 april 2015 en de latere wijzigingen.
 
2°) Onderhavige beraadslaging voor kennisgeving over te maken aan de toezichthoudende overheid.

2/3Gemeenteraad - 19.12.2019 - Uittreksel van dossier 55347

#013/19.12.2019/A/0004#



30 stemmers : 26 positieve stemmen, 4 onthoudingen.
Onthoudingen : Loïc FRAITURE, Elisa SACCO, Khalid TALBI, Farid BELKHATIR.

De Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER  

De Burgemeester,

Charles PICQUÉ
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