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De Regering heeft dit wetsontwerp op 18 februari
2002 ingediend.

De «goedkeuring tot drukken» werd op 4 maart 2002
door de Kamer ontvangen.

Le Gouvernement a déposé ce projet de loi le 18
février 2002.

Le «bon à tirer» a été reçu à la Chambre le 4 mars
2002.
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De omzetting van de Seveso II richtlijn is gebeurd
aan de hand van de wet van 22 mei 2001.  De be-
staande Seveso-wet wordt daarin niet expliciet op-
geheven, maar een actualisatie van de tekst dringt
zich op daar op een aantal punten er een fundamen-
teel verschil in benadering is.

De meeste artikels van de Seveso-wet kunnen
worden opgeheven.  De overige worden in overeen-
stemming gebracht met het samenwerkingsakkoord.
Door een wijziging van de wet van 21 januari 1987 is
meteen ook voorzien in dit wettelijke kader om de
Seveso-heffingen vanaf belastingjaar 2002 voort te
zetten.

La transposition de la directive Seveso II a été
opérée par la loi du 22 mai 2001.  La loi Seveso
existante n’y est pas explicitement abrogée mais une
actualisation du texte s’impose dès lors qu’il y a une
différence fondamentale d’approche sur un certain
nombre de points.

La plupart des articles de la loi Seveso peuvent
être abrogés.  Les autres sont mis en concordance
avec l’accord de coopération.  La modification de la
loi du 21 janvier 1987 a pour effet immédiat de prévoir
le cadre légal pour poursuivre les prélèvements
Seveso à partir de l’exercice 2002.

SAMENVATTING RÉSUMÉ
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COMMENTAIRE

Etant donné que la Directive européenne «Seveso
II» ne prévoit pas de prélèvements, la loi du 22 mai
2001 ne fait pas mention du prélèvement dit Seveso,
imposé aux entreprises soumises à la directive Seveso
en exécution de l’article 7, § 2bis de la loi du 21 janvier
1987, concernant les risques d’accidents majeurs de
certaines activités industrielles, dite loi Seveso.

L’accord de coopération du 21 juin 1999 n’abroge
pas explicitement la loi Seveso.  Certaines dispositions
de la loi Seveso sont à présent réglées par l’accord de
coopération mais il y a quelques articles, parmi lesquels
l’article 7, § 2bis de la loi Seveso, qui ne sont pas
abrogés par l’accord de coopération.  Un certain nombre
de différences fondamentales dans l’approche entre la
loi Seveso et l’accord de coopération compromettent
l’application du susdit article 7, § 2bis ainsi que d’ autres
articles et nécessitent donc une actualisation du texte.
Ainsi, il n’est plus question dans l’accord de coopération
de fabricant mais d’exploitant.

L’accord de coopération par t de la notion
d’établissement, tandis que la loi Seveso part de celle
d’activité. La modification de la loi du 21 janvier 1987 a
pour effet immédiat de prévoir le cadre légal requis
pour poursuivre les prélèvements Seveso. L’abrogation
de la plupart des articles de la loi Seveso oblige à la
modification de l’intitulé de la loi. L’objet de la loi est
limité au prélèvement devant couvrir les frais engagés
par la Protection Civile et le ministre ayant l’Emploi et
le Travail dans ses compétences, en exécution des
compétences fédérales concernant l’accord de
coopération.

1) Dispositions modifiées

Comme mentionné ci-dessus, l’intitulé de la loi est
modifié.L’article 1er de la loi du 21 janvier 1987 se réfère
à l’accord de coopération pour la détermination de son
champ d’application. Conformément à l’accord de
coopération, les entrepôts de transit sont exclus du
prélèvement.

L’article 2 de la même loi donne un certain nombre
de définitions.  Là où c’est possible, il est renvoyé à
l’accord de coopération. L’article 7, § 2bis concerne le
prélèvement en faveur du fonds Seveso.  La terminolo-
gie est adaptée à l’accord de coopération. Les différents
indices et facteurs sont adaptés.

TOELICHTING

Aangezien de Europese Richtlijn «Seveso II» geen
heffingen voorziet, maakt de wet van 22 mei 2001 geen
melding van de zgn. Seveso-heffing, opgelegd aan de
Sevesoplichtige inrichtingen, in uitvoering van artikel
7, § 2 bis van de wet van 21 januari 1987, inzake de
risico’s van zware ongevallen bij bepaalde industriële
activiteiten, de zgn. Seveso-wet.

Het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 heft
de Seveso-wet niet expliciet op.  Er zijn een aantal be-
palingen van de Seveso-wet die nu worden geregeld
door het samenwerkingsakkoord, maar er zijn enkele
artikelen, waaronder het artikel 7, § 2bis van de Seveso-
wet, die niet worden opgeheven door het
samenwerkingsakkoord.  Door een aantal fundamen-
tele verschillen in benadering tussen de Seveso-wet
en het samenwerkingsakkoord, komt de toepasbaarheid
van het bovengenoemde artikel 7, § 2bis en de andere
artikelen in het gedrang en is dus het noodzakelijk om
de tekst te actualiseren.  Zo is er in het samenwerkings-
akkoord geen sprake meer van een fabrikant maar van
een exploitant.

Het samenwerkingsakkoord vertrekt van de notie
inrichting, terwijl de Seveso-wet vertrok van de notie
activiteit.  Door een wijziging van de wet van 21 januari
1987 is meteen ook voorzien in dit wettelijke kader om
de Seveso-heffingen voort te zetten.  De opheffing van
het merendeel van de artikels van de Seveso-wet,
noopt tot het wijzigen van het opschrift van de wet. Het
voorwerp van de wet wordt beperkt tot de heffing ter
dekking van de kosten aangegaan door de Civiele Be-
scherming en de minister die Tewerkstelling en Arbeid
in zijn bevoegdheid heeft, in uitvoering van de federale
bevoegdheden betreffende het samenwerkingakkoord.

1) Wijzigingsbepalingen

Zoals boven vermeld wordt het opschrift van de
Seveso-wet gewijzigd. Het artikel 1 van de wet van 21
januari 1987 verwijst naar het samenwerkingsakkoord
voor de vaststelling van het toepassingsgebied.  In over-
eenstemming met het samenwerkingsakkoord, worden
de doorvoermagazijnen van de heffing uitgesloten.

Artikel 2 van dezelfde wet geeft een aantal defini-
ties.  Waar mogelijk wordt verwezen naar het
samenwerkingsakkoord. Artikel 7, § 2bis betreft de hef-
fing ten voordele van het Seveso-fonds.  De terminolo-
gie wordt aangepast aan het samenwerkingsakkoord.
De verschillende toe te passen indexen en factoren wor-
den gedefinieerd.
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2) Dispositions abrogées

La loi précitée abroge les articles suivants : 3 à 6
inclus, article 7 § 1er, § 2, § 3 et § 4 et 8 à 18 inclus.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

La matière visée dans le présent texte n’est pas une
des matières visées aux articles 74 et 77 de la
Constitution.

Art. 2

L’article 1 modifie l’intitulé dans ce sens que l’on fait
maintenant référence à l’alimentation des fonds.

Art. 3

L’article 1er est remplacé par une référence à l’accord
de coopération, une exception étant également prévue
pour les entrepôts de transit.

Art. 4

L’article 2 définit ce qu’il faut entendre par accord de
coopération, entrepôt de transit et valeur liminale.

Pour les concepts «présence de substances
dangereuses, établissement, nouvel établissement,
installation, exploitant et substances dangereuses», il
est fait référence à l’accord de coopération.

Art. 5

L’article 7, § 2bis, 1° de la même loi telle que modifiée
par la loi du 26 juin 1992, est modifié en vue de le
mettre en concordance avec l’accord de coopération.
Ainsi les mots «activité» ou «activité industrielle» sont
remplacés par «établissement» ou «installations faisant
partie de l’établissement». Pour le même motif,
«fabricant» est remplacé par «exploitant».

De même les définitions des facteurs qui sont utilisés
pour le calcul de l’indice d’incendie et d’explosion F
d’une part et de l’indice de toxicité T d’autre part, sont

2) Opgeheven bepalingen

In de bovenvermelde wet worden de volgende arti-
kelen opgeheven: 3 tot en met 6, artikel 7 § 1, § 2, § 3
en § 4 en 8 tot en met 18.

TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN

Artikel 1

Deze tekst heeft niet tot voorwerp één van de mate-
ries bedoeld in de artikelen 74 en 77 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 1 wijzigt het opschrift in die zin dat nu wordt
verwezen naar de stijving van de fondsen.

Art. 3

Artikel 1 wordt vervangen door een verwijzing naar
het samenwerkingsakkoord, waarbij ook een uitzonde-
ring voor de doorvoermagazijnen wordt voorzien.

Art. 4

Ar tikel 2 bepaalt de definities van wat onder
samenwerkingsakkoord, doorvoermagazijn en drempel-
waarde moet worden verstaan.

Voor de begrippen «aanwezigheid van gevaarlijke
stoffen, inrichting, nieuwe inrichting, installatie, exploi-
tant en gevaarlijke stoffen» wordt verwezen naar het
samenwerkingsakkoord.

Art. 5

In artikel 7, § 2bis, 1° van dezelfde wet, zoals gewij-
zigd bij de wet van 26 juni 1992, worden wijzigingen
aangebracht om deze in overeenstemming te brengen
met het samenwerkingsakkoord. Zo wordt «activiteit»
of «industriële activiteit» vervangen door «inrichting»
of «installaties die deel uitmaken van de inrichting».
Ook wordt om dezelfde reden «fabrikant» vervangen
door «exploitant».

Alsook worden de definities van de factoren die ge-
bruikt worden voor de berekening van de brand- en
explosie-index F enerzijds, en van de toxiciteitsindex T
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affinées et complétées. Ces définitions ainsi modifiées
permettent l’uniformisation des calculs des indices
susmentionnés.

Art. 6

L’article 7, § 2bis, 1° de la même loi modifiée par la
loi du 26 juin 1992, est complété par les alinéas
suivants:

«Lorsque l’établissement est composé de plusieurs
installations individuelles, à l’intérieur desquelles les
valeurs liminales en matière de présence de substances
dangereuses sont dépassées en soi, le calcul se fait
par installation et le prélèvement est dû par
installation.Lorsque plusieurs installations au sein d’un
établissement font partie d’une unité de production
intégrée, ces installations sont considérées, dans le
cadre de l’application de cette loi, comme une seule
installation.».

 Art. 7

Sont abrogés, dans la même loi:

1° les articles 3 à 6;

2° l’article 7, § 1er, § 2, § 3 et § 4;

3° les articles 8 à 18.

La ministre de l’Emploi et du Travail,

Laurette ONKELINX

Le ministre de l’Intérieur,

Antoine DUQUESNE

anderzijds verfijnd en vervolledigd. Deze gewijzigde
definities bewerkstelligen een eenduidige manier van
berekenen van voormelde indexen.

Art. 6

Art. 7, § 2bis, 1° van dezelfde wet gewijzigd bij de
wet van 26 juni 1992, wordt aangevuld met de volgende
leden:

«Indien de inrichting samengesteld is uit meerdere
afzonderlijke installaties, waarin op zichzelf de drempel-
waarden inzake aanwezigheid van gevaarlijke stoffen
worden overschreden, dan geschiedt de berekening per
installatie en is de heffing per installatie verschuldigd.
Wanneer meerdere installaties binnen een inrichting
deel uitmaken van een geïntegreerde productie-een-
heid, dan worden deze installaties in het kader van de
toepassing van deze wet, beschouwd als één enkele
installatie.».

Art. 7

In dezelfde wet worden opgeheven:

1° de artikelen 3 tot en met 6;

2° artikel 7, § 1, § 2, § 3 en § 4;

3° de artikelen 8 tot en met 18.

De minister van Tewerkstelling en Arbeid,

Laurette ONKELINX

De minister van Binnenlandse Zaken,

Antoine DUQUESNE
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AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État

Avant-projet de loi portant modification de la loi du
21 janvier 1987 concernant les risques d’accidents

majeurs de certaines activités industrielles

Article 1er

 La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la
Constitution.

Art. 2

L’intitulé de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques
d’accidents majeurs de certaines activités industrielles est rem-
placé par l’intitulé suivant:

«Loi relative à l’alimentation du fonds pour les risques d’ac-
cidents majeurs et le fonds pour la prévention des accidents
majeurs».

Art. 3

L’article 1er de ladite loi du 21 janvier 1987 est remplacé par
la disposition suivante:

«Article 1er. — La présente loi est d’application aux établis-
sements visés à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’accord de coopé-
ration, visé à l’article 2, 1°;

La présente loi n’est pas d’application aux entrepôts de tran-
sit.».

Art. 4

L’article 2 de ladite loi du 21 janvier 1987 est remplacé par la
disposition suivante:

«Art. 2.— Au sens de cette loi, on entend par :

1° accord de coopération : l’accord de coopération du 21 juin
1999 entre l’état fédéral, les régions flamande et wallonne et la
Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dan-
gers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses, approuvé par la loi du 22 mai 2001;

2° présence de substances dangereuses, établissement,
nouvel établissement, installation, exploitant, substances dan-
gereuses: les mêmes définitions que celles visées aux articles
3 et 4 de l’accord de coopération;

3° entrepôt de transit : un entrepôt qui satisfait simultané-
ment aux conditions suivantes :

– l’entrepôt est uniquement destiné à l’entreposage tempo-
raire de biens emballés;

– l’entrepôt est situé en dehors de l’établissement où ces
biens sont produits ou utilisés;

VOORONTWERP VAN WET

onderworpen aan het advies van de Raad van State

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van
21 januari 1987 inzake de risico’s van zware ongevallen

bij bepaalde industriële activiteiten

Artikel 1

 Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in arti-
kel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Het opschrift van de wet van 21 januari 1987 inzake de risi-
co’s van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten
wordt vervangen als volgt:

«Wet ter stijving van het fonds voor risico’s van zware onge-
vallen en het fonds voor preventie van zware ongevallen».

Art. 3

Artikel 1 van dezelfde wet van 21 januari 1987 wordt ver-
vangen als volgt:

«Artikel 1. — Deze wet is van toepassing op de inrichtingen
bedoeld in artikel 3, § 1, tweede lid, van het samenwerkings-
akkoord, zoals bedoeld onder artikel 2, 1°;

Deze wet is niet van toepassing op de doorvoermagazijnen.».

Art. 4

Artikel 2 van dezelfde wet van 21 januari 1987 wordt ver-
vangen als volgt:

«Art. 2. —  In de zin van deze wet wordt verstaan onder:

1° samenwerkingsakkoord: het samenwerkingsakkoord van
21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing
van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stof-
fen betrokken zijn, waarmee instemming werd betuigd bij de
wet van 22 mei 2001;

2° aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, inrichting, nieuwe
inrichting, installatie, exploitant, gevaarlijke stoffen: dezelfde
definities als deze bedoeld in de artikelen 3 en 4 van het
samenwerkingsakkoord;

3° doorvoermagazijn: een magazijn dat gelijktijdig voldoet aan
de volgende voorwaarden:

– het magazijn is uitsluitend bestemd voor het tijdelijk op-
slaan van verpakte goederen;

– het magazijn bevindt zich buiten de inrichting waar deze
goederen worden geproduceerd of aangewend;
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– aucune activité, autre que celles qui ont rapport avec le
transport et l’entreposage des biens, n’est effectuée à l’inté-
rieur de cet entrepôt;

– l’exploitant doit prouver, au moyen de documents, que l’en-
treposage temporaire fait partie de la chaîne de transport glo-
bale des biens.

4° valeur liminale : les valeurs mentionnées dans la 3ème co-
lonne des parties 1 et 2 de l’annexe I de l’accord de coopéra-
tion.».

Art. 5

 A l’article 7, § 2bis, 1° de la même loi telle que modifiée par
la loi du 26 juin 1992, sont apportées les modifications suivan-
tes:

1° A l’alinéa 1er, les mots «par activité industrielle, notifiée de
la façon prévue à l’article 4», sont remplacés par les mots « par
établissement»;

2° A l’alinéa 1er, les mots «Le prélèvement est dû par le fabri-
cant responsable de l’activité industrielle» sont remplacés par
les mots «Le prélèvement est dû par l’exploitant»;

3° A l’alinéa 2, les mots «chaque activité industrielle est clas-
sée» sont remplacés par les mots «chaque établissement est
classé» et les mots «de l’activité industrielle» sont remplacés
par les mots «de l’établissement»;

4° L’alinéa 3 est remplacé par l’alinéa suivant:

«L’indice d’incendie et d’explosion F est calculé comme suit:

F = MF x (1 + GPHtot) x (1 + SPHtot)

Où:
MF est le facteur matériel, le critère de l’énergie potentielle

des substances dangereuses impliquées, déterminé à l’aide de
critères qui sont une mesure pour l’inflammabilité et la réacti-
vité, comme l’importance du point d’ignition, la température adia-
batique de désagrégation et les résultats des essais calorimé-
triques;

GPHtot  est un critère des risques inhérents au procédé uti-
lisé, selon sa nature et ses caractéristiques, tel que celui-ci doit
être décrit dans le rapport de sécurité dont le contenu est fixé à
l’annexe II de l’accord de coopération;

SPHtot est un critère des risques propres à l’installation con-
cernée, selon les conditions de fonctionnement, la nature et l’am-
pleur de l’installation, fixé au moyen de critères qui se rappor-
tent:

– à la température du procédé;
– la pression;
– le fonctionnement ou non en dessous de la pression at-

mosphérique ou à proximité de la zone présentant un risque
d’explosion;

– la quantité de matières inflammables présentes dans l’ins-
tallation;

– in het magazijn worden geen andere activiteiten uitgevoerd
dan deze die verband houden met het vervoer en het opslaan
van de goederen;

– de exploitant moet aan de hand van documenten aantonen
dat de tijdelijke opslag deel uitmaakt van de globale transport-
keten van de goederen.

4° drempelwaarde: de waarden vermeld in de 3de kolom van
de delen 1 en 2 van de bijlage I van het samenwerkings-
akkoord.».

Art. 5

In artikel 7, § 2bis, 1° van dezelfde wet, zoals gewijzigd bij
de wet van 26 juni 1992, worden de volgende wijzigingen aan-
gebracht:

1° In het eerste lid worden de woorden «per industriële acti-
viteit, waarvan kennis is gegeven als bedoeld in artikel 4» ver-
vangen door de woorden «per inrichting»;

2° In het eerste lid worden de woorden «De heffing is ver-
schuldigd door de fabrikant die verantwoordelijk is voor de in-
dustriële activiteit» vervangen door: «De heffing is verschuldigd
door de exploitant»;

3° In het tweede lid worden de woorden «iedere industriële
activiteit» vervangen door «iedere inrichting» en de woorden
«van de industriële activiteit» door «van de installaties die deel
uitmaken van de inrichting»;

4° Het derde lid wordt vervangen als volgt:

«De brand- en explosie-index F wordt als volgt berekend:

F = MF x (1 + GPHtot) x (1 + SPHtot)

Waarin:
MF de materiaalfactor is, een maatstaf voor de potentiële

energie van de betrokken gevaarlijke stoffen, die bepaald wordt
aan de hand van criteria die een maat zijn voor de brandbaarheid
en de reactiviteit, zoals de grootte van het vlampunt, de
adiabatische ontbindingstemperatuur en de testresultaten van
calorimetrische proeven;

GPHtot  een maatstaf is voor de gevaren verbonden aan het
gebruikte procédé, volgens de aard en karakteristieken ervan,
zoals deze beschreven moeten worden in het veiligheidsrapport
waarvan de inhoud is vastgelegd in de bijlage II van het
samenwerkingsakkoord;

SPHtot  een maatstaf is voor de gevaren eigen aan de be-
trokken installatie, volgens de werkingsvoorwaarden, de aard
en de omvang van de installaties, die bepaald wordt aan de
hand van criteria die verband houden met:

– de procestemperatuur;
– de druk;
– het al of niet werken beneden atmosferische druk of in de

nabijheid van het explosiegevaarlijk gebied;

– de hoeveelheid brandbare stoffen die in de installatie aan-
wezig zijn;
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– le taux de corrosion des matériaux utilisés;
– la mesure dans laquelle des fuites peuvent se produire.»;

5° L’alinéa 4 est remplacé par l’alinéa suivant:

«L’indice de toxicité T est calculé comme suit:

T = TF x (1 + GPHtot + SPHtot)

Où:
TF est le facteur de toxicité, le critère de toxicité potentielle

des substances dangereuses impliquées, calculé au moyen de
critères qui sont une mesure pour la toxicité comme l’impor-
tance des valeurs LD50 et LC50 et des concentrations maxi-
males admises sur le lieu du travail;

GPHtot et SPHtot ont les mêmes valeurs que celles qui s’ap-
pliquent pour le calcul de l’indice d’incendie et d’explosion, comme
visé à l’alinéa précédent.»;

6° Aux alinéas 5 et suivants, les mots «activité industrielle»
sont remplacés par le mot «établissement», les mots «activités
industrielles» par le mot «établissements» et le mot «classées»
par le mot «classés».

Art. 6

L’article 7, § 2bis, 1° de la même loi modifiée par la loi du 26
juin 1992, est complété par les alinéas suivants:

«Lorsque l’établissement est composé de plusieurs installa-
tions individuelles, à l’intérieur desquelles les valeurs liminales
en matière de présence de substances dangereuses sont dé-
passées en soi, le calcul se fait par installation et le prélève-
ment est dû par installation.

Lorsque plusieurs installations au sein d’un établissement
font partie d’une unité de production intégrée, ces installations
sont considérées, dans le cadre de l’application de cette loi,
comme une seule installation.».

Art. 7

Sont abrogés, dans la même loi:

1° les articles 3 à 6;

2° l’article 7 § 1er, § 2, § 3 et § 4;

3° les articles 8 à 18.

– de mate van corrosie van de gebruikte materialen;
– de mate waarin lekken kunnen voorkomen.»;

5° Het vierde lid wordt vervangen als volgt:

«De toxiciteitsindex T wordt als volgt berekend:

T = TF x (1 + GPHtot + SPHtot )

Waarin:
TF de toxiciteitsfactor is, een maatstaf voor de potentiële gif-

tigheid van de betrokken gevaarlijke stoffen, die bepaald wordt
aan de hand van criteria die een maat zijn voor de giftigheid,
zoals de grootte van de LD50- en LC50- waarden en de maxi-
mum toegelaten concentraties op de werkplaats;

GPHtot en SPHtot  dezelfde waarden hebben die gelden voor
de berekening van de brand- en explosie-index, zoals bedoeld
in het voorgaande lid.»;

6° In leden 5 en volgende worden de woorden «industriële
activiteit» vervangen door het woord «inrichting» en de woor-
den “industriële activiteiten” door het woord «inrichtingen».

Art. 6

Art. 7, § 2bis, 1° van dezelfde wet gewijzigd bij de wet van 26
juni 1992, wordt aangevuld met de volgende leden:

«Indien de inrichting samengesteld is uit meerdere afzon-
derlijke installaties, waarin op zichzelf de drempelwaarden in-
zake aanwezigheid van gevaarlijke stoffen worden overschre-
den, dan geschiedt de berekening per installatie en is de heffing
per installatie verschuldigd.

Wanneer meerdere installaties binnen een inrichting deel uit-
maken van een geïntegreerde productie-eenheid, dan worden
deze installaties in het kader van de toepassing van deze wet,
beschouwd als één enkele installatie.».

Art. 7

In dezelfde wet worden opgeheven:

1° de artikelen 3 tot en met 6;

2° artikel 7 § 1, § 2, § 3 en § 4;

3° de artikelen 8 tot en met 18.



10 1641/001DOC 50

C H A M B R E   4 e  S E S S I O N  D E  L A  5 0 e  L É G I S L A T U R EK A M E R    4 e   Z I T T I N G  V A N  D E  5 0 e  Z I T T I N G S P E R I O D E 2001 2002

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 32.478/2

Le Conseil d’État, section de législation, deuxième chambre,
saisi par le Ministre de l’Intérieur, le 5 novembre 2001, d’une
demande d’avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours,
sur un avant-projet de loi «portant modification de la loi du 21 jan-
vier 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de cer-
taines activités industrielles», a donné le 8 novembre 2001 l’avis
suivant :

Suivant l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d’État, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande
d’avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le
caractère urgent.

La lettre s’exprime en ces termes :

«Aangezien de Europese richtlijn «Seveso II» dit niet voor-
ziet, maakt de wet van 22 mei 2001 geen melding van de zoge-
naamde Seveso-heffing, opgelegd aan de Seveso-plichtige in-
richtingen, in uitvoering van artikel 7, § 2bis van de Seveso-wet
van 21 januari 1987 .

Het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 heft de Seveso-
wet van 1987 niet expliciet op.  Er zijn een aantal bepalingen
van de eerste Seveso-wet die voortaan worden geregeld door
het samenwerkingsakkoord, maar er zijn enkele artikelen, waar-
onder het artikel 7, § 2bis, van de eerste Seveso-wet, die niet
worden opgeheven door het samenwerkingsakkoord.

Door een aantal fundamentele verschillen in benadering tus-
sen de oude Seveso-wet en het samenwerkingsakkoord
van 1999, komt de toepasbaarheid van het bovengenoemde
artikel 7, § 2bis en de andere artikelen in het gedragen en is het
noodzakelijk om deze tekst te actualiseren.

Deze wijziging heeft vooral tot doel het wettelijk kader om de
Seveso-heffingen vanaf belastingsjaar 2002 verder te zetten.

De inkomsten van deze heffingen spijzen twee fondsen :

– het fonds voor risico’s van zware ongevallen, ingeschre-
ven op de begroting van Binnenlandse Zaken;

– het fonds voor preventie van zware ongevallen, ingeschre-
ven op de begroting van het Ministerie van Tewerkstelling en
Arbeid.

1. Het fonds voor risico’s van zware ongevallen, het zgn.
Seveso-fonds, wordt aangewend voor om de bestuurs-,
werkings-, studie- en investeringskosten te dekken welke op-
gelopen zijn door de Civiele Bescherming.

In het verleden werden de interventiediensten reeds uitge-
rust met niet-conventionele middelen die voor tussenkomst in
geval van een zwaar ongeval noodzakelijk zijn, b.v. zware en
middelzware gaspakken, volgelaatsmaskers, ademhalingsap-
paratuur, gasdetectoren, communicatieapparatuur, hoge druk-
ademluchtcompressoren, water- en schuimmonitoren, schuim-
doseerpompen, haakarmvoertuigen, persslangen met grote

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
Nr. 32.478/2

De Raad van State, afdeling wetgeving, tweede kamer, op
5 november 2001 door de Minister van Binnenlandse Zaken ver-
zocht hem, binnen een termijn van ten hoogste drie dagen, van
advies te dienen over een voorontwerp van wet «tot wijziging
van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico’s van zware
ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten», heeft op 8 no-
vember 2001 het volgende advies gegeven :

Overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördi-
neerde wetten op de Raad van State, ingevoegd bij de wet van
4 augustus 1996, moeten in de adviesaanvraag in het bijzonder
de redenen worden opgegeven tot staving van het spoedeisend
karakter ervan.

In het onderhavige geval luidt de motivering in de brief al-
dus :

«Aangezien de Europese richtlijn «Seveso II» dit niet voor-
ziet, maakt de wet van 22 mei 2001 geen melding van de zoge-
naamde Seveso-heffing, opgelegd aan de Seveso-plichtige in-
richtingen, in uitvoering van artikel 7, § 2 bis van de Seveso-wet
van 21 januari 1987 .

Het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 heft de Seveso-
wet van 1987 niet expliciet op. Er zijn een aantal bepalingen van
de eerste Seveso-wet die voortaan worden geregeld door het
samenwerkingsakkoord, maar er zijn enkele artikelen, waar-
onder het artikel 7, § 2bis, van de eerste Seveso-wet, die niet
worden opgeheven door het samenwerkingsakkoord.

Door een aantal fundamentele verschillen in benadering tus-
sen de oude Seveso-wet en het samenwerkingsakkoord
van 1999, komt de toepasbaarheid van het bovengenoemde
artikel 7, § 2bis en de andere artikelen in het gedragen en is het
noodzakelijk om deze tekst te actualiseren.

Deze wijziging heeft vooral tot doel het wettelijk kader om de
Seveso-heffingen vanaf belastingsjaar 2002 verder te zetten.

De inkomsten van deze heffingen spijzen twee fondsen :

– het fonds voor risico’s van zware ongevallen, ingeschre-
ven op de begroting van Binnenlandse Zaken;

– het fonds voor preventie van zware ongevallen, ingeschre-
ven op de begroting van het Ministerie van Tewerkstelling en
Arbeid.

1. Het fonds voor risico’s van zware ongevallen, het zgn.
Seveso-fonds, wordt aangewend voor om de bestuurs-,
werkings-, studie- en investeringskosten te dekken welke op-
gelopen zijn door de Civiele Bescherming.

In het verleden werden de interventiediensten reeds uitge-
rust met niet-conventionele middelen die voor tussenkomst in
geval van een zwaar ongeval noodzakelijk zijn, b.v. zware en
middelzware gaspakken, volgelaatsmaskers, ademhalingsap-
paratuur, gasdetectoren, communicatieapparatuur, hoge druk-
ademluchtcompressoren, water- en schuimmonitoren, schuim-
doseerpompen, haakarmvoertuigen, persslangen met grote
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diameter en slangencontainers, afdichtmaterieel, detectiekoffers,
containers voor ademhalingstoestellen, ...

Voor onderhoud en vervanging van onderdelen van dit
geleverd materieel blijven werkingskredieten noodzakelijk.

Niet alleen onderhoud van reeds geleverd materieel blijft in
de toekomst noodzakelijk, maar door de naar schatting 52
bijkomende Seveso-inrichtingen, die vanaf de Seveso II-richtlijn
onderworpen zijn, dienen de interventiediensten die voorheen
niet met deze problematiek geconfronteerd waren, eveneens
op een zelfde verantwoorde manier uitgerust te worden.

Op voormeld fonds worden heden eveneens een 30-tal
contractuele personeelsleden betaald, die belast zijn met de
uitvoering van de taken waarmee de Minister van Binnenlandse
zaken wordt belast in het kader van de Seveso-wetgeving. In
het samenwerkingsakkoord is de Algemene Directie van de
Civiele Bescherming beoordelingsdienst van de door de exploi-
tant in te dienen veiligheidsrapporten. Ook voor het opstellen
van de externe noodplannen is er contractueel Seveso-
personeel tewerkgesteld bij de diensten van de meeste
provinciegouverneurs.

Daarnaast zijn enkele grote projecten in uitvoering of in
voorbereiding :

– een elektronisch sirenenetwerk ter verwittiging van de
bevolking in geval van een zwaar ongeval. Het voormeld fonds
moet aangesproken worden voor de aanschaf van elektronische
sirenes rond de nieuwe Seveso II-inrichtingen.

– In de Antwerpse haven, het gebied met de hoogste dichtheid
aan Seveso-inrichtingen in België, drong een afdoend
verkeerscirculatieplan zich op. Op de belangrijke kruispunten
worden de weggebruikers via centraal gestuurde verkeersborden
omgeleid in geval van een ramp. Ook in andere gebieden met
meerdere Seveso-sites zou een verkeerscirculatieplan,
gefinancierd via het Seveso-fonds zijn nut bewijzen.

– De Seveso II-richtlijn en dus ook het
samenwerkingsakkoord vermelden dat het publiek moet worden
ingelicht over de in geval van een zwaar ongeval te treffen
veiligheidsmaatregelen en de te volgen gedragslijnen. Een na-
tionale voorlichtingscampagne zal hiervoor in 2002 gerealiseerd
worden, waarbij aan de bevolking via de media de nodige
inlichtingen worden verstrekt.

– De Minister van Binnenlandse Zaken gaf zijn akkoord
eveneens omtrent de uitwerking van een pilootproject voor een
uniform meetplan. Via het zgn. CAMHIE-project zal men in geval
van een zwaar ongeval binnen korte termijn precieze gegevens
hebben over de samenstelling van de emissiegaswolk, zodat
de bevoegde overheid beslissingen kan nemen over te nemen
veiligheidsmaatregelen voor de getroffen bevolking. Dit project
zal in het programma 2002 opgenomen worden en eveneens
gefinancierd worden met het «Seveso»-fonds.

2. Het fonds voor preventie van ongevallen moet de kosten
van de preventieopdrachten in toepassing van deze wet dekken,
aangegaan door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid. Deze

diameter en slangencontainers, afdichtmaterieel, detectiekoffers,
containers voor ademhalingstoestellen, ...

Voor onderhoud en vervanging van onderdelen van dit gele-
verd materieel blijven werkingskredieten noodzakelijk.

Niet alleen onderhoud van reeds geleverd materieel blijft in
de toekomst noodzakelijk, maar door de naar schatting 52 bij-
komende Seveso-inrichtingen, die vanaf de Seveso II-richtlijn
onderworpen zijn, dienen de interventiediensten die voorheen
niet met deze problematiek geconfronteerd waren, eveneens
op een zelfde verantwoorde manier uitgerust te worden.

Op voormeld fonds worden heden eveneens een 30-tal con-
tractuele personeelsleden betaald, die belast zijn met de uit-
voering van de taken waarmee de Minister van Binnenlandse
zaken wordt belast in het kader van de Seveso-wetgeving. In
het samenwerkingsakkoord is de Algemene Directie van de
Civiele Bescherming beoordelingsdienst van de door de exploi-
tant in te dienen veiligheidsrapporten. Ook voor het opstellen
van de externe noodplannen is er contractueel Seveso-perso-
neel tewerkgesteld bij de diensten van de meeste provincie-
gouverneurs.

Daarnaast zijn enkele grote projecten in uitvoering of in voor-
bereiding :

– een elektronisch sirenenetwerk ter verwittiging van de be-
volking in geval van een zwaar ongeval. Het voormeld fonds
moet aangesproken worden voor de aanschaf van elektroni-
sche sirenes rond de nieuwe Seveso II-inrichtingen.

– In de Antwerpse haven, het gebied met de hoogste dicht-
heid aan Seveso-inrichtingen in België, drong een afdoend
verkeerscirculatieplan zich op. Op de belangrijke kruispunten
worden de weggebruikers via centraal gestuurde verkeersbor-
den omgeleid in geval van een ramp. Ook in andere gebieden
met meerdere Seveso-sites zou een verkeerscirculatieplan,
gefinancierd via het Seveso-fonds zijn nut bewijzen.

– De Seveso II-richtlijn en dus ook het samenwerkings-
akkoord vermelden dat het publiek moet worden ingelicht over
de in geval van een zwaar ongeval te treffen veiligheidsmaatre-
gelen en de te volgen gedragslijnen. Een nationale voorlichtings-
campagne zal hiervoor in 2002 gerealiseerd worden, waarbij
aan de bevolking via de media de nodige inlichtingen worden
verstrekt.

– De Minister van Binnenlandse Zaken gaf zijn akkoord even-
eens omtrent de uitwerking van een pilootproject voor een uni-
form meetplan. Via het zgn. CAMHIE-project zal men in geval
van een zwaar ongeval binnen korte termijn precieze gegevens
hebben over de samenstelling van de emissiegaswolk, zodat
de bevoegde overheid beslissingen kan nemen over te nemen
veiligheidsmaatregelen voor de getroffen bevolking. Dit project
zal in het programma 2002 opgenomen worden en eveneens
gefinancierd worden met het «Seveso»-fonds.

2. Het fonds voor preventie van ongevallen moet de kosten
van de preventieopdrachten in toepassing van deze wet dek-
ken, aangegaan door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid.
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preventieopdrachten bestaan uit het onderzoeken van de door
de exploitant op te stellen veiligheidsrapporten. Een
inspectiesysteem werd opgericht in uitvoering van artikel 18
van het samenwerkingsakkoord, waarbij wordt toegezien op het
uittesten en zonodig herzien en bijwerken van de interne
noodplannen. De Directie van de Chemische Risico’s van het
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid is inspectiedienst en
beoordelingsdienst in het kader van voormeld
samenwerkingsakkoord.

Voor de uitvoering van de taken waarmee de federale
ministeries Binnenlandse Zaken en Tewerkstelling en Arbeid in
het kader van de huidige Seveso II-wetgeving zijn belast, konden
tot op heden de kosten verhaald worden op voormelde fondsen.
Indien de inkomsten via de Seveso-heffingen zouden wegvallen,
komt de verdere uitvoering van die taken en dus ook de
toepassing van de Europese Seveso II-richtlijn op korte termijn
ernstig in het gedrang. Desgevallend riskeert men een
veroordeling van het Hof van Justitie te Luxemburg.

*
*      *

Le Conseil d’État, section de législation, se limite, conformé-
ment à l’article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Con-
seil d’État, à examiner le fondement juridique, la compétence
de l’auteur de l’acte ainsi que l’accomplissement des formalités
prescrites.

*
*      *

Sur ces trois points, le Conseil d’État ne formule aucune
observation.

La chambre était composée de

Messieurs

Y. Kreins, président de chambre,

P. Liénardy,
J. Jaumotte, conseillers d’État,

Madame

B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. B. Jadot, premier auditeur.
La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par
M. L. Jans, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version
néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier, Le président,

B. Vigneron Y. Kreins

Deze preventieopdrachten bestaan uit het onderzoeken van de
door de exploitant op te stellen veiligheidsrapporten. Een
inspectiesysteem werd opgericht in uitvoering van artikel 18
van het samenwerkingsakkoord, waarbij wordt toegezien op het
uittesten en zonodig herzien en bijwerken van de interne nood-
plannen. De Directie van de Chemische Risico’s van het Minis-
terie van Tewerkstelling en Arbeid is inspectiedienst en
beoordelingsdienst in het kader van voormeld samenwerkings-
akkoord.

Voor de uitvoering van de taken waarmee de federale minis-
teries Binnenlandse Zaken en Tewerkstelling en Arbeid in het
kader van de huidige Seveso II-wetgeving zijn belast, konden
tot op heden de kosten verhaald worden op voormelde fond-
sen. Indien de inkomsten via de Seveso-heffingen zouden weg-
vallen, komt de verdere uitvoering van die taken en dus ook de
toepassing van de Europese Seveso II-richtlijn op korte termijn
ernstig in het gedrang. Desgevallend riskeert men een veroor-
deling van het Hof van Justitie te Luxemburg.

*
*      *

De Raad van State, afdeling wetgeving, beperkt zich, over-
eenkomstig artikel 84, tweede lid, van de gecoördineerde wet-
ten op de Raad van State, tot het onderzoek van de rechts-
grond, van de bevoegdheid van de steller van de handeling,
alsmede van de vraag of aan de voorgeschreven vormvereisten
is voldaan.

*
*      *

Over deze drie punten maakt de Raad van State geen en-
kele opmerking.

De kamer was samengesteld uit

de Heren

Y. Kreins, kamervoorzitter,

P. Liénardy,
J. Jaumotte, staatsraden,

Mevrouw

B. Vigneron, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de H. B. Jadot, eerste
auditeur.  De nota van het Coördinatiebureau werd opgesteld
en toegelicht door de H. L. Jans, adjunct-referendaris.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse
tekst werd nagezien onder toezicht van de H. P. Liénardy.

De griffier, De voorzitter,

B. Vigneron Y. Kreins
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PROJET DE LOI

ALBERT, ROI DES BELGES,

A tous, présents et à venir,

SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre de l’Intérieur et
de Notre ministre de l’Emploi et du Travail et de l’avis
de Nos ministres qui en ont délibéré en conseil,

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS:

Notre ministre de l’Intérieur et Notre ministre de l’Em-
ploi et du Travail sont chargés de présenter, en Notre
nom, aux Chambres législatives et de déposer à la
Chambre des représentants le projet de loi dont la te-
neur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l’article 78
de la Constitution.

Art. 2

L’intitulé de la loi du 21 janvier 1987 concernant les
risques d’accidents majeurs de certaines activités in-
dustrielles est remplacé par l’intitulé suivant:

«Loi relative à l’alimentation du fonds pour les ris-
ques d’accidents majeurs et le fonds pour la préven-
tion des accidents majeurs».

Art. 3

L’article 1er de la loi du 21 janvier 1987 est remplacé
par les dispositions suivantes :

«Article 1er. — La présente loi est d’application aux
établissements visés à l’article 3, §1er, alinéa 2, de
l’accord de coopération, visé à l’article 2, 1°;

La présente loi n’est pas d’application aux entrepôts
de transit.»

 WETSONTWERP

ALBERT, KONING DER BELGEN,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,

ONZE GROET.

Op de voordracht van Onze minister van Binnen-
landse Zaken en Onze minister van Tewerkstelling en
Arbeid en op het advies van Onze in Raad vergaderde
ministers,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze
Minister van Tewerkstelling en Arbeid zijn ermee be-
last het ontwerp van wet, waarvan de tekst hierna volgt,
in Onze naam aan de Wetgevende Kamers voor te leg-
gen en bij de Kamer van volksvertegenwoordigers in
te dienen.

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld
in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Het opschrift van de wet van 21 januari 1987 inzake
de risico’s voor zware ongevallen bij bepaalde indus-
triële activiteiten wordt vervangen als volgt:

«Wet ter stijving van het fonds voor risico’s van
zware ongevallen en het fonds voor preventie van zware
ongevallen».

Art. 3

Artikel 1 van de wet van 21 januari 1987 wordt ver-
vangen als volgt:

«Artikel 1. — Deze wet is van toepassing op de in-
richtingen bedoeld in artikel 3, §1, tweede lid, van het
samenwerkingsakkoord, zoals bedoeld onder artikel 2,
1°;

Deze wet is niet van toepassing op de doorvoer-
magazijnen.»
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Art. 4

 L’article 2 de ladite loi du 21 janvier 1987 est rem-
placé par la disposition suivante :

«Art. 2.—  Au sens de cette loi, on entend par :

1° accord de coopération : l’accord de coopération
du 21 juin 1999 entre l’état fédéral, les régions flamande
et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concer-
nant la maîtrise des dangers liés aux accidents ma-
jeurs impliquant des substances dangereuses, ap-
prouvé par la loi du 22 mai 2001;

2° présence de substances dangereuses, établis-
sement, nouvel établissement, installation, exploitant,
substances dangereuses: les mêmes définitions que
celles visées aux articles 3 et 4 de l’accord de coopé-
ration;

3° entrepôt de transit : un entrepôt qui satisfait si-
multanément aux conditions suivantes :

– l’entrepôt est uniquement destiné à l’entreposage
temporaire de biens emballés;

– l’entrepôt est situé en dehors de l’établissement
où ces biens sont produits ou utilisés;

– aucune activité, autre que celles qui ont rapport
avec le transport et l’entreposage des biens, n’est ef-
fectuée à l’intérieur de cet entrepôt;

– l’exploitant doit prouver, au moyen de documents,
que l’entreposage temporaire fait partie de la chaîne
de transport globale des biens.

4° valeur liminale : les valeurs mentionnées dans la
3ème colonne des parties 1 et 2 de l’annexe I de l’ac-
cord de coopération.»

Art. 5

A l’article 7, § 2bis, 1° de la même loi telle que mo-
difiée par la loi du 26 juin 1992, sont apportées les
modifications suivantes:

1° A l’alinéa 1er, les mots «par activité industrielle,
notifiée de la façon prévue à l’article 4', sont rempla-
cés par les mots « par établissement»;

Art. 4

Artikel 2 van dezelfde wet van 21 januari 1987 wordt
vervangen als volgt:

«Art. 2.—  In de zin van deze wet wordt verstaan
onder:

1° samenwerkingsakkoord: het samenwerkings-
akkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het
Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west betreffende de beheersing van de gevaren van
zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken
zijn, waarmee instemming werd betuigd bij de wet van
22 mei 2001;

2° aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, inrichting,
nieuwe inrichting, installatie, exploitant, gevaarlijke stof-
fen: dezelfde definities als deze bedoeld in de artikelen
3 en 4 van het samenwerkingsakkoord;

3° doorvoermagazijn: een magazijn dat gelijktijdig
voldoet aan de volgende voorwaarden:

– het magazijn is uitsluitend bestemd voor het tijde-
lijk opslaan van verpakte goederen;

– het magazijn bevindt zich buiten de inrichting waar
deze goederen worden geproduceerd of aangewend;

– in het magazijn worden geen andere activiteiten
uitgevoerd dan deze die verband houden met het ver-
voer en het opslaan van de goederen;

– de exploitant moet aan de hand van documenten
aantonen dat de tijdelijke opslag deel uitmaakt van de
globale transportketen van de goederen;

4° drempelwaarde: de waarden vermeld in de 3° ko-
lom van de delen 1 en 2 van de bijlage I van het
samenwerkingsakkoord.»

Art. 5

In artikel 7, § 2bis, 1° van dezelfde wet, zoals gewij-
zigd bij de wet van 26 juni 1992, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° In het eerste lid worden de woorden «per indus-
triële activiteit, waarvan kennis is gegeven als bedoeld
in artikel 4» vervangen door de woorden «per inrich-
ting»;
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2° A l’alinéa 1er, les mots «Le prélèvement est dû
par le fabricant responsable de l’activité industrielle»
sont remplacés par les mots «Le prélèvement est dû
par l’exploitant»;

3° A l’alinéa 2, les mots «chaque activité industrielle
est classée» sont remplacés par les mots «chaque
établissement est classé» et les mots «de l’activité
industrielle» sont remplacés par les mots «de l’établis-
sement»;

4° L’alinéa 3 est remplacé par l’alinéa suivant :

«L’indice d’incendie et d’explosion F est calculé
comme suit :

F = MF x (1 + GPHtot) x (1 + SPHtot)

Où :

MF est le facteur matériel, le critère de l’énergie po-
tentielle des substances dangereuses impliquées, dé-
terminé à l’aide de critères qui sont une mesure pour
l’inflammabilité et la réactivité, comme l’importance du
point d’ignition, la température adiabatique de désa-
grégation et les résultats des essais calorimétriques;

GPH
tot 

 est un critère des risques inhérents au pro-
cédé utilisé, selon sa nature et ses caractéristiques,
tel que celui-ci doit être décrit dans le rapport de sécu-
rité dont le contenu est fixé à l’annexe II de l’accord de
coopération;

SPH
tot

  est un critère des risques propres à l’instal-
lation concernée, selon les conditions de fonctionne-
ment, la nature et l’ampleur de l’installation, fixé au
moyen de critères qui se rapportent :

– à la température du procédé;
– la pression;
– le fonctionnement ou non en dessous de la pres-

sion atmosphérique ou à proximité de la zone présen-
tant un risque d’explosion;

– la quantité de matières inflammables présentes
dans l’installation;

– le taux de corrosion des matériaux utilisés;
– la mesure dans laquelle des fuites peuvent se pro-

duire.»

2° In het eerste lid worden de woorden «De heffing
is verschuldigd door de fabrikant die verantwoordelijk
is voor de industriële activiteit» vervangen door de
woorden «De heffing is verschuldigd door de exploi-
tant»;

3° In het tweede lid worden de woorden «iedere in-
dustriële activiteit» vervangen door de woorden «ie-
dere inrichting» en de woorden «van de industriële ac-
tiviteit» door de woorden «van de installaties die deel
uitmaken van de inrichting»;

4° Het derde lid wordt vervangen als volgt:

«De brand- en explosie-index F wordt als volgt bere-
kend:

F = MF x (1 + GPHtot) x (1 + SPHtot)

Waarin:

MF de materiaalfactor is, een maatstaf voor de po-
tentiële energie van de betrokken gevaarlijke stoffen,
die bepaald wordt aan de hand van criteria die een
maat zijn voor de brandbaarheid en de reactiviteit, zo-
als de grootte van het vlampunt, de adiabatische
ontbindingstemperatuur en de testresultaten van
calorimetrische proeven;

GPH
tot 

 een maatstaf is voor de gevaren verbonden
aan het gebruikte procédé, volgens de aard en karak-
teristieken ervan, zoals deze beschreven moeten wor-
den in het veiligheidsrapport waarvan de inhoud is vast-
gelegd in de bijlage II van het samenwerkingsakkoord;

SPH
tot 

 een maatstaf is voor de gevaren eigen aan
de betrokken installatie, volgens de werkings-
voorwaarden, de aard en de omvang van de installa-
ties, die bepaald wordt aan de hand van criteria die
verband houden met:

– de procestemperatuur;
– de druk;
– het al of niet werken beneden atmosferische druk

of in de nabijheid van het explosiegevaarlijk gebied;

– de hoeveelheid brandbare stoffen die in de instal-
latie aanwezig zijn;

– de mate van corrosie van de gebruikte materialen;
– de mate waarin lekken kunnen voorkomen.»
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5° L’alinéa 4 est remplacé par l’alinéa suivant:

«L’indice de toxicité T est calculé comme suit:

T = TF x (1 + GPHtot + SPHtot)

Où :

TF est le facteur de toxicité, le critère de toxicité
potentielle des substances dangereuses impliquées,
calculé au moyen de critères qui sont une mesure pour
la toxicité comme l’importance des valeurs LD50 et
LC50 et des concentrations maximales admises sur le
lieu du travail;

GPHtot et SPHtot ont les mêmes valeurs que celles
qui s’appliquent pour le calcul de l’indice d’incendie et
d’explosion, comme visé à l’alinéa précédent.»;

6° Aux alinéas 5 et suivants, les mots «activité in-
dustrielle» sont remplacés par le mot «établissement»,
les mots «activités industrielles» par le mot «établis-
sements» et le mot «classées» par le mot «classés»;

Art. 6

L’article 7, § 2bis, 1° de la même loi modifiée par la
loi du 26 juin 1992, est complété par les alinéas sui-
vants:

«Lorsque l’établissement est composé de plusieurs
installations individuelles, à l’intérieur desquelles les
valeurs liminales en matière de présence de substan-
ces dangereuses sont dépassées en soi, le calcul se
fait par installation et le prélèvement est dû par instal-
lation.

Lorsque plusieurs installations au sein d’un établis-
sement font partie d’une unité de production intégrée,
ces installations sont considérées, dans le cadre de
l’application de cette loi, comme une seule installa-
tion.».

Art. 7

Sont abrogés, dans la même loi:

1° les articles 3 à 6;

2° l’article 7, §§ 1er,  2,  3 et  4;

3° les articles 8 à 18.

5° Het vierde lid wordt vervangen als volgt:

De toxiciteitsindex T wordt als volgt berekend:

T = TF x (1 + GPHtot + SPHtot )

Waarin:

TF de toxiciteitsfactor is, een maatstaf voor de po-
tentiële giftigheid van de betrokken gevaarlijke stoffen,
die bepaald wordt aan de hand van criteria die een
maat zijn voor de giftigheid, zoals de grootte van de
LD50- en LC50- waarden en de maximum toegelaten
concentraties op de werkplaats;

GPHtot en SPHtot  dezelfde waarden hebben die gel-
den voor de berekening van de brand- en explosie-
index, zoals bedoeld in het voorgaande lid.»;

6° In leden 5 en volgende worden de woorden «in-
dustriële activiteit» vervangen door het woord «inrich-
ting» en de woorden «industriële activiteiten» door het
woord «inrichtingen».

Art. 6

Art. 7, § 2bis, 1° van dezelfde wet gewijzigd bij de
wet van 26 juni 1992, wordt aangevuld met de volgende
leden

«Indien de inrichting samengesteld is uit meerdere
afzonderlijke installaties, waarin op zichzelf de drempel-
waarden inzake aanwezigheid van gevaarlijke stoffen
worden overschreden, dan geschiedt de berekening per
installatie en is de heffing per installatie verschuldigd.

Wanneer meerdere installaties binnen een inrichting
deel uitmaken van een geïntegreerde productie-een-
heid, dan worden deze installaties in het kader van de
toepassing van deze wet, beschouwd als één enkele
installatie.»

Art. 7

In de dezelfde wet worden opgeheven:

1° de artikelen 3 tot en met 6;

2° artikel 7, §§ 1,  2,  3 en  4;

3° artikelen 8 tot en met 18.
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Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2002

ALBERT

PAR LE ROI:

Le ministre de l’Intérieur,

A. DUQUESNE

La ministre de l’Emploi et du Travail,

Laurette ONKELINX

Gegeven te Brussel, 10 januari 2002

ALBERT

VAN KONINGSWEGE:

De minister van Binnenlandse Zaken,

A. DUQUESNE

De minister van Tewerkstelling en Arbeid,

Laurette ONKELINX
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COORDINATION OFFICIEUSE

Loi du 21 janvier 1987 [relative à l’alimentation du
fonds pour les risques d’accidents majeurs et le
fonds pour la prévention des accidents majeurs.]

(mod. par L. …, art. 2)

Article 1er

 [La présente loi est d’application aux établissements
visés à l’article 3, §1er, alinéa 2, de l’accord de coopé-
ration, visé à l’article 2, 1°;La présente loi n’est pas
d’application aux entrepôts de transit.] (mod. par L. …,
art. 3)

Art. 2

[Au sens de cette loi, on entend par :
1° accord de coopération : l’accord de coopération

du 21 juin 1999 entre l’état fédéral, les régions flamande
et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concer-
nant la maîtrise des dangers liés aux accidents ma-
jeurs impliquant des substances dangereuses, ap-
prouvé par la loi du 22 mai 2001;

2° présence de substances dangereuses, établis-
sement, nouvel établissement, installation, exploitant,
substances dangereuses: les mêmes définitions que
celles visées aux articles 3 et 4 de l’accord de coopé-
ration;

3° entrepôt de transit : un entrepôt qui satisfait si-
multanément aux conditions suivantes :

– l’entrepôt est uniquement destiné à l’entreposage
temporaire de biens emballés;

– l’entrepôt est situé en dehors de l’établissement
où ces biens sont produits ou utilisés;

– aucune activité, autre que celles qui ont rapport
avec le transport et l’entreposage des biens, n’est ef-
fectuée à l’intérieur de cet entrepôt;

– l’exploitant doit prouver, au moyen de documents,
que l’entreposage temporaire fait partie de la chaîne
de transport globale des biens.

4° valeur liminale : les valeurs mentionnées dans la
3ème colonne des parties 1 et 2 de l’annexe I de l’ac-
cord de coopération.] (mod par L. …, art. 4)

Art. 3 à 6

[abrogés L. …, art. 7]

Art. 7, § 1er et § 2

[abrogés L. …, art. 7]

OFFICIEUZE GECOORDINEERDE VERSIE

Wet van 21 januari 1987 [ter stijving van het fonds
voor risico’s van zware ongevallen en het fonds

voor preventie van zware ongevallen.]
( gewijzigd door W … , art. 2)

Artikel 1

 [Deze wet is van toepassing op de inrichtingen be-
doeld in ar tikel 3, §1, tweede lid, van het
samenwerkingsakkoord, zoals bedoeld onder artikel 2,
1°;Deze wet is niet van toepassing op de doorvoer-
magazijnen.] (gewijzigd door W … , art. 3)

Art. 2

 [In de zin van deze wet wordt verstaan onder:
1° samenwerkingsakkoord: het samenwerkings-

akkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het
Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west betreffende de beheersing van de gevaren van
zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken
zijn, waarmee instemming werd betuigd bij de wet van
22 mei 2001;

2° aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, inrichting,
nieuwe inrichting, installatie, exploitant, gevaarlijke stof-
fen: dezelfde definities als deze bedoeld in de artikelen
3 en 4 van het samenwerkingsakkoord;

3° doorvoermagazijn: een magazijn dat gelijktijdig
voldoet aan de volgende voorwaarden:

– het magazijn is uitsluitend bestemd voor het tijde-
lijk opslaan van verpakte goederen;

– het magazijn bevindt zich buiten de inrichting waar
deze goederen worden geproduceerd of aangewend;

– in het magazijn worden geen andere activiteiten
uitgevoerd dan deze die verband houden met het ver-
voer en het opslaan van de goederen;

– de exploitant moet aan de hand van documenten
aantonen dat de tijdelijke opslag deel uitmaakt van de
globale transportketen van de goederen.

4° drempelwaarde: de waarden vermeld in de 3de
kolom van de delen 1 en 2 van de bijlage I van het
samenwerkingsakkoord.] (gewijzigd door W. . …, art. 4)

Art. 3 t.e.m. 6

[opgeheven W. …, art. 7]

Art. 7, § 1 en § 2

[opgeheven W. …, art. 7]
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Art. 7, § 2bis

 [1°Pour couvrir les frais d’administration, de fonc-
tionnement, d’étude et d’investissement encourus pour
la protection civile ainsi que les frais des missions de
prévention effectuées par les ministres ayant l’Emploi
et le Travail et l’Environnement dans leurs attributions,
en application de cette loi, il est perçu un prélèvement
par établissement. Le prélèvement est dû par l’exploi-
tant.] (insérépar L. 26.VI.1992, art. 159 et mod. par L
…, art. 5, 1° et 2°)

[Pour l’application des présentes dispositions, cha-
que établissement est classé par caractéristiques de
substances et paramètres de procédés des installa-
tions faisant partie de l’établissement dans une des
catégories suivantes:

[L’indice d’incendie et d’explosion F est calculé
comme suit :

F = MF x (1 + GPH
tot

) x (1 + SPH
tot

)

Où :

MF est le facteur matériel, le critère de l’énergie po-
tentielle des substances dangereuses impliquées, dé-
terminé à l’aide de critères qui sont une mesure pour
l’inflammabilité et la réactivité, comme l’importance du
point d’ignition, la température adiabatique de désa-
grégation et les résultats des essais calorimétriques;

GPH
tot 

 est un critère des risques inhérents au pro-
cédé utilisé, selon sa nature et ses caractéristiques,
tel que celui-ci doit être décrit dans le rapport de sécu-
rité dont le contenu est fixé à l’annexe II de l’accord de
coopération;

SPH
tot

  est un critère des risques propres à l’instal-
lation concernée, selon les conditions de fonctionne-
ment, la nature et l’ampleur de l’installation, fixé au
moyen de critères qui se rapportent :

Art. 7, § 2bis

[1°Om de bestuurs-, werkings-, studie-, en
investeringskosten te dekken welke opgelopen zijn voor
de Civiele Bescherming, alsook om de kosten van de
preventie-opdrachten te dekken aangegaan in toepas-
sing van deze wet door de ministers die de
Tewerkstelling en de Arbeid en het Leefmilieu in hun
bevoegdheid hebben, wordt een heffing geheven per
inrichting. De heffing is verschuldigd door de exploi-
tant.] (ingevoegd door W 26.VI.1992, art.159  en gewij-
zigd door W. …, art. 5, 1° en 2°)

[Voor de toepassing van deze bepalingen wordt ie-
dere inrichting ingedeeld volgens de stoffen karakte-
ristieken en de procesparameters van de installaties
die deel uitmaken van de inrichting in één van de vol-
gende categorieën:

[De brand- en explosie-index F wordt als volgt bere-
kend:

F = MF x (1 + GPH
tot

) x (1 + SPH
tot

)

Waarin:

MF de materiaalfactor is, een maatstaf voor de po-
tentiële energie van de betrokken gevaarlijke stoffen,
die bepaald wordt aan de hand van criteria die een
maat zijn voor de brandbaarheid en de reactiviteit, zo-
als de grootte van het vlampunt, de adiabatische
ontbindingstemperatuur en de testresultaten van
calorimetrische proeven;

GPH
tot 

 een maatstaf is voor de gevaren verbonden
aan het gebruikte procédé, volgens de aard en karak-
teristieken ervan, zoals deze beschreven moeten wor-
den in het veiligheidsrapport waarvan de inhoud is vast-
gelegd in de bijlage II van het samenwerkingsakkoord;

SPH
tot 

 een maatstaf is voor de gevaren eigen aan
de betrokken installatie, volgens de werkings-
voorwaarden, de aard en de omvang van de installa-
ties, die bepaald wordt aan de hand van criteria die
verband houden met:

Brand- en Toxiciteits-
explosie- index (F)  index (T)

Categorie I F<65 T<6
Categorie II 65<F<95 6<T<10
Categorie III F>95 T>10      ]

(ingevoegd door W. 29 XII 1990, art 207 en gewijzigd door
W. …, art 5, 3°)

Indice d’incendie  Indice de
et d’explosion (F)  toxicité (T)

Catégorie I F<65 T<6
Catégorie II 65<F<95 6<T<10
Catégorie III F>95 T>10      ]

(inséré par L. 29 XII 1990, art 207 et mod. par L.  …, art 5, 3°)
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– à la température du procédé;
– la pression;
– le fonctionnement ou non en dessous de la pres-

sion atmosphérique ou à proximité de la zone présen-
tant un risque d’explosion;

– la quantité de matières inflammables présentes
dans l’installation;

– le taux de corrosion des matériaux utilisés;
– la mesure dans laquelle des fuites peuvent se pro-

duire.]
(inséré par L. 29 XII. 1990, art 207 et mod. par L….,art

5,4°)

[L’indice de toxicité T est calculé comme suit:

T = TF x (1 + GPHtot + SPHtot)

Où :

TF est le facteur de toxicité, le critère de toxicité
potentielle des substances dangereuses impliquées,
calculé au moyen de critères qui sont une mesure pour
la toxicité comme l’importance des valeurs LD50 et
LC50 et des concentrations maximales admises sur le
lieu du travail;

GPHtot et SPHtot ont les mêmes valeurs que celles
qui s’appliquent pour le calcul de l’indice d’incendie et
d’explosion, comme visé à l’alinéa précédent.]

(inséré par L. 29 XII.1990, art 207 et mod. L…., art
5, 5°)

[Lorsque plusieurs produits sont impliqués dans l’éta-
blissement, le calcul doit se faire par produit et par
installation. Pour chaque valeur obtenue, il est tenu
compte de la valeur la plus élevée.

Le Roi détermine les modalités et la procédure de
fixation des valeurs d’indice.

Le ministre de l’Emploi et du Travail veille à ce que
les établissements soient classés dans une des caté-
gories visées à l’alinéa 2.  Au cas ou l’établissement,
après calcul de l’indice d’incendie et d’explosion et de
l’indice de toxicité, entre en ligne de compte pour une
catégorie différente, la catégorie la plus élevée est d’ap-
plication.] (inséré par L. 29 XII.1990, art 207 et mod.
par L…. art 5, 6°)

[Pour les établissements ainsi classés, le montant
du prélèvement est fixé comme suit:

– catégorie I: 500.000 francs;
– catégorie II: 1.000.000 francs;
– catégorie III: 2.400.000 francs.]

– de procestemperatuur;
– de druk;
– het al of niet werken beneden atmosferische druk

of in de nabijheid van het explosiegevaarlijk gebied;
– de hoeveelheid brandbare stoffen die in de instal-

latie aanwezig zijn;
– de mate van corrosie van de gebruikte materialen;
– de mate waarin lekken kunnen voorkomen.»]

(ingevoegd door W. 29 XII.1990, art 207 en gewij-
zigd door W. …,art 5,4°)

[De toxiciteitsindex T wordt als volgt berekend:

T = TF x (1 + GPHtot + SPHtot )

Waarin:

TF de toxiciteitsfactor is, een maatstaf voor de po-
tentiële giftigheid van de betrokken gevaarlijke stoffen,
die bepaald wordt aan de hand van criteria die een
maat zijn voor de giftigheid, zoals de grootte van de
LD50- en LC50- waarden en de maximum toegelaten
concentraties op de werkplaats;

GPHtot en SPHtot  dezelfde waarden hebben die gel-
den voor de berekening van de brand- en explosie-
index, zoals bedoeld in het voorgaande lid.]

(ingevoegd door W. 29 XII.1990,art 207 en gewijzigd
door W. …, art 5, 5°)

[Wanneer meerdere producten in de inrichting be-
trokken zijn moet de berekening per product en per
installatie gebeuren.  Voor iedere verkregen waarde
wordt de hoogste waarde in aanmerking genomen.

De Koning bepaalt de modaliteiten en de procedure
van vaststelling van de indexwaarden.

De minister van Tewerkstelling en Arbeid ziet erop
toe dat de inrichtingen in één van de in het tweede lid
bedoelde categorieën ingedeeld worden. Ingeval de in-
richting, na berekening van de brand- en explosie-in-
dex en de toxiciteitsindex voor een verschillende cate-
gorie in aanmerking komt, is de hoogste categorie van
toepassing.] (ingevoegd door W. 29 XII.1990, art 207
en gewijzigd door W…., art 5, 6°)

[Voor de aldus ingedeelde inrichtingen wordt het be-
drag van de heffing als volgt vastgesteld:

– categorie I: 500.000 frank;
– categorie II: 1.000.000 frank;
– categorie III: 2.400.000 frank.]
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(inséré par L. 29 XII. 1990, art 207, mod. par L.
26.VI.1992, art. 159 et L. … art 5,6°)

[Ces montants sont liés aux fluctuations de l’indice
des prix à la consommation, conformément à la loi du
2 août 1971, organisant un régime de liaison à l’indice
des prix à la consommation des traitement, salaires,
pensions, allocations et subventions à charge du Tré-
sor public, de certaines prestations sociales, des limi-
tes de rémunération à prendre considération pour le
calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des
travailleurs, ainsi que des obligations imposées en ma-
tière sociale aux travailleurs indépendants; à cette fin,
les montants sont liés à l’indice-pivot 240,77] (inséré
par L. 29 XII. 1990, art 207).

[Lorsque l’établissement est composé de plusieurs
installations individuelles, à l’intérieur desquelles les
valeurs liminales en matière de présence de substan-
ces dangereuses sont dépassées en soi, le calcul se
fait par installation et le prélèvement est dû par instal-
lation. Lorsque plusieurs installations au sein d’un éta-
blissement font partie d’une unité de production inté-
grée, ces installations sont considérées, dans le cadre
de l’application de cette loi, comme une seule installa-
tion.]

(inséré par L. …, art .6)

[2° Le produit du prélèvement est destiné à:

a) un « Fonds pour la prévention des accidents ma-
jeurs « créé au budget du Ministère de l’Emploi et du
Travail à concurrence de 60 000 000 francs, destiné à
couvrir les frais des missions de prévention;

b) un « Fonds pour les risques d’accidents majeurs
« créé au budget du Ministère de l’Intérieur et de la
Fonction publique à concurrence du solde, destiné à
couvrir les frais d’administration, de fonctionnement,
d’étude et d’investissement encourus pour la protec-
tion civile.

Les deux Fonds précités constituent des fonds au
sens de l’article 45 des lois sur la comptabilité de l’Etat,
coordonnées le 17 juillet 1991.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Mi-
nistres, adapter le montant de 60.000.000 de francs.]

(inséré L. 29 XII. 1990, art 207 et mod. par L. 6 VIII.
1993, art 70)

(ingevoegd door W. 29 XII. 1990, art 207, en gewij-
zigd door W. 26.VI.1992, art. 159 en door W. … art 5,
6°)]

[Die bedragen worden gekoppeld aan de schomme-
lingen van het indexcijfer der consumptieprijzen, zoals
bedoeld in de wet van 2 augustus 1971, houdende in-
richting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pen-
sioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van
de Openbare Schatkist, sommige sociale uitkeringen,
de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening moet wor-
den gehouden bij de berekening van sommige bijdra-
gen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede
de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de
zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptie-
prijzen worden gekoppeld; daartoe worden de bedra-
gen gekoppeld aan de spilindex 240,77.] (ingevoegd
door W. 29 XII. 1990, art 207)

[Indien de inrichting samengesteld is uit meerdere
afzonderlijke installaties, waarin op zichzelf de drempel-
waarden inzake aanwezigheid van gevaarlijke stoffen
worden overschreden, dan geschiedt de berekening per
installatie en is de heffing per installatie verschuldigd.
Wanneer meerdere installaties binnen een inrichting
deel uitmaken van een geïntegreerde productie-een-
heid, dan worden deze installaties in het kader van de
toepassing van deze wet, beschouwd als één enkele
installatie.]

(ingevoegd door W. …, art 6)

[2° De opbrengst van de heffing is bestemd voor:

a) een «Fonds voor de preventie van zware ongeval-
len» voorzien in de begroting van het Ministerie van
Tewerkstelling en Arbeid ten belope van 60.000.000
frank, bestemd om de kosten van de preventie-
opdrachten te dekken;

b) een «Fonds voor risico’s van zware ongevallen»
voorzien in de begroting van het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken, ten belope van het saldo, bestemd
om de bestuurs-, werkings-, studie-, en investerings-
kosten te dekken die opgelopen zijn voor de Civiele
Bescherming.

De beide voormelde Fondsen vormen begrotings-
fondsen in de zin van artikel 45 van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991.

De Koning kan het bedrag van 60.000.000 frank bij
een in Ministerraad overlegd besluit aanpassen.]

(ingevoegd door W. 29 XII.1990, art 207 en gewij-
zigd door W. 6.VIII.1993, art. 70)
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[3° Le prélèvement est dû à partir de l’exercice d’im-
position 1991.

Le prélèvement est établi en fonction de la situation
durant l’année précédente.

L’imposition du prélèvement a lieu une fois par an,
au courant du mois de mars.

Le Roi désigne les fonctionnaires du Ministère de
l’Intérieur qui sont chargés de la perception et du re-
couvrement du prélèvement et du contrôle du respect
des obligations liées au prélèvement.

4° Le Roi détermine les modalités de paiement du
prélèvement.

Le montant du prélèvement est notifié par lettre re-
commandée à la poste et le paiement est effectué dans
les deux mois de l’imposition du prélèvement.

Dans un délai de trente jours à partir de la notifica-
tion, le redevable peut exercer, par lettre recomman-
dée, un recours auprès du Ministre de l’Intérieur, qui
statue dans les trente jours. Par lettre recommandée
motivée, adressée au redevable, le Ministre de l’Inté-
rieur peut proroger une fois ce délai pour une période
de trente jours.

Si, à l’expiration du délai visé au § 4, alinéa 2, le
ministre de l’Intérieur n’a pas statué, le recours du re-
devable est réputé être agréé.

5° Le redevable n’acquittant pas le prélèvement dans
le délai légal est tenu de payer une amende adminis-
trative égale à la moitié de l’imposition.

Les fonctionnaires visés au paragraphe 2bis, 3°, ali-
néa 4, peuvent appliquer l’amende administrative pour
toute infraction aux dispositions de ce paragraphe, ainsi
que des arrêtés pris en son exécution. Ils délivrent une
contrainte.

La signification de cette contrainte se fait par exploit
d’huissier. La contrainte est régie par les dispositions
contenues dans la cinquième partie du Code judiciaire.

Le ministre de l’Intérieur statue sur les requêtes ayant
pour objet la remise des amendes.] (inséré par L.
29.XII.1990, art. 207)

[3° De heffing is verschuldigd vanaf het belasting-
jaar 1991.

De heffing wordt vastgesteld op basis van de toe-
stand tijdens het voorafgaande jaar.

De heffingsaanslag geschiedt eenmaal per jaar, in
de loop van de maand maart.

De Koning wijst de ambtenaren aan van het Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken die belast zijn met inning
en de invordering van de heffing en met de controle op
de naleving van de verplichtingen inzake heffing.

4° De Koning bepaalt de wijze van betaling van de
heffing.

Van het bedrag van de heffing wordt kennis gegeven
bij een ter post aangetekend schrijven en de betaling
wordt gedaan binnen de twee maanden na de heffings-
aanslag.

Binnen een termijn van dertig dagen na de kennis-
geving, kan de heffingsplichtige per aangetekend schrij-
ven een beroep instellen bij de Minister van Binnen-
landse Zaken, die binnen dertig dagen uitspraak doet.
Bij met redenen omkleed aangetekend schrijven, ge-
richt aan de heffingsplichtige, kan de Minister van Bin-
nenlandse Zaken die termijn eenmalig verlengen met
een periode van dertig dagen.

Wanneer na het verstrijken van de in § 4, tweede lid
bedoelde termijn, de minister van Binnenlandse Zaken
geen uitspraak gedaan heeft, wordt het beroep van de
heffingsplichtige als ingewilligd beschouwd.

5° Elke heffingsplichtige die de heffing binnen de
wettelijke termijn, is gehouden een administratieve geld-
boete te betalen die gelijk is aan de helft van de aan-
slag.

De ambtenaren bedoeld in 2bis, 3°, vierde lid, kun-
nen de administratieve geldboete toepassen voor ie-
dere overtreding van de bepalingen van dit artikel, even-
als van de ter uitvoering ervan genomen besluiten. Zij
vaardigen een dwangbevel uit.

De betekening ervan gebeur t bij
gerechtsdeurwaardersexploot. Op dwangbevel zijn de
bepalingen van het vijfde deel van het Gerechtelijk
Wetboek van toepassing.

De minister van Binnenlandse Zaken doet uitspraak
over de verzoekschriften die de kwijtschelding van de
geldboeten tot onderwerp hebben.] (ingevoegd door W.
29.XII.1990, art. 207)
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Art. 7, § 3 et § 4

[abrogés L. …, art. 7]

Art. 8 à 18

[abrogés L. …, art. 7].

Art. 7, § 3 en § 4

[opgeheven W. …, art. 7]

Art. 8 tot en met 18

[opgeheven W. …, art. 7].


