
BRUSSELSE  HOOFDSTEDELIJKE EXECUTIEVE 

N. 91 – 3352 

12 SEPTEMBER 1991. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke  Executieve tot vaststelling van de procedure en 
de voorwaarden voor de uitreiking van het attest beoogd bij het koninklijk besluit van 17 april 1990 tot 
vastlegging van de voorwaarden voor de toekenning van de  verhoogde investeringsaftrek betreffende 
bestanddelen gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling 
 

De  Brusselse  Hoofdstedelijke  Executieve, 

Gelet op de Grondwet  en inzonderheid  artikel  107quater; 

Gelet op de bijzondere  wet  tot  hervorming der instellingen van 8  augustus  1980,  gewijzigd   bij  de  wet  van  8  

augustus   1988,  en inzonderheid  op artikel  6; 

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse  instellingen; 

Gelet op de wet van 7 december 1988 houdende hervorming van de inkomstenbelasting en wijziging van de met het 

zegel gelijkgestelde taksen, inzonderheid op artikel 20, § 1. b, 1 °; 

Gelet op het koninklijk besluit van 17 april 1990 tot vastlegging van de voorwaarden voor de toekenning van de 

verhoogde investeringsaftrek betreffende bestanddelen gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling: 

Gelet op het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het wetboek op de  inkomstenbelastingen,  

inzonderheid  op artikel 12octies gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 augustus 1985; 

Overwegende dat het systeem van de verhoogde investeringsaftrek voor bestanddelen die worden gebruikt ter 

bevordering van het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten en toekomst gerichte technologieën, die 

geen effecten op het leefmilieu  hebben of de negatieve effecten op het leefmilieu beogen te minimaliseren, 

gewijzigd  is vanaf het aanslagjaar 1990; 

Overwegende  dat  overeenkomstig   het   koninklijk   besluit   van 17 april 1990 de voornoemde af trek enkel 

toegepast kan worden voor zoverre de belastingplichtige een attest kan  voorleggen  uitgereikt door de bevoegde 

Gewestexecutieve; 

Overwegende  dat de belastingplichtigen zo vlug mogelijk moeten worden ingelicht over de voorwaarden waaronder 

die verhoogde aftrek kan worden toegepast; 

Op voordracht van de Minister van Economie en van de Minister van Leefmilieu, 

Besluit : 

Artikel 1. Voor de toepassing van onderhavig besluit verstaat men onder : 

1. Attest. 

Het attest beoogd bij het koninklijk besluit van 17 april 1990 tot vastlegging van de voorwaarden voor de toekenning 

van de verhoogde  investeringsaftrek   betreffende  de  bestanddelen  die worden gebruikt ter bevordering van het 

onderzoek en de ontwikkeling  van nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën die geen effecten op het 

leefmilieu hebben of die de negatieve effecten op het leefmilieu beogen te minimaliseren; 

2. De Ministers. 

De minister bevoegd voor leefmilieu en de Minister bevoegd voor economie of desgevallend  de Staatssecretaris die 

hun is toegevoegd ; 



3. De  Directeur-generaal. 

De Directeur-generaal van het Brussels Instituut voor Milieubeheer ( B.l.M ). 

Art. 2.  Het verzoek tot  het  bekomen  van  een  attest dient  per aangetekend schrijven in twee volledige 

exemplaren aan de Directeur-generaal gericht te worden. Dit verzoek dient te worden ingediend, op straffe van 

verval. binnen de drie maanden na de laatste dag van het belastbaar tijdperk waarin de vaste activa zijn aangeschaft  

of  tot stand  gebracht. 

Het verzoek dient te gebeuren door middel van een formulier overeenstemmend met het model in bijlage I van 

onderhavig besluit. 

Op schriftelijke aanvraag bij het Brussels instituut voor Milieubeheer kan een gratis formulier worden verkregen. 

De Directeur-generaal verstuurt bij ontvangst van het  verzoek een volledig exemplaar van het dossier aan de dienst 

“ Onderzoek en Innovatie " van de administratie van het Brusselse Hoofdstede lijk Gewest. In geval van betwisting 

betreffende het aspect onderzoek en ontwikkeling van de aangeschafte of tot stand gebrachte vaste activa,  brengt 

deze dienst de Directeur-generaal zo spoedig mogelijk op de hoogte en uiterlijk vijfendertig dagen na de datum van 

verzending van het dossier door deze laatste. Het gebrek aan reactie bij het verstrijken van deze termijn staat gelijk 

met een gunstig advies. 

Het Brussels Instituut voor  Milieubeheer stelt aan de Ministers een beslissing voor alle attest-verzoeken die binnen 

de termijnen aan de directeur-generaal worden gericht. 

Het  attest  wordt  in  naam  van  de  Brusselse  Hoofdstedelijke Executieve  afgeleverd  bij  gemotiveerd  besluit  

genomen  door  de Ministers of  hun  afgevaardigde(n).  zich  inspirerend  op het  voorbeeld in bijlage II van 

onderhavig besluit. 

Art. 3. Het besluit wordt aan de aanvrager betekend per aangetekend schrijven binnen een termijn van negen dagen 

met ingang op de dag van de verzending van het verzoek. 

Bij gebrek aan reactie tot slot van deze termijn richt  de aanvrager zijn verzoek per aangetekend schrijven aan de 

Ministers. De Ministers dienen de verklaring binnen veertien dagen na de aanhangig making af te leveren behalve in 

het geval van een gemotiveerde weigering. 

Art. 4.  In het geval van een weigering kan de aanvrager  een beroep indienen per aangetekend schrijven bij de 

Executieve. Deze spreekt zich uit binnen de dertig dagen na de indiening van het beroep.  

Art . 5. Bij overgangsmaatregel wordt  de  termijn vermeld  bij  artikel 2 op 31 oktober  1991  gebracht voor de 

aanslagjaren   1990 en 1991. 

Art. 6. Bij overgangsmaatregel wordt de termijn  vermeld bij artikel 3 op vijfenveertig dagen gebracht voor de 

aanslagjaren 1990 en  l991 . 

Art. 7. De instructietermijnen zoals vastgelegd in de artikel 3 en 6 worden opgeschort voor de termijn nodig voor het 

bekomen van de bijkomende inlichtingen die door  de  Directeur-generaal  noodzakelijk geacht worden voor de 

behandeling van het dossier·  

Brussel, 12 september 1991. 
Door de Brusselse Hoofdstedelijke  Executieve: 
De Minister-Voorzitter, 
Ch. PICQUE 
De Minister van Leefmilieu, 
G. DESIR 
De Minister van Economie, 
R. GRIJP 


