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Samenstelling:
Aanwezig:
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heer William Engels; de heer Johan Deleu; de heer Jan Couck; mevrouw Marijke De Vis; mevrouw
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mevrouw Annelies De Pauw; de heer Luc De Ridder; de heer Wouter Van Driessche; de heer Roland
Mortier; de heer Floris Van den Broeck; mevrouw Els Van Gucht; mevrouw Evelien Beeckman; de heer
Willem De Pauw; de heer Jasper Baeyens; mevrouw Linda Verbesselt; de heer Bert De Wel; mevrouw
Eliane Laurent; mevrouw Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
De huidige belasting op drijfkracht loopt tot en met het dienstjaar 2019.
Argumentatie
De financiële toestand van de gemeente.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het
college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het vaststellen van de
gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de
voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
In het meerjarenplan is er een jaarlijkse ontvangst van € 18.000 voorzien voor deze belasting.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit
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Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het belastingreglement op drijfkracht voor de dienstjaren 2020 tot en met
2025 goed.

Bijlagen
1. oud - belasting op drijfkracht
2. belastingreglement op drijfkracht.doc
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

Belastingreglement op de drijfkracht voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025

Artikel 1 :
Er wordt voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting van
€ 10 per eenheid en per breuk van kilowatt gevestigd op de motoren gebruikt voor
nijverheids-, landbouw- en handelsdoeleinden, evenals op deze gebruikt door de
beoefenaars van vrije en zelfstandige beroepen, ongeacht de krachtbron welke
deze in beweging brengt.
Deze bedragen worden elke dienstjaar aangepast aan de gezondheidsindex van
december van het jaar voorafgaand aan het dienstjaar. Als basis geldt de
gezondheidsindex van december 2013.
Deze bedragen worden steeds afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.
De belasting slaat dienvolgens o.m. op de elektromotoren, de stoommachines, de
verbrandingsmotoren, de watertribunes, enz.
De belasting is verschuldigd voor de motoren die de belastingplichtige voor de
exploitatie van zijn inrichting of van haar bijgebouwen gebruikt.
Dienen als bijgebouw van een inrichting beschouwd te worden, iedere instelling of
onderneming, iedere werf van om het even welke aard, die gedurende een
ononderbroken tijdvak van minstens drie maanden op het grondgebied van de
gemeente gevestigd is.
Voor de motoren, gebruikt voor een zoals in het vorig lid bedoeld en op het
grondgebied van een andere gemeente overgebracht bijgebouw, is geen
gemeentebelasting verschuldigd voor het tijdvak van het gebruik in de andere
gemeente.
Wanneer, hetzij een inrichting, hetzij een zoals hierboven bedoeld bijgebouw,
geregeld en duurzaam een verplaatsbare motor gebruikt voor de verbinding met
één of meer bijgebouwen, of met een verkeersweg, is daarvoor de belasting enkel
verschuldigd, indien hetzij de inrichting zelf, hetzij het voornaamste bijgebouw in de
gemeente gevestigd is.

Artikel 2 :
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De kracht van de hydraulische toestellen wordt berekend door omzetting van de kracht,
uitgedrukt in PK, in kilowatt.
Artikel 3 :
Van de belasting zijn vrijgesteld :
1° de (reserve)motor die gans het onmiddellijk voorafgaande jaar niet werd gebruikt;
deze non-activiteit moet blijken uit desbetreffende, om de drie maanden te hernieuwen,
schriftelijke berichten aan het gemeentebestuur, zoals voorzien bij artikel 6. Wat het
eerste jaar van de belastingheffing aangaat, is het bewijs van de non-activiteit evenwel
met alle mogelijke rechtsmiddelen te leveren ;
2° de motor gebruikt voor het aandrijven van een voertuig dat onder de
verkeersbelasting valt of speciaal van deze belasting is vrijgesteld ;
3° de motor van een draagbaar toestel ;
4° de motor die een elektrische generator drijft, voor het gedeelte van zijn vermogen
dat overeenstemt met dat benodigd voor het drijven van een generator;
5° de door perslucht aangedreven motor ;
6° de motorkracht welke uitsluitend gebruikt wordt voor waterbemaling, verwarming
en verluchting ;
7° de reservemotor, d.i. deze waarvan de werking niet onmisbaar is voor de normale
gang der inrichting en die slechts werkt in uitzonderingsgevallen, voor zover zijn
tewerkstelling niet tot gevolg heeft dat de productie van de betrokken inrichting
verhoogd wordt.
De wisselmotor, d.i. deze die uitsluitend bestemd is voor hetzelfde werk als een
andere, die hij tijdelijk moet vervangen. De reserve- en wisselmotoren kunnen
aangewend worden om terzelfdertijd te werken als deze die normaal gebruikt worden
gedurende de nodige tijd om de voortzetting van de productie te verzekeren ;
8° de eerste vijfentwintig kilowatt, ongeacht het aantal motoren waarop deze
betrekking hebben.

Artikel 4 :
Wanneer de installaties van een nijverheidsbedrijf voorzien zijn van meetapparaten
voor het maximumkwartiervermogen, waarvan de opmetingen maandelijks door de
leverancier van elektrische energie worden gedaan met het oog op het factureren ervan,
kan op verzoek van de exploitant, het bedrag van de belasting vastgesteld worden op
basis van een belastbaar vermogen, gelijk aan het rekenkundig gemiddelde der twaalf
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maandelijkse maximumkwartiervermogens van het jaar voorafgaand aan het
belastingsjaar.
Om het voordeel van de bepalingen van dit artikel te genieten, moet de exploitant, vóór
31 januari van het belastingjaar een schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur
indienen
met
opgave
van
de
maandelijkse
waarden
van
het
maximumkwartiervermogen, welke in zijn installaties werden opgenomen.
Artikel 5 :
Iedere belastingplichtige, houder van in of buiten werking zijnde motoren, waarvan hij
al dan niet eigenaar is, moet er aangifte van doen door middel van een formulier dat
hem uiterlijk in de loop van de maand maart of binnen de twee maanden na de
inwerkingtreding van de verordening ten huize zal besteld worden door het
gemeentebestuur. De belastingplichtige die het formulier niet zou ontvangen hebben
moet deze aangifte spontaan doen binnen dezelfde termijn(en). Ook de kracht van de
volgens artikel 3 onbelastbare motoren dient te worden aangegeven.
Artikel 6 :
Behoudens wanneer de regeling bedoeld bij artikel 4 werd gekozen, brengt de
verdwijning of het definitief buiten gebruik stellen in de loop van het jaar voorafgaand
aan het belastingjaar van een belastbare motor, een belastingvermindering mede. Deze
vermindering gaat in vanaf de maand volgend op het bericht, gezonden aan het
gemeentebestuur, betreffende de verdwijning of het buiten gebruik stellen.
Het stilleggen voor een ononderbroken tijdvak gelijk aan of groter dan een maand, met
uitzondering van de jaarlijkse verplichte vakantieperiode, geeft aanleiding tot een
belastingvermindering in verhouding tot een aantal maanden dat het toestel gedurende
het jaar voorafgaand aan het belastingjaar ononderbroken buiten werking is geweest.
Met een inactiviteit voor een duur van één maand wordt gelijkgesteld de activiteit die
beperkt is tot één dag op vier weken of één week werk na vier weken inactiviteit in de
bedrijven die met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een akkoord hebben
aangegaan inzake de activiteitsvermindering om ontslag van personeel te voorkomen.
Om deze evenredige vermindering te kunnen genieten moet de belanghebbende
behoudens wanneer hij op geldige wijze de regeling bedoeld bij artikel 4 heeft gekozen,
aan het gemeentebestuur schriftelijk bericht gegeven hebben van de dag waarop de
motor stilligt en van de dag waarop hij terug in werking wordt gesteld. Een
ontvangstbewijs zal aan de belanghebbende worden afgeleverd.
Dit bericht moet om de drie maand hernieuwd worden. De vermindering van belasting
geldt van de maand af volgend op de datum van ontvangst van bericht van stillegging
tot de maand volgend op deze van wederinwerkingstelling.
De berichtgeving is van substantiële aard en op straf van verval voorgeschreven.
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Wat het eerste jaar van de belastingheffing aangaat, is het bewijs van tijdelijke nonactiviteit of van de definitieve buitengebruikstelling nochtans met alle mogelijke
rechtsmiddelen te leveren.
Indien vastgesteld wordt dat de motor werkt vóór het geven van het bericht van
wederinwerkingstelling, zal geen vermindering toegestaan worden, hoelang de
stillegging ook heeft geduurd.

Artikel 7 :
De belasting wordt gevestigd op grond van de belastbare motorenkracht tijdens het jaar
voorafgaand aan het belastingjaar. Ze wordt berekend per maand en elk gedeelte ervan
wordt voor een volledige maand geteld.
Indien een motor evenwel tijdens dezelfde maand belastbaar is in verschillende
gemeenten, is de belasting verschuldigd aan de gemeente met het grootst aantal dagen
gebruik. Is dit aantal gelijk dan wordt de belasting evenredig per halve maand
verdeeld.
Een motor die voor de eerste maal in werking wordt gesteld, is belastbaar vanaf de
volgende maand. Dit geldt nochtans niet wanneer werd geopteerd voor de in artikel 4
voorziene regeling.

Artikel 8 :
Bij staking van de bedrijfsactiviteiten op het grondgebied van de gemeente in de loop
van het belastingjaar om welke reden ook, wordt, bij afwijking van het bepaalde in
voorgaand artikel, een bijzondere, eventueel bijkomende, aanslag gevestigd, berekend
op basis van de motoren tijdens vorenbedoeld jaargedeelte of jaar gebruikt en
verbonden aan het jaar waarin de staking van de bedrijfsactiviteiten plaats heeft.
Voor de bedrijven aangeslagen op basis van het maximumkwartiervermogen zal de
eventueel bijkomende aanslag gevestigd worden op basis van het gemiddeld
kwartiervermogen tijdens het jaargedeelte of jaar dat er nog bedrijfsactiviteiten waren.
De aan te geven waarden zijn deze vermeld op de facturen voor levering van elektrische
energie.
De belastingplichtigen die onder de toepassing van deze bepaling vallen zijn verplicht,
uiterlijk acht dagen na de staking van de bedrijfsactiviteiten, hiervan aangifte te doen
bij het gemeentebestuur.
Artikel 9:
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 4 gestelde termijn of bij onvolledige,
onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast
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volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht
van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het
College aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik
te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de
wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum
van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Artikel 10 :
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier..
Artikel 11 :
De belasting gaat in op 1 januari 2020.

Algemeen Directeur
Katleen Biesemans

Voorzitter
Patrick De Smedt

Belastingen - Belastingreglement op drijfkracht voor de dienstjaren 2020 tot 2025

6/6

