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Artikel 1
Met ingang van 01.01.2016 t/m 31.12.2019, wordt ten bezware van de nijverheids-, handels- en
landbouwbedrijven een belasting geheven op het gebruik van motoren ongeacht de energiebron
waarmee ze aangedreven worden. De referentieperiode die voor de berekening van de belasting in
aanmerking wordt genomen is het jaar voorafgaande aan het aanslagjaar.
De belasting is verschuldigd voor de motoren die door de belastingplichtige voor de uitbating op het
grondgebied van de gemeente van een inrichting of van een bijgebouw van een inrichting worden
gebruikt. Met een bijgebouw van een inrichting wordt bedoeld elke instelling of onderneming of elke
werf van om het even welke aard die gedurende een ononderbroken periode van minstens 3 maanden
motoren gebruikt op het grondgebied van een gemeente zonder er als inrichting te zijn gevestigd. De
belasting is niet verschuldigd aan de gemeente, zetel van de inrichting, voor motoren gebruikt in de
hierboven bedoelde bijgebouwen ervan voor zover ze door een andere gemeente worden belast.
Wanneer hetzij een inrichting hetzij een 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 verschuldigd in de gemeente waar hetzij de inrichting hetzij het
hoofdbijgebouw gevestigd is.
Artikel 2
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 20,00 EUR per kW.
Artikel 3
Als berekeningsbasis wordt genomen de som van de vermogens in kW van alle motoren bedoeld in
artikel 1.
Elke motor wordt daarbij het vermogen toegekend gelijk aan het vermogen voorkomend in het
vergunningsbesluit of het besluit tot aktename voor of van de exploitatie waarvan de motor deel
uitmaakt. Bij ontstentenis van vergunning of aktename wordt het maximaal motorvermogen in
rekening gebracht tenzij voor motoren gespecifieerd onder artikel 4 en 5.
Artikel 4
De vorkheftrucks worden belast volgens hun maximaal hefvermogen zoals vermeld in volgende tabel:
Maximaal hefvermogen
kW
Van 0 kg tot 999 kg
5
Van 1.000 kg tot 1.999 kg
8
Van 2.000 kg tot 5.999 kg
15
Van 6.000 kg tot 19.999kg
20
Van 20.000kg tot 29.999 kg
25
Van 30.000 kg tot 44.999kg
30
Van 45.000 kg tot onbeperkt
40
Artikel 5
De tractoren, terreinvoertuigen (zoals autobussen, auto’s en dergelijke die enkel voor intern gebruik op
het terrein benut worden), trekkers, nijverheidsvoertuigen (zoals asfalteermachines, rupskranen,
pletwalsen, bulldozers graafmachines, laadschoppen en zonder dat deze opsomming limitatief is),
locomotieven, nijverheidsmachines (zoals mobiele compressoren, trilplaten, ladderliften en zonder dat
deze opsomming limitatief is) worden belast volgens volgende tabel:
Cilinderinhoud van de motoren op diesel, benzine of gas
kW
Van 0 cm3 tot 2.499cm3
7
Van 2.500 cm3 tot 4.999 cm3
15
Van 5.000 cm3 tot 7.499 cm3
22
Van 7.500 cm3 tot 9.999 cm3
29
Van 10.000 cm3 tot onbeperkt
37

Artikel 6
Volledig vrijgesteld van belasting zijn en worden niet meegerekend in de belastinggrondslag de
vermogens van volgende motoren:
1. De motor van de rijtuigen die onder de verkeersbelasting op de autovoertuigen vallen of die
speciaal van deze belasting zijn vrijgesteld door een bepaling van de desbetreffende samengeordende
wetten en voor zover deze motor uitsluitend zijn kracht gebruikt voor het vervoer van goederen of
personen.
2. De motor die een elektrische generator aandrijft voor het gedeelte van het vermogen dat gebruikt
wordt voor het aandrijven van een generator.
3. De door perslucht aangedreven motor.
4. De motoren gebruikt voor : polderbemaling, grondbemaling voor openbare werken, leegpompen
van werkplaatsen en motoren gebruikt voor verlichting en hygiënische ventilatie.
5. De motoren van draagbare toestellen die door één persoon kunnen bediend en gedragen worden.
6. De reservemotor, dit wil zeggen deze waarvan de werking niet onmisbaar is voor de goede gang van
zaken en die slechts werkt in uitzonderingsgevallen, voor zover zijn inwerkingstelling niet voor gevolg
heeft dat de productie verhoogd wordt.
8. De wisselmotor, dit wil zeggen deze die uitsluitend bestemd is voor hetzelfde werk als een andere,
welke 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.
Artikel 7
Gedeeltelijk vrijgesteld van belasting zijn en worden slechts gedeeltelijk meegerekend in de
belastingsgrondslag de motoren die tijdelijk buiten gebruik worden gesteld gedurende de
referentieperiode.
Het vermogen dat in dit geval tot belasting aanleiding geeft, wordt slechts gedeeltelijk in rekening
gebracht en wordt bekomen door vermenigvuldiging van het in artikel 3, 4 en 5 bedoelde vermogen
met een factor gelijk aan (365-n)/365 met n is gelijk aan het aantal dagen van ononderbroken
inactiviteit van de motor in het referentiejaar en minimaal gelijk aan 30. Voor motoren die het ganse
jaar stilliggen is de vrijstelling dan ook volledig. Voor de toepassing van elke gedeeltelijke
aanrekening voor stillegging dient de belastingplichtige de gemeente aangetekend op de hoogte te
brengen van de aanvangsdatum en de vermoedelijke datum van herstarten. De periode van nonactiviteit gaat in op de dag van de aangetekende zending waarvan sprake en duurt zonder hernieuwde
aanvraag tot de vermoedelijke einddatum.
In afwijking op bovenstaande bepaling kunnen bouwbedrijven die mobiele motoren gebruiken
toepassing vragen van het hierna bepaalde berekeningssysteem tot vaststelling van het
belastingbedrag. Hiertoe moeten zij voor de aanvang van de activiteiten een verzoek richten aan het
gemeentebestuur met vermelding van de periodes van de inzet van de machines. De belasting wordt in
dat geval berekend op basis van het vermogen van de machines à rato van het aantal dagen dat de
motoren op de werf aanwezig zijn. Het bewijs van afwezigheid dient door de belastingplichtige
bewezen op controleerbare wijze. De periodes van schorsing van de werkzaamheden (o.a. vakantie)
komen niet in aanmerking voor de berekening van de belasting.
Artikel 8
Levert een onlangs geplaatste motor niet dadelijk het normaal rendement op omdat de ermede aan te
drijven installaties onvolledig zijn, dan wordt het niet gebruikte vermogen aanzien als reserve in zover
dit 20% van het in artikel 3, 4 en 5 bepaalde vermogen overtreft.
In dat geval is het aangegeven vermogen slechts geldig voor drie maanden, en moet de aangifte om het
kwartaal vernieuwd worden zolang deze uitzonderingstoestand duurt. Onder onlangs geplaatste
motoren worden verstaan deze waarvan de ingebruikstelling dateert van het voorgaande of van het
voorlaatste jaar.

Artikel 9
Wanneer de motoren uit oorzaak van een ongeval niet meer in staat zijn om meer dan 80% van het te
leveren vermogen te verbruiken, wordt de belasting berekend op het verbruikte vermogen, op
voorwaarde dat de gedeeltelijke activiteit minstens drie maanden duurt, en dat het beschikbare
vermogen niet voor andere doeleinden gebruikt wordt.
De gedeeltelijke buiten gebruikstelling moet binnen de acht dagen bericht worden aan het
gemeentebestuur bij aangetekend schrijven of schriftelijk tegen ontvangstbewijs.
Artikel 10
Wanneer de installaties van een nijverheidsbedrijf voorzien zijn van meetapparaten voor het maximum
kwartuurvermogen, waarvan de opnemingen maandelijks door de leverancier van elektrische energie
worden gedaan met het oog op het factureren ervan en waarbij dat bedrijf belast werd op grond van het
bepaalde in de artikelen 1 tot 9 gedurende een periode van tenminste twee jaar, wordt het bedrag der
belastingen betreffende de volgende dienstjaren, op verzoek van de exploitant, vastgesteld op basis
van een belastbaar vermogen, bepaald in functie van de variatie, van het ene tot het andere jaar, van
het rekenkundig gemiddelde der twaalf maandelijkse maximum kwartuurvermogens.
Daartoe berekent het bestuur de verhouding tussen het vermogen, dat voor het jongste aanslagjaar op
grond van het bepaalde in de artikelen 1 tot 9 aangeslagen werd en met rekenkundig gemiddelde der
twaalf maandelijkse maximum kwartuurvermogens opgenomen tijdens hetzelfde jaar; deze verhouding
wordt “verhoudingsfactor” genoemd. Vervolgens wordt het belastbaar vermogen elk jaar berekend
door vermenigvuldiging van het rekenkundig gemiddelde der twaalf maximum kwartuurvermogens
van het jaar met de verhoudingsfactor.
De waarde van de verhoudingsfactor wordt niet gewijzigd zolang het rekenkundig gemiddelde van de
maximum kwartuurvermogens van een jaar niet meer dan 20% verschilt van die van het refertejaar, dit
wil zeggen van het jaar dat in aanmerking werd genomen voor de berekening van de
verhoudingsfactor. Bedraagt het verschil meer dan 20%, dan telt het bestuur de belastbare elementen
teneinde een nieuwe verhoudingsfactor te berekenen.
Om het voordeel van de bepalingen van dit artikel te genieten, moet de exploitant voor 31 januari van
het aanslagjaar een schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur indienen met opgave van de
maandelijkse waarden van het maximum kwartuurvermogen, welke in zijn installaties werden
opgenomen tijdens het jaar, voorafgaande aan dat met ingang waarvan hij om de toepassing van deze
bepalingen verzoekt; hij moet er zich voorts toe verbinden bij zijn jaarlijkse aangifte de opgave der
maandelijkse waarden van het maximum kwartuurvermogen van het aanslagjaar te voegen, en het
bestuur toe te laten te allen tijde de in zijn installatie gedane metingen van het maximum
kwartuurvermogen, vermeld op de facturen voor levering van elektrische energie, te controleren.
De exploitant die deze wijze van aangifte, controle en aanslag kiest, verbindt zich door zijn keuze voor
een tijdvak van vijf jaar. Behoudens verzet van de exploitant of van het bestuur bij het verstrijken van
het optietijdvak wordt dit stilzwijgend verlengd voor een nieuw tijdvak van vijf jaar.
Artikel 11
Er wordt een vrijstelling verleend voor elke belastingplichtige ten belope van 40 kW.
Artikel 12
De telling van de belastbare elementen wordt gedaan door het gemeentebestuur. Het ontvangt van de
betrokkenen een ondertekende verklaring, volgens het model en binnen de termijn vastgesteld door het
bestuur. De betrokkenen die geen formulier van aangifte ontvangen zouden hebben, zijn niettemin
verplicht spontaan aan het gemeentebestuur de elementen te verstrekken die nodig zijn voor de
toepassing van de belasting.
Artikel 13
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of ingeval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve ingekohierd
volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en
beroep. Vooraleer het college van burgemeester en schepenen tot ambtshalve vaststelling van de
belastingaanslag overgaat betekent zij per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken

van deze procedure, de elementen waarop de belasting 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. De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden
ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn
wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te
bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen.
Artikel 14
Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging als volgt worden toegepast en
afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld, afgezien van het feit of het om één
of meerdere overtredingen per dienstjaar gaat:
-10% bij een eerste overtreding;
-40%, 70% en 100% bij respectievelijk een tweede, derde en vierde overtreding, met dien verstande
dat een correcte aangifte gedurende twee opeenvolgende jaren de goede trouw in hoofde van de
belastingplichtige volledig herstelt. Vanaf de vijfde opeenvolgende overtreding zal de
belastingverhoging 200% van de ambtelijk in te kohieren belasting bedragen.
Artikel 15
De overtredingen vermeld in art.12 worden vastgesteld door de beëdigde ambtenaar, aangewezen door
het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 16
De invordering van de belasting geschiedt door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 17
Het decreet betreffende de vestiging, de in vordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelasting van 30 mei 2008, zoals gewijzigd, is van toepassing.

