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TITEL
Agendapunt : Belasting op motoren, hefvermogen en drijfkracht
Motivering
Voorgeschiedenis
In 2015 werd gestart met een aantal controles op het terrein. De materie is zo
specifiek dat hiervoor externe consultancy ingeschakeld moet worden. Ook
voor ondernemingen is het reglement niet duidelijk. De gemeente wenst kleine
ondernemingen vrij te stellen van deze financiële en administratieve last, en wil
een betere verdeling in functie van de draagkracht van de ondernemingen in
rekening brengen.
In 2017 wordt vastgesteld dat consultancy bedrijven zich op de markt
begeven om ondernemingen bij te staan om bezwaar in te dienen tegen
deze belasting, in het kader hiervan is het noodzakelijk om het belasting
reglement bij te stellen om het zo correct mogelijk te kunnen toepassen.
Feiten en context
Uit enkele controles is al gebleken dat zeer veel bedrijven het reglement niet
begrijpen of te complex vinden en hierdoor foutieve aangiften indienen.
Ook vanuit de administratie wordt een eenvoudig controleerbaar reglement
gevraagd. Aangezien nu ook consulting bedrijven zich op deze markt
begeven, kunnen we concluderen dat ook voor ondernemingen dit geen
duidelijke materie is.
Juridische grond
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Omzendbrief BB – 2011/01 van 10 juni 2011
Advies
Omwille van administratieve efficiëntie dient het reglement herzien te worden,
zodat controles makkelijker kunnen plaatsvinden en minder aanleiding tot
discussie kunnen geven.
Argumentatie
niet van toepassing
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Financiële gevolgen
geen
Besluit
19 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V), Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen
Scholiers (CD&V), Levi Wastyn (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden
(SP.A), Eddy De Herdt (SP.A), Francois Boddaert (SP.A), Walter Van den
Bogaert (CD&V), Jos Van De Wauwer (VLAAMS BELANG), Agnes Salden
(VLAAMS BELANG), Nele Cornelis (N-VA), Helke Verdick (N-VA), Cliff Mostien
(Onafhankelijk), Nicky Cauwenberghs (CD&V), Gregory Müsing (N-VA), Rita
Goossens (N-VA), Tom De Wit (CD&V) en Annick De Wever (CD&V)
De gemeenteraad beslist
Het belasting reglement op drijfkracht van 22/12/2015 op te heffen op 31
december 2018 en te vervangen door onderstaande reglement. Het
reglement van 22/12/2015 blijft voor het huidige aanslagjaar nog van kracht.
Artikel 1 - bedrag
Er wordt voor een periode aanvang nemend op 01.01.2019 en eindigend op
31.12.2019 een gemeentebelasting gevestigd; tarief en berekening bedragen
13,5 euro per kW op motoren die gebruikt worden voor de exploitatie van de
nijverheids-, landbouw- en handelsdoeleinden, evenals op deze van
beoefenaars van vrije beroepen, ongeacht de krachtbron welke deze in
beweging brengt.
De belasting slaat dienvolgens o.m. op de elektromotoren, de
stoommachines, verbrandingsmotoren, de waterturbines, enz.
Artikel 2 - belastbare motoren
§1 De belasting wordt gevestigd op de motoren die gebruikt worden voor de
uitbating van de onderneming in het aanslagjaar en wordt vastgesteld op 1
januari van het aanslagjaar. De activiteit van de motoren wordt berekend op
basis van een referentieperiode die loopt van 1 januari tot en met 31
december voorafgaand aan het aanslagjaar.
Een nieuwe motor (geen vervanging van een andere motor) die voor de
eerste maal in werking wordt gesteld is belastbaar vanaf de maand dat hij in
werking wordt gesteld a rato van het aantal maanden gebruik in de
referentieperiode.
Indien een motor voor de laatste maal in werking wordt gesteld, in het kader
van de definitieve buitengebruikstelling, zal deze nog belast worden in het
eerstvolgende aanslagjaar a rato van het aantal maanden gebruik in de
referentieperiode.
Indien een motor tijdelijk buiten gebruik wordt gesteld of wordt stilgelegd voor
een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen, dan zal het
vermogen van de motor berekend worden a rato van het aantal maanden
gebruik in de referentieperiode.
De onderneming dient wijzigingen zoals bepaald in het tweede, derde en
vierde lied te melden bij het gemeentebestuur per mail op
belastingen@hemiksem.be. De onderneming dient de aanvangsdatum van
buitengebruikstelling of stillegging , alsook de datum van nieuwe of
hernieuwde ingebruiknames te melden aan het gemeentebestuur.
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§2 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 3 - uitdrukking van het vermogen in kW
§1 Voor motoren met een vermogen uitgedrukt in pk geldt:
1,36 pk voor 1kW.
Voor fracties van meer dan 500 W wordt één kW aangerekend. Fracties van
500 W en minder worden verwaarloosd. De afronding gebeurt op het eind van
de berekening van het netto belastbaar vermogen.
§2 De kracht van de hydraulische toestellen wordt vastgesteld in gemeen
overleg tussen de belanghebbenden en het gemeentebestuur. Het staat de
belanghebbende vrij in geval van onenigheid een tegenexpertise uit te
lokken.
§3 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, laadschoppers 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 :
Cilinderinh. v.d. motoren
kW
Van 0 cm³ tot 2.499 cm³
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
De vorkheftrucks, reachtrucks, stackers en straddle carriers 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 19.999 kg 20
Van 20.000 kg tot 29.999 kg 25
Van 30.000 kg tot 44.999 kg 30
Van 45.000 kg tot onbeperkt 40
Artikel 4 – vrijstellingen
Er wordt een vrijstelling voorzien voor:
- ondernemingen die gebruik maken van motoren met een totaal belastbaar
vermogen van minder dan 50kW, deze ondernemingen hebben een
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beperktere draagkracht, waarbij de administratieve en financiële last niet in
verhouding zou zijn mochten zij deze belasting ook moeten betalen.
- wisselmotoren: Dit zijn motoren die enkel ingezet worden om de hoofdmotor
eerder tijdelijk te vervangen. Wisselmotoren mogen nooit tegelijk gebruikt
worden met de motor die zij vervangen.
- de motoren die instaan voor de brandbestrijding
Artikel 5 - beëindiging bedrijfsactiviteiten
Voor bedrijven die hun activiteit stopzetten in de loop van het aanslagjaar op
een bepaalde vestigingsplaats zonder deze over te brengen naar een andere
vestigingsplaats, zal de belasting berekend worden op grond van de
gebruikte motoren tijdens het voorafgaand kalenderjaar en recht evenredig
met het aantal maanden van activiteit tijdens dat jaar en tot het einde van
de maand van de stopzetting
Artikel 6 - aangifte
§1 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 het formulier dat hem in de loop van het aanslagjaar door het
gemeentebestuur wordt bezorgd. De belastingplichtige die het formulier niet
zou ontvangen hebben moet deze aangifte spontaan doen voor 1 september
van het aanslagjaar. Ook de kracht van de volgens artikel 4 vrijgestelde
motoren dient te worden aangegeven.
§2 Bij gebreke van een aangifte, laattijdige aangifte of onvolledige, onjuiste
of onnauwkeurig aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast
volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd
het recht van bezwaar en beroep.
Artikel 7 – belastingverhoging bij ambtshalve inkohiering
Bij ambtshalve inkohiering van de belasting, zal zij worden verhoogd met een
percentage van 10% van de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze
verhoging wordt gelijktijd en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.
Artikel 8 - modaliteiten
Deze belasting wordt door middel van een kohier ingevorderd. Het
belastingkohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college
van burgemeester en schepenen.
De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na de verzending
van het aanslagbiljet.
Artikel 9 - bezwaar
Bezwaren tegen de belasting worden ingediend en behandeld volgens artikel
9 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie en gemeentebelastingen.
Artikel 10 - openbaar onderzoek
Indien geen bezwaren ingediend worden gedurende het openbaar
onderzoek mbt deze belasting, wordt het belastingreglement definitief.
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Namens de gemeenteraad
(get.) Luc Schroyens
algemeen directeur

(get.) Luc Bouckaert
burgemeester-voorzitter
Voor eensluidend uittreksel

Luc Schroyens
algemeen directeur

Luc Bouckaert
burgemeester-voorzitter
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