
   
 
      

Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel maandag - vrijdag:  9.00 - 12.00 uur 
03 340 00 00 maandag: 15.30 - 19.30 uur | woensdag: 13.00 - 15.30 uur 

Aangifteformulier belasting op motoren  
Neem voor bijkomende info contact op met de dienst financiën:  

financiën@rijkevorsel.be - 03 340 00 04 
(*) verplicht in te vullen 

 

Info over het aangifteformulier 
U dient dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en aan onze dienst terug te bezorgen.  

Dit kan: 

 via e-mail aan financien@rijkevorsel.be. 

 via het online formulier op het e-loket: www.rijkevorsel.be/motoren.  

 per post aan het lokaal bestuur Rijkevorsel t.a.v. de financiële dienst, Molenstraat 5 - 2310 

Rijkevorsel. 

 door afgifte van het formulier aan de balie van het gemeentehuis. 

 

De belastingplichtige is verplicht een aangifte in te dienen per werkplaats in Rijkevorsel waar er 

motoren worden gebruikt.  

Ook indien u geen gebruik maakt van drijfkracht dient u de aangifte aan ons terug te bezorgen! 

 

Toestand op 31 december 
 

Belastingplichtige 

Naam of firmanaam (+juridische vorm): *  ……………………………………………………………………………………… 

Ondernemingsnummer: *   ……………………………………………………………………………………… 

Adres maatschappelijke zetel: *  ……………………………………………………………………………………… 

Telefoon/gsm: *    ……………………………………………………………………………………… 

E-mailadres:     ……………………………………………………………………………………… 

  

Belaste goed 

Naam:       ……………………………………………………………………………………… 

Adres:       ……………………………………………………………………………………… 
  

Naam:      ……………………………………………………………………………………… 

Adres:      ……………………………………………………………………………………… 



   
 
      

Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel maandag - vrijdag:  9.00 - 12.00 uur 
03 340 00 00 maandag: 15.30 - 19.30 uur | woensdag: 13.00 - 15.30 uur 

Belastbare motoren 

Aantal motoren:  ……………………      Gezamenlijke kracht in KW: ………………………… 

Aantal hydraulische toestellen:  ……………………      Gezamenlijke kracht in KW: ………………………… 

Opmerking: 1kW = 1,36 PK (HP) en 0,736 kW = 1 PK  

 

Warmtekrachtkoppelingen 

Aantal WKK’s:   ----------------------  ………………………… 

Gezamenlijk elektrisch vermogen in kW:  --------------  ………………………… 

Gezamenlijk nominaal vermogen in kW: ----------------   ………………………… 

Opmerking: eventueel stukken bijvoegen ter staving 
 

Belastingvrije motoren (niet inbegrepen in het bovenstaande) 

 Motoren die het hele jaar stilliggen of motoren die langer dan een maand stilliggen. 

 Aantal: …………           KW: …………      Aantal maanden buiten gebruik: ………… 

 Motoren gebruikt voor aandrijving van voertuigen die onder de verkeersbelasting op autovoertuigen 

vallen of hiervan  zijn vrijgesteld. 

 Motoren van draagbare toestellen. 

 Motoren die een elektrische generator drijven, voor dat deel van hun vermogen nodig voor het drijven 

van de generator. 

 Persluchtmotoren. 

 Motorkracht gebruikt voor watermalingstoestellen, ventilatie- en verlichtingstoestellen. 

 Reservemotoren, werken in uitzonderingsgevallen. 

 Wisselmotoren, uitsluitend bestemd voor hetzelfde werk als een andere welke hij tijdelijk moet 

vervangen. 

 Motoren om het aardgas samen te persen in de vervoerleidingen. 

 

☐  Ik maak geen gebruik van drijfkracht 

 

Oprecht verklaard door de aanvrager, 

Gaat akkoord met het privacybeleid van het lokaal bestuur Rijkevorsel (www.rijkevorsel.be/privacy), 

 

Datum:  …………………………………………………… 

 

Handtekening:  …………………………………………………… 


