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=================================================
Aanwezig : Van Nyen Lieven, voorzitter;

Cuylaerts Dorien, burgemeester;
Van den Eijnden Bob, Boeckx Jos, Geens Karl, Keysers Lizette, Maes Stef, schepenen;
De Visscher Wim, OCMW-voorzitter/schepen;
Hermans Frans, Van De Mierop August, Roefs Karel, Bevers Paul, Willemse
Renilde, Vermeiren Eric, Jacobs Jack, Stoffelen Nathalie, Cuylaerts Nathalie, Peeraer
Matthijs, Van Dun Diede, De Backer Jelle, Nobels Patrick, Eelen Danny, raadsleden;
Adams Bart, gemeentesecretaris;

De Gemeenteraad, O.Z.,
25. Gemeentebelasting op drijfkracht. Goedkeuring.

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en de

geschillenprocedure van gemeente – en provinciebelastingen, zoals gewijzigd;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 juni 2007 houdende de vaststelling van het

reglement inzake de gemeentebelasting op de drijfkracht;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat raadslid Jacobs namens de Gemeentebelang&VLD-fractie stelt dat economie

belangrijk is, en ondernemers willen investeren; dat het daarom aantrekkelijk moet gemaakt worden
om de industrie naar Rijkevorsel te halen en hier te houden; dat een belangrijk punt hierin is om de
belasting op drijfkracht af te schaffen; dat er al vele gemeenten zijn die dit gedaan hebben; dat de
cd&v hier ook voor pleit in haar verkiezingsprogramma, en deze partij ook vindt dat deze belasting
voor de zelfstandigen een jaarlijks terugkerende bron van ergernis is; dat het raadslid vervolgens een
amendement indient dat luidt ‘Belasting op drijfkracht wordt volledig afgeschaft’;

Gaat over tot de stemming over dit amendement, dat wordt verworpen met 14 neen-stemmen bij
7 ja-stemmen (neen-stemmen: Cuylaerts Dorien, Van Nyen Lieven, Van den Eijnden Bob, Boeckx
Jos, Geens Karl, Keysers Lizette, Maes Stef, Vermeiren Eric, Stoffelen Nathalie, Cuylaerts Nathalie,
Peeraer Matthijs, Van Dun Diede, De Backer Jelle, Nobels Patrick; ja-stemmen: Van De Mierop
August, Roefs Karel ,Bevers Paul, Willemse Renilde, Jacobs Jack, Eelen Danny, Hermans Frans)

Overwegende dat vervolgens wordt gestemd over het door het college ingediend voorstel,
voorstel dat wordt aangenomen met 14 ja-stemmen bij 7 neen-stemmen (ja-stemmen: Cuylaerts
Dorien, Van Nyen Lieven, Van den Eijnden Bob, Boeckx Jos, Geens Karl, Keysers Lizette, Maes Stef,
Vermeiren Eric, Stoffelen Nathalie, Cuylaerts Nathalie, Peeraer Matthijs, Van Dun Diede, De Backer
Jelle, Nobels Patrick; neen-stemmen: Van De Mierop August, Roefs Karel, Bevers Paul, Willemse
Renilde, Jacobs Jack, Eelen Danny, Hermans Frans)

Besluit met 14 ja-stemmen bij 7 neen-stemmen :
Artikel 1
Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een belasting gevestigd op de motoren die gebruikt
worden in de industriële, handels – of landbouwbedrijven, ongeacht de vloeistof of energiebron die
hen voortbeweegt.
De belasting is verschuldigd voor de motoren die de belastingplichtige voor de exploitatie van zijn
inrichting of de bijgebouwen gebruikt. Dienen als bijgebouw beschouwd te worden, iedere instelling of
onderneming welke gedurende een ononderbroken tijdvak van minstens drie maanden op het
grondgebied van de gemeente is gevestigd.
Wanneer hetzij een inrichting, hetzij een als hiervoor bepaald bijgebouw, geregeld en duurzaam een
verplaatsbare motor gebruikt voor de verbinding met één of meer bijgebouwen, of met een
verkeersweg, is daarvoor belasting verschuldigd in de gemeente waar hetzij de inrichting, hetzij het
hoofdgebouw gevestigd is.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke personen of rechtspersonen, de vennootschappen
met rechtspersoonlijkheid en de feitelijke verenigingen, dewelke gebruik maken van drijfkracht voor
industriële, handels – of landbouwdoeleinden.
Artikel 3
Het tarief wordt vastgesteld op € 14,80 per kilowatt per jaar.
De belasting wordt gevestigd op  de na te noemen grondslagen :

 Slechts één motor : de belasting wordt gevestigd volgens de kracht opgegeven in
het besluit waarbij de vergunning tot plaatsen van de motor of akte van die plaatsing
gegeven wordt.



 Verschillende motoren : de belastbare kracht wordt vastgesteld door de krachten
opgegeven in het besluit waarbij vergunning tot plaatsen van de motoren of akte van
die plaatsing gegeven wordt. De krachten worden opgeteld en daarbij wordt de som
voorzien van een simultaanfactor veranderlijk volgens het aantal motoren. Deze
factor, gelijk aan de eenheid van één motor, wordt tot en met 30 motoren, met 1/100e

van de eenheid per bijkomende motor verminderd en blijft daarna onveranderd en
gelijk aan 0,70 voor 31 motoren en meer.

 De kracht van de hydraulische toestellen wordt vastgesteld in overleg met
belanghebbende en het College van Burgemeester en Schepenen. Het staat
belanghebbende vrij, in geval van onenigheid, een tegenexpertise uit te lokken.

 Levert een onlangs geplaatste motor niet dadelijk het normaal rendement op omdat
de daarmee te drijven installaties onvolledig zijn,  dan wordt de niet gebruikte kracht,
uitgedrukt in kilowatt, aanzien als reservekracht voor zover zij de 20% van de in het
vergunningsbesluit opgegeven kracht overtreft. Deze kracht wordt voorzien van de
simultaancoëfficiënt die op de inrichting van de belanghebbende is toegepast. In zulk
geval is de aangegeven KW slechts geldig voor drie maanden en moet de aangifte om
het kwartaal vernieuwd worden zolang deze uitzonderingstoestand duurt. Voor
toepassing hiervan wordt onder ‘onlangs geplaatste motoren” verstaan deze met
uitzondering van alle anderen, waarvan de tewerkstelling dateert van het voorgaande
of het voorlaatste jaar. In speciale gevallen moeten deze termijnen verruimd worden.

Artikel 4
Volgende motoren zijn belastingvrij :

 Motoren die het ganse jaar stilliggen. Het aanhoudend gedeeltelijk stilliggen voor een
duur gelijk aan of groter dan een maand geeft aanleiding tot een
belastingvermindering in verhouding tot het aantal maanden, gedurende dewelke de
toestellen hebben stilgelegen. De verplichte vakantieperiode wordt niet in aanmerking
genomen voor het bekomen van de belastingvermindering voor het stilleggen van
motoren. In geval van belastingvermindering wegens gedeeltelijk stilliggen, wordt de
kracht van de motor voorzien simultaanfactor, die op de inrichting van
belanghebbende toegepast is. Geen belastingvermindering  Geen
belastingvermindering kan aan belanghebbende worden verleend, tenzij op per post
aangetekende of tegen ontvangstbewijs afgegeven berichten waarbij hij aan het
gemeentebestuur door het ene de datum van stilleggen en door het andere de datum
van wederingangstelling van de motor bekend maakt. Voor de berekening van de
belastingvermindering gaat de motorafsluiting eerst in na de ontvangst van het eerste
bericht. (Bij afwijking van de in de laatste twee zinnen voorziene procedure, zal de
vrijstelling ten voordele van de bouwondernemingen die verplaatsbare motoren
gebruiken, volgens de hierna bepaalde regelen kunnen bekomen worden. Deze
ondernemingen zullen voor iedere aan de belasting onderworpen machine, een
boekje moeten bijhouden waarin de dagen vermeld worden gedurende dewelke de
machine in gebruik is en de werf waar zij is opgesteld. Aan het einde van het jaar zal
de ondernemer zijn aangifte invullen aan de hand van de in elk boekje voorkomende
gegevens, met dien verstande dat er over de gegrondheid van de in de boekjes
ingeschreven gegevens steeds fiscaal toezicht kan worden uitgeoefend. Deze
procedure is echter voorbehouden voor de bouwondernemingen die een geregelde
boekhouding voeren, die een schriftelijke aanvraag tot het schepencollege zullen
richten en de toelating van dat college zullen bekomen hebben. Met een inactiviteit
voor de duur van één maand wordt gelijkgesteld de activiteit die beperkt is tot één dag
werk op de vier weken in de bedrijven die met de R.V.A. een akkoord hebben
aangegaan inzake de activiteitsvermindering om een massaal ontslag van personeel
te voorkomen. Met een inactiviteit van één maand wordt eveneens gelijkgesteld de
inactiviteit gedurende een periode van 4 weken, gevolgd door een inactiviteitsperiode
van één week, als het gebrek aan werk te wijten is aan economische zaken.

 De motoren die gebruikt worden voor het aandrijven van voertuigen die onder de
verkeersbelasting op de autovoertuigen vallen of die speciaal van deze belasting zijn
vrijgesteld door een bepaling van de desbetreffende samengeordende wetten.

 De motor van een draagbaar toestel
 De motor, die een elektrische generator drijft is vrijgesteld voor het gedeelte van zijn

vermogen, overeenstemmend met het benodigde voor het drijven van de generator.
 De persluchtmotor.
 De motorkracht, gebruikt voor watermalingstoestellen om het even vanwaar het water

voortkomt, zomede deze voor ventilatie – en verlichtingstoestellen.
 De reservemotor, d.i. deze waarvan de werking niet onmisbaar is voor de normale

gang der fabriek en die slechts werkt in uitzonderingsgevallen, voor zover zijn



tewerkstelling niet ten gevolge heeft dat de productie der betrokken inrichtingen
verhoogd wordt.

 De wisselmotor, d.i. deze die uitsluitend bestemd is voor hetzelfde werk als een
andere welke hij tijdelijk moet vervangen.

 De motoren gebruikt om het aardgas in vervoerleidingen samen te persen.
De reserve – en wisselmotoren kunnen aangewend worden om terzelfder tijd te werken als deze die
normaal gebruikt worden, gedurende de nodige tijd om de voortzetting van de productie te
verzekeren.
De motoren die van de belasting zijn vrijgesteld wegens stilligging gedurende het ganse jaar, zomede
deze, die bij toepassing van de hiervoor vermelde bepalingen uit artikel 4, zijn vrijgesteld, komen niet
in aanmerking om de simultaanfactor van belanghebbende installaties te bepalen.
Wanneer de fabricage machines ten gevolge van een ongeval niet meer mochten in staat zijn om
meer dan 80% van de door de belastingplichtige motor geleverde kracht te verbruiken, wordt de
nijveraar slechts belast op de verbruikte kracht van de motor, uitgedrukt in KW op voorwaarde dat de
gedeeltelijke activiteit minstens drie maanden duurt en dat de beschikbare kracht niet voor andere
doeleinden wordt gebruikt. Belanghebbende kan geen belastingvermindering bekomen, tenzij met per
post aangetekende of tegen ontvangstbewijs afgegeven berichten waarbij hij aan het
gemeentebestuur door het ene, de datum van het ongeval, en door het andere, de datum der
wederingangstelling aangeeft. Voor de berekening der belastingvermindering gaat de motorafstelling
eerst in na ontvangst van het eerste bericht.
Hij moet bovendien op verzoek van het gemeentebestuur alle stukken voorleggen waardoor de
waarachtigheid zijner verklaringen kan nagegaan worden.
Het buitengebruik stellen van een motor wegens ongeval, moet binnen de 8 dagen aan het
gemeentebestuur genotificeerd worden, op straffe van ontzetting uit het recht op
belastingvermindering.
Bijzondere bepalingen van toepassing op sommige nijverheidsbedrijven welke er om verzoeken.
Artikel 5
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het College van Burgemeester en Schepenen
Artikel 6
De belastingplichtige is verplicht jaarlijks aangifte te doen bij het gemeentebestuur van de inwerking
zijnde motoren.
De telling der belastbare elementen wordt gedaan door de beambten van het gemeentebestuur. Deze
ontvangen van belanghebbende een geschreven en geformuleerde aangifte volgens model
voorgeschreven door het gemeentebestuur.
De exploitant is er toe gehouden de eventuele veranderingen of verplaatsingen welke zijn installatie in
de loop van het jaar mocht ondergaan hebben, aan het gemeentebestuur bekend te maken
behoudens wanneer hij op geldige wijze de regeling heeft gekozen zoals hierna vermeld nl;
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 bijaldien dat bedrijf belast werd op grond van
het bepaalde in voorgaande artikelen, gedurende een periode van minstens 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 rekent het bestuur de verhouding tussen het vermogen, dat voor het jongste belastingjaar op
grond van het bepaalde in voorgaande artikelen werd aangeslagen en het rekenkundig gemiddelde
der twaalf maandelijkse 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
d.w.z. van het jaar dat in aanmerking werd genomen voor de berekening van de verhoudingsfactor.
Bedraagt het verschil meer dan 20%, dan telt het gemeentebestuur de belastbare elementen teneinde
een nieuwe verhoudingsfactor te berekenen.
Om dit voordeel te genieten, dient de exploitant voor 31 januari van het belastingjaar 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 maximum
kwartuurvermogen van het belastingjaar te voegen en het bestuur toe te laten ten allen tijde de in zijn
installaties gedane metingen van het maximum kwartuurvermogen, vermeld op de factoren voor
levering van elektrische energie te controleren.
De exploitant die deze wijze van aangifte, controle en aanslag verkiest, 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 met opnieuw een tijdvak van vijf jaar.



Artikel 7
Bij gebrek van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de
belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt.
Artikel 8
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan de
verschuldigde belasting. Bij herval binnen het jaar, wordt deze belastingverhoging vastgesteld op het
dubbele van de verschuldigde belasting.
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven.

Voor eensluidend uittreksel :
op bevel :
De Gemeentesecretaris, De voorzitter van de gemeenteraad,

Adams B. Van Nyen L.


