8.

BELASTING OP DRIJFKRACHT

Artikel 1
Met ingang van 1 oktober 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt
ten laste der natuurlijke personen, rechtspersonen, feitelijke verenigingen of
vennootschappen, een jaarlijkse belasting op drijfkracht geheven indien deze voor de
exploitatie van hun industriële, handels- of landbouwbedrijven of dezer bijgebouwen,
gedurende het belastingsjaar motoren gebruiken, ongeacht de vloeistof of energiebron die hun
voortbeweegt.
Als bijgebouw van een onderneming dient te worden beschouwd, iedere instelling of
onderneming, iedere werf van om het even welke aard, die gedurende een ononderbroken
periode van minstens drie maanden op het grondgebied van de gemeente is gevestigd.
Daarentegen is de belasting niet verschuldigd aan de gemeente, zetel van de inrichting, voor
de motoren gebruikt door het voorheen bepaalde bijgebouw, in de verhouding waarin die
motoren kunnen belast worden door de gemeente waar het bijgebouw gelegen is.
De aanslagvoet bedraagt 29,75 euro per kilowatt, met dien verstande dat de eerste 5 kilowatt
voor elke belastingplichtige vrijgesteld is.
De belasting wordt berekend op grond van het aantal motoren en het hiermede
overeenstemmend aangewend vermogen van het onmiddellijk voorafgaand kalenderjaar.
In afwijking met vorig lid, zal bij begin van bedrijfsuitbating in de loop van het belastingsjaar
alsmede in geval van aanwending van motorkracht in de hiervoor bedoelde bijgebouwen, de
belasting berekend worden volgens de duur van de ingebruikneming van de motoren
gedurende het belastingsjaar, naar rato van 1/12 van het jaartarief per begonnen maand. Deze
bedrijven zullen voorlopig aangeslagen worden op basis van het in aanmerking te nemen
motorvermogen dat in gebruik is op het ogenblik van de aanvang van de belastbare toestand.
Indien echter op het einde van het jaar blijkt dat het in de loop van het berekeningsjaar
aangewend vermogen hoger was, zal op grond hiervan een herberekening van de totaal
verschuldigde belasting gebeuren.
Artikel 2
De belasting wordt gevestigd op de na te noemen grondslagen:
1.

omvat de inrichting van belanghebbende slechts één motor, dan wordt de belasting
gevestigd volgens de kracht opgegeven in het besluit waarbij vergunning tot het plaatsen
van de motor verleend of akte van die plaatsing gegeven wordt.

2.

omvat de inrichting van belanghebbende verschillende motoren, dan wordt de belastbare
kracht vastgesteld door de krachten opgegeven in het besluit, waarbij vergunning tot het
plaatsen van de motoren verleend of akte van die plaatsing gegeven wordt, op te tellen
en deze som te voorzien van een simultaanfactor, veranderd volgens het aantal motoren.
Deze factor, gelijk aan de eenheid van één motor, wordt tot en met 30 motoren, met
1/100 van de eenheid per bijkomende motor verminderd en blijft daarna onveranderd en
gelijk aan 0,70 voor 31 motoren en meer. De kracht der hydraulische toestellen wordt
vastgesteld in overleg met belanghebbende en het college van burgemeester en
schepenen. Het staat belanghebbende vrij om, in geval van onenigheid, een
tegenexpertise uit te lokken.

3.

het bepaalde in lid a) en b) van dit artikel wordt door de gemeente toegepast naargelang
van het aantal motoren waarop zij krachtens artikel 1 belasting heft.

Artikel 3
Zijn vrijgesteld van deze belasting:
1.

motoren die gans het kalenderjaar voorafgaand aan het belastingsjaar stilliggen.
Het aanhoudend gedeeltelijk stilliggen voor een duur gelijk aan of groter dan een maand
in die periode, geeft aanleiding tot een belastingvermindering in verhouding tot het
aantal maanden, gedurende dewelke de toestellen hebben stil gelegen.
Met een inactiviteit voor een duur van één maand wordt gelijkgesteld de activiteit die
beperkt is tot één dag werk op vier weken in de bedrijven die met de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening een akkoord hebben aangegaan inzake de activiteitsvermindering
om een massaal ontslag van personeel te voorkomen.
Met een inactiviteit voor een duur van één maand wordt eveneens gelijkgesteld de
inactiviteit gedurende een periode van vier weken, gevolgd door één activiteitsperiode
van één week, als het gebrek aan werk te wijten is aan economische oorzaken. In geval
van belastingvermindering wegens gedeeltelijk stilliggen, wordt de kracht van de motor
voorzien van de simultaanfactor die op de inrichting van belanghebbende toegepast is.
Een belastingvermindering kan slechts verleend worden wanneer bij het begin en het
einde van de periode van inactiviteit het gemeentebestuur hiervan in kennis werd
gesteld, hetzij bij een per post aangetekend schrijven, hetzij bij een tegen
ontvangstbewijs afgegeven 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 ingeschreven gegevens in de boekjes steeds fiscaal toezicht kan worden
uitgeoefend.
Deze procedure is echter voorbehouden voor de bouwondernemingen die een geregelde
boekhouding voeren en die een schriftelijke aanvraag tot het college van burgemeester
en schepenen richten, teneinde hiervoor de toelating te bekomen.

2.

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

3.

motoren die elektrische generatoren aandrijven, voor het gedeelte van hun kracht
overeenstemmend met deze van de generatoren

4.

motoren van draagbare toestellen, die door één persoon kunnen bediend en gedragen
worden

5.

de persluchtmotor

6.

de motorkracht gebruikt voor watermalingstoestellen om het even van waar het water
voortkomt, zomede deze voor ventilatie- en verlichtingstoestellen

7.

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 tot gevolg heeft dat de productief der betrokken inrichting(en) verhoogd wordt

8.

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

9.

motoren aangewend in de drukstations van de aardgasleidingen voor het aandrijven van
de compressoren.

De onder 7) en 8) vermelde motoren kunnen aangewend worden gedurende de nodige tijd om
de voortzetting der productie te verzekeren.
De motoren die gans het kalenderjaar voorafgaand aan het belastingsjaar niet hebben
gefunctioneerd, alsmede de motoren die volgens de bepalingen onder 2) tot en met 9) zijn
vrijgesteld, komen niet in aanmerking om de simultaanfactor te bepalen.
Artikel 4
De motorkranen met één of meer motoren of met een motor op diesel of benzine, die een
generator aandrijft en de vorkhefwagens worden belast volgens de volgende tabel:
Cylinderinhoud van de ontploffingsmotoren

PK

•

van 0 cc. tot 2.499 cc.

10

•

van 2.500 cc. tot 4.999 cc.

20

•

van 5.000 cc. tot 7.499 cc.

30

•

van 7.500 cc. tot 9.999 cc.

40

•

van 10.000 cc. tot onbeperkt

50.

Artikel 5
Wanneer de fabricagemachines door oorzaak van een ongeval, niet meer in staat zijn om meer
dan 80 % van de door een belastingplichtige motor afgeleverde 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 gebruikt wordt.
Belanghebbende kan geen belastingvermindering bekomen, hetzij via per post aangetekende,
hetzij tegen ontvangstbewijs afgegeven berichten waarbij hij/zij aan het gemeentebestuur
enerzijds de datum van het ongeval, en anderzijds de datum van het weder ingang stellen
aangeeft. Voor de berekening der belastingvermindering gaat de motorafstelling in na de
ontvangst van het eerste bericht.
Belanghebbende moet bovendien, op verzoek van het gemeentebestuur, alle stukken
voorleggen waardoor de waarachtigheid van zijn verklaringen kan nagegaan worden. Het
buiten gebruik stellen van een motor wegens ongeval, moet binnen de acht dagen aan het
gemeentebestuur verwittigd worden op de bovenvermelde wijze, dit op straffe van ontzetting
uit het recht op belastingvermindering.

Artikel 6
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 bovendien dat
bedrijf belast werd op grond van het bepaalde in de artikelen 2 tot en met 5 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 belastingsjaar op grond van
het bepaalde in de artikelen 2 tot en met 5 aangeslagen werd en het 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 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 bestuur de belastbare
elementen teneinde een nieuwe verhoudingsfactor te berekenen.
Om het voordeel van de bepalingen van dit artikel te genieten moet de exploitant, vóór 31
januari van het belastingsjaar 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 bovendien toe verbinden bij
zijn jaarlijkse aangifte de opgave der maandelijkse waarden van het maximum
kwartuurvermogen van het belastingsjaar te voegen en het bestuur toe te laten ten allen tijde
de in zijn installaties 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 7
De belastingplichtige ontvangt van het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem,
behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde datum moet worden teruggestuurd
naar het gemeentebestuur Schoten – financiële dienst – Verbertstraat 3 – 2900 Schoten.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is ertoe gehouden, uiterlijk
op 30 september van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Bij gebrek aan aangifte, bij laattijdige, onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte
vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve gevestigd op basis van
gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt.
Vooraleer de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het gemeentebestuur de
belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de redenen waarom ze
gebruik maakt van deze procedure, de elementen waarop de belasting is gebaseerd evenals de

wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige
beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt
op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Artikel 8
Elke wijziging of stopzetting van een economische activiteit dient onder verantwoordelijkheid
van de belastingplichtige onmiddellijk en per aangetekend schrijven te worden meegedeeld
aan de financiële dienst van het gemeentebestuur van Schoten.
Artikel 9
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. Ze dient betaald te worden
binnen de twee (2) maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 10
De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure, gebeuren volgens de bepalingen
vervat in het gelijknamige decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen.
Artikel 11
Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
Gemeentedecreet. Er wordt geen onderzoek de commodo et incommodo gehouden aangaande
dit reglement.
Artikel 12
Een afschrift van dit besluit zal overeenkomstig art. 253 van het Gemeentedecreet verzonden
worden aan de provinciegouverneur.

