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Goedkeuring te hechten aan het belastingreglement op drijfkracht.
Samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het belastingreglement op drijfkracht.
Motivering
Juridische grond
- de bepalingen van het Gemeentedecreet
- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen terzake
Argumentatie
De financiële toestand van de stad Turnhout vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
Besluit
De gemeenteraad beslist het belastingreglement op drijfkracht goed te keuren.
Belastingreglement op drijfkracht.
Artikel 1: belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt een gemeentebelasting
geheven op de motoren, ongeacht de krachtbron waarmee zij voortbewogen worden, die gebruikt worden in
nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.
Voor de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met de motoren die de betrokken
onderneming gebruikt voor zijn inrichting, ongeacht of de motoren gebruikt worden voor de werkzaamheden in het
hoofdgebouw, dan wel deze in het bijgebouw, mits de motoren opgesteld staan op het grondgebied van de stad
Turnhout. Zowel een gebouw, als een werf, waar de onderneming haar activiteiten ontplooit, wordt als bijgebouw
beschouwd.
Artikel 2: belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- en rechtspersonen die deze drijfkracht, hefkracht, motoren
gebruiken in hun onderneming, vrij of zelfstandig beroep.
Artikel 3: tarief
Op het gezamenlijke vermogen van de motoren als grondslag voor deze belasting in aanmerking komen wordt een
belasting geheven van 12,50 euro per kilowatt of gedeelte ervan.

De belasting wordt berekend op grond van het aantal motoren en het hiermee overeenstemmende vermogen
aangewend tijdens het onmiddellijk aan het belastingjaar voorafgaande kalenderjaar.
Bij een eerste inwerkingstelling van de motoren wordt de aanslag evenwel berekend op basis van het aantal
motoren dat in gebruik is op het ogenblik van de aangifte. Indien het volgende jaar blijkt dat in het verlopen jaar het
aangewende vermogen hoger was, zal op grond van dit werkelijke vermogen een aanvullende aanslag gevestigd
worden.
De belasting wordt gevestigd op navermelde grondslagen:
a) heeft de onderneming slechts 1 motor op het grondgebied van de stad, dan wordt de belasting gevestigd
volgens de kracht opgegeven in het besluit waarbij vergunning tot plaatsing van de motor verleend wordt of acte
genomen wordt van de plaatsing
b) heeft de onderneming meerdere motoren op het grondgebied van de stad, dan wordt de belastbare kracht
vastgesteld door de krachten op te tellen, opgegeven in het besluit waarbij de vergunning tot plaatsen van de
motoren verleend wordt of acte vanplaatsing genomen wordt.
Artikel 4: vrijstellingen
Komen niet in aanmerking als grondslag voor deze belasting:
a) de motoren die heel het jaar voorafgaand aan het belastingjaar stilliggen
b) de motoren van de onderneming die minder dan drie maanden op het grondgebied van de stad gevestigd is
c) de voertuigen waarop de staatsverkeersbelasting toepasselijk is en de voertuigen die speciaal van die belasting
vrijgesteld zijn, alsook de eigenlijke tractoren, de voertuigen, werktuigmachines die speciaal ontworpen zijn
voor de landbouw, en de aanhangwagens, wanneer zij uitsluitend worden gebruikt om landbouwarbeid te
verrichten
d) de persluchtmotoren
e) de motoren gebruikt voor waterbemaling en deze gebruikt voor ventilatie en verlichting
f) de motoren van draagbare toestellen
g) de reservemotoren; dit wil zeggen de motoren waarvan de werking niet onmisbaar is voor de goede gang van
zaken en die slechts werkt in uitzonderlijksgevallen voor zover hun inwerkingstelling niet voor gevolg heeft dat
de produktie verhoogd wordt
h) de wisselmotoren, dit wil zeggen de motoren die bestemd zijn voor hetzelfde werk als andere die zij tijdelijk
moeten vervangen
i) de motoren die in de drukstations van de aardgasleidingen gebruikt worden voor het aandrijven van de
compressoren
Artikel 5: verminderingen
Onder navolgende voorwaarden wordt belastingvermindering toegestaan:
a) het belastbare vermogen wordt verminderd met 10 kilowatt
b) de belasting aangerekend, met inachtneming van punt a) hierboven, voor de motor, die gedurende het
belastingjaar voorafgaand aan het belastingjaar stilgelegd werd, wordt verminderd in verhouding tot het aantal
maanden dat dit stilleggen duurt en rekening houdend met de simultaanfactor, die op de onderneming van
toepassing is;
Met een inactiviteit van 1 maand wordt gelijk gesteld:
de inactiviteit van het personeel die beperkt is tot 1 dag per vier weken en dit voor de bedrijven die met de VDAB
een akkoord hebben aangegaan inzake de inactiviteitsvermindering om een massaal ontslag van personeel te
voorkomen
- de inactiviteit van vier weken, wanneer het bedrijf overgegaan is tot een tewerkstelling van telkens 1 week na
vier weken inactiviteit bij gebrek aan werk om economische redenen;
-

Om van deze belastingvermindering te kunnen genieten dient de belastingplichtige, hetzij bij ter post aangetekende
zending, hetzij tegen ontvangstbewijs, aan het college van burgemeester en schepenen voorafgaandelijk bericht te

laten van de datum van het stilleggen, van het aantal kilowatt dat daarbij betrokken is, alook van de (vermoedelijke)
datum van weder in gangstellen van de motor(en);
Bouwondernemingen kunnen van deze vermindering genieten zonder telkenmale hiervan te berichten op
voorwaarde dat zij:
een geregelde boekhouding voeren
- een schriftelijke aanvraag doen om van deze regeling te kunnen genieten en hiertoe toelating bekomen van het
college van burgemeester en schepenen
- voor iedere aan de belasting onderworpen machine een boekje bijhouden waarin de dagen vermeld worden
gedurende dewelke de machine in gebruik is en de werf waar dit gebeurt
- het fiscale toezicht ter plaatse toelaten en daadwerkelijk mogelijk maken
-

c) de belasting aangerekend, met inachtneming van punt a) hierboven, voor de motoren, die ingebruik gesteld
werden in de loop van de twee dienstjaren die aan het huidige belastingjaar voorafgaan en die minder dan 80 %
van hun normale rendement leveren, omdat de ermee aan te drijven installaties onvolledig zijn, wordt
verminderd in verhouding tot de niet-gebruikte kracht; bij de berekening van deze belastingvermindering wordt
rekening gehouden met de simultaanfactor die op de onderneming van toepassing is; om deze vermindering te
kunnen genieten moet de belastingplichtige om de drie maanden aangifte doen zolang deze
uitzonderingstoestand blijft bestaan;
Blijft de rendementsvermindering niet bestaan gedurende de hele duur van het dienstjaar, dan wordt de
vermindering verrekend zoals bepaald onder punt b) van dit artikel.
d) de belasting aangerekend, met inachtneming van punt a) hierboven, voor de motoren, die uit oorzaak van een
ongeval niet meer in staat zijn om meer dan 80 % van de geleverde kracht te verbruiken, wordt verminderd in
verhouding tot de niet-gebruikte kracht; bij de berekening van deze belastingvermindering wordt rekening
gehouden met de simultaanfactor die op de onderneming van toepassing is;
Om deze vermindering te kunnen genieten is vereist dat de beschikbare kracht niet voor andere doeleinden wordt
gebruikt en dat de belastinplichtige de verminderde capaciteit binnen de acht dagen aan het college van
burgemeester en schepenen bericht bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs;
e) de belasting wordt verminderd door het na toepassing van de voorgaande bepalingen bekomen
belastingbedrag te vermenigvuldigen met de simultaanfactor die op de onderneming van toepassing is;
De simultaanfactor bedraagt 1,00 voor een onderneming met 1 in aanmerking komende motor en wordt verminderd
met 1/100ste per bijkomende in aanmerking komende motor tot deze factor gelijk is aan 0,75 om daarna gelijk te
blijven voor de bedrijven met 26 motoren en meer.
Artikel 6: aangifteplicht
De belastingplichtige is ertoe gehouden aangifte te doen op het hem daartoe door het stadsbestuur toegezonden
formulier. Indien het om een eerste inwerkingstelling van motoren gaat, dient de aangifte te geschieden binnen de
maand na de ingebruikstelling.
Onder navermelde voorwaarden kan de belastingplichtige verzoeken aangifte te doen in functie van het
kwartuurvermogen:
Om het voordeel van deze berekening te genieten is vereist:
dat de belastingplichtige gedurende een periode van minstens 2 jaar belast werd overeenkomstig de toen in
Turnhout van kracht zijnde verordeningen op de drijfkracht
- dat de installaties van het bedrijf voorzien zijn van meetapparatuur voor het maximum-kwartuurvermogen
-

-

dat de opneming ervan maandelijks door de leverancier van de elektrische energie gedaan wordt met het oog
op de facturatie ervan

-

dat de belastingplichtige vóór 31 januari van het belastingjaar een schriftelijke aanvraag, die voor vijf jaar geldt,
indient bij het college van burgemeester en schepenen

-

dat de belastingplichtige jaarlijks bij zijn aangifte opgaven doet van de maandelijkse waarde van het
maximum-kwartuurvermogen van het voorafgaande jaar

-

dat hij het stadsbestuur ten alle tijde toelaat de in zijn installaties gedane metingen van het
maximum-kwartuurvermogen, vermeld op de facturen voor levering van elektrische energie, te controleren

De berekening geschiedt dan aldus:
als referentiejaar wordt genomen het jaar dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de
verhoudingsfactor; bij een eerste toepassing van deze bepalingen is dit het belastingjaar voor de aanvraag van
deze berekeningswijze
- de verhoudingsfactor wordt bepaald door berekening van de verhouding tussen het vermogen dat op grond van
de vroegere verordening vastgesteld werd voor het referentiejaar enerzijds en het rekenkundige gemiddelde
van de twaalf maandelijkse maximum-kwartuurvermogens opgenomen tijdens datzelfde jaar anderzijds
- het belastbare vermogen wordt per jaar berekend door vermenigvuldiging van het rekenkundig gemiddelde van
de maximum-kwartuurvermogens van het aan het belastingjaar voorafgaande 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 referentiejaar. Bedraagt
het verschil meer dan 20 % dan wordt een nieuwe verhoudingsfactor berekend.
Artikel 7: wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier. Het belastingkohier wordt opgesteld door het college
van burgemeester en schepenen op grond van de aangifte van de belastingplichtigen.
Artikel 8: procedure van ambtshalve vaststelling
Bij gebrek aan aangifte binnen de voorziene termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte
vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtswege worden ingekohierd met inachtneming van de
elementen waarover het stadsbestuur beschikt .
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te
maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag 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 te rekenen van de derde werkdag die volgt op de
verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Op deze ambtshalve vastgestelde belasting wordt een verhoging van 25% toegepast.
Artikel 9: controlebevoegdheid
De door het gemeentebestuur aangestelde controleurs zijn gemachtigd om de toepassing van dit
belastingreglement, te allen tijde gedurende het jaar te controleren. Van elke controle wordt een proces-verbaal
opgemaakt.
De gemeenteraad stemde met 24 stemmen op 31 stemmers nl. van de heer Luc Hermans – voorzitter-schepen, de
heer Eric Vos – burgemeester, de heer Francis Stijnen, de heer Peter Segers, mevrouw Astrid Wittebolle, de heer
Hannes Anaf, de heer Luc Debondt en de heer Marc Boogers – schepenen, de heer Dimitri Gevers, de heer Erwin
Brentjens, de heer Toon Otten, mevrouw Annemie Der Kinderen, mevrouw Katrien Van de Poel, mevrouw Tine De
Wilde, mevrouw Pascale Mathé, mevrouw Vera De Jong, de heer Wannes Starckx, de heer Stef Breugelmans, de
heer Willy Van Geirt, de heer Guy Van Litsenborg, de heer Peter Roes, mevrouw Josiane Driesen, de heer Jan Van
Otten en de heer Nic Van Heupen - raadsleden.
Er waren 4 onthoudingen nl. van mevrouw Katleen De Coninck, de heer Marc Van Damme, de heer Eddy Grooten
en de heer Danny-Spock Vermeijen – raadsleden.
Er waren 3 neen stemmen nl. van de heer Paul Meeus, de heer Renaat Decoster en de heer Reccino Van Lommel
– raadsleden.
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Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
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