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Belasting op motoren.                                                                                            
Intrekking.                                                                                                            
Hernieuwing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3. 
˗ Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten 
van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

˗ De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit. 

˗ Het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2014 betreffende de algemene 
gemeentelijke heffing. 

˗ Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 houdende de hernieuwing van het 
gemeentelijk belastingreglement op motoren. 

 
Relevante documenten 

Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 houdende de hernieuwing van het 
gemeentelijk belastingreglement op motoren. 
De nota 2020/25 d.d. 27 oktober 2020 van de financiële dienst inzake 
koopkrachtondersteunende maatregelen in 2020 ingevolge de coronacrisis. 
 
Feiten/context/motivering 

Ingevolge de coronacrisis wil het Lokaal Bestuur Ronse ondersteuning bieden aan tal van 
doelgroepen die zwaar zijn getroffen. Het betreft de bedrijven, verenigingen, gezinnen en 
mensen die het echt moeilijk hebben. 
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Het Lokaal Bestuur Ronse wenst een tegemoetkoming te doen voor de eerder vermelde 
doelgroepen en wel op een gedifferentieerde wijze. 
Wat de bedrijven betreft, werd bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 houdende 
de hernieuwing van het gemeentelijk belastingreglement op motoren reeds de beslissing tot 
afbouw van deze belasting tegen 2023 ingevoerd. Teneinde de bedrijven meer zuurstof te 
geven wenst het Lokaal Bestuur deze afbouw nog te versnellen en wel tegen 2022 met de 
grootste afbouw van de tarieven in 2020. 

Teneinde deze maatregelen nog voor het huidige jaar te kunnen invoeren dient het 
gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 te worden ingetrokken en vervangen door 
onderhavig nieuw belastingreglement. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Ignace Michaux, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El 
Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Lech Schelfout, Youssef Elidrissi 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie 
Van Overmeeren, Jo Cornelus 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn 
Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman 

Artikel 1:. HEFFINGSTERMIJN 
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 wordt er een gemeentebelasting gevestigd op 
motoren. 
Artikel 2: TOEPASSINGSGEBIED 
§1 De belasting wordt gevestigd op motoren, per eenheid en per breuk van kilowatt, ongeacht 
de krachtbron die deze motoren in beweging brengt, en gebruikt op het grondgebied van de 
stad Ronse. De belasting slaat dienvolgens onder meer op de elektromotoren, de 
stoommachines, de verbrandingsmotoren, de waterturbines, enzovoort. 
§2 De belasting is verschuldigd door elk toeristisch, nijverheids-, landbouw- of handelsbedrijf, 
alsook door de beoefenaars van vrije beroepen, ongeacht of het hier gaat over een 
éénmanszaak of een vennootschap. Ze wordt gevestigd op 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. 
§3 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. 
§4 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. 
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§5 Belastbaar kwartiervermogen:  

A. Wanneer de installaties van een nijverheidsbedrijf voorzien zijn van meetapparaten 
voor het maximum kwartiervermogen, waarvan de opnemingen maandelijks door de 
leverancier van elektrische energie worden gedaan met het oog op het factureren 
ervan, kan op verzoek van de exploitant, het bedrag van de belasting vastgesteld 
worden op basis van een belastbaar vermogen, gelijk aan het rekenkundig gemiddelde 
der twaalf maandelijkse maximum kwartiervermogens van het jaar voorafgaand aan het 
aanslagjaar. 

B. Om het voordeel van de bepalingen van dit artikel te genieten, moet de exploitant, voor 
31 maart van het aanslagjaar een schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur 
indienen met opgave van de maandelijkse waarden van het maximum 
kwartiervermogen, welke in zijn installaties werden opgenomen. 

C. De exploitant die deze wijze van aangifte, controle en aanslag kiest, verbindt zich door 
zijn keuze voor een tijdvak van drie jaar. 

Artikel 3. GRONDSLAG 
§1 De kracht van hydraulische motoren wordt berekend door omzetting van de kracht 
uitgedrukt in PK, naar kW. 
§2 De belasting wordt gevestigd op grond van de belastbare motorenkracht tijdens het jaar 
voorafgaand aan het aanslagjaar. Ze wordt berekend per maand en elk gedeelte ervan wordt 
voor een volledige maand geteld.  
§3 Een motor die voor de eerste maal in werking wordt gesteld, is belastbaar vanaf de 
volgende maand. Dit geldt nochtans niet wanneer werd geopteerd voor de in Artikel 2 §5 
voorziene regeling. 
§4 Bij staking van de bedrijfsactiviteiten op het grondgebied van de gemeente in de loop van 
het belastingjaar om welke reden ook, wordt een aanslag gevestigd, berekend op basis van de 
motoren tijdens vorenbedoeld jaargedeelte of jaar gebruikt en verbonden aan het jaar waarin 
de staking van de bedrijfsactiviteiten plaats heeft. 
Voor de bedrijven aangeslagen op basis van het maximum kwartiervermogen   (Artikel 2 §5) 
zal de eventueel bijkomende aanslag gevestigd worden op basis van het gemiddeld 
kwartiervermogen tijdens het jaargedeelte of jaar dat er nog bedrijfsactiviteiten waren. De aan 
te geven waarden zijn deze vermeld op de facturen voor levering van elektrische energie. 
De belastingplichtigen die onder de toepassing van deze bepaling vallen, zijn verplicht, uiterlijk 
acht dagen na de staking van de bedrijfsactiviteiten, hiervan aangifte te doen bij het 
gemeentebestuur. 
Artikel 4. TARIEVEN 
Voor 2020 bedraagt de belasting € 7,50 per eenheid en per breuk van kilowatt. Ze wordt de 
komende 2 jaar jaarlijks per schijf van € 2,50 afgebouwd : 
- voor 2021 bedraagt de belasting € 5,00 per eenheid en per breuk van kilowatt 
- voor 2022 bedraagt de belasting € 2,50 per eenheid en per breuk van kilowatt 

Vanaf 2023 wordt er geen belasting meer geheven op motoren. 
Iedere breuk van kilowatt wordt afgerond naar een hogere eenheid. 
Artikel 5. AANGIFTEPLICHT 
§1 De belasting is verschuldigd door diegene die de motoren aanwendt overeenkomstig artikel 
2 §2. 
§2 Iedere belastingplichtige, houder van in of buiten werking zijnde motoren, waarvan hij al 
dan niet eigenaar is, dient aangifte te doen uiterlijk tegen 30 juni van het aanslagjaar door 
middel van het aangifteformulier “belasting op motoren” dat hem door het gemeentebestuur 
ten huize zal besteld worden. 
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§3 De belastingplichtige die het formulier niet zou ontvangen hebben, dient de voor deze 
aangifte noodzakelijke gegevens spontaan ter beschikking te stellen uiterlijk tegen 31 
augustus van het aanslagjaar. Volgende gegevens dienen minstens te worden opgegeven : 

˗ Naam en adres van de maatschappelijke zetel 
˗ Adres van uitbating te Ronse 
˗ Aard van het bedrijf 
˗ Contactgegevens 
˗ BTW nummer 
˗ Voor bedrijven die de berekening op basis van het maximum kwartiervermogen 

aanvragen, het maximum kwartiervermogen tijdens het voorafgaande jaar 
˗ Een overzicht van het totaal aantal belastbare motoren inclusief de totale kracht in KW 

op 1 januari van het voorafgaande jaar en van de wijzigingen tijdens dat jaar 
˗ Een overzicht van het totaal aantal niet-belastbare motoren volgens Artikel 6 inclusief 

de totale kracht in KW op 1 januari van het voorafgaande jaar en van de wijzigingen 
tijdens dat jaar. 

Artikel 6. VRIJSTELLINGEN EN VERMINDERINGEN 
§1 Vrijstellingen 
De belasting wordt niet gegeven op: 

1. de (reserve)motor die gans het onmiddellijk voorafgaande jaar niet werd gebruikt; deze 
non-activiteit moet blijken uit desbetreffende, om de drie maanden te hernieuwen, 
schriftelijke berichten aan het gemeentebestuur, zoals voorzien bij §2 van huidig Artikel 
Wat het eerste jaar van de belastingheffing aangaat, is het bewijs van de non-activiteit 
evenwel met alle mogelijke rechtsmiddelen te leveren. 

2. de motor gebruikt voor het aandrijven van een voertuig dat onder de verkeersbelasting 
valt of speciaal van deze belasting is vrijgesteld 
Zelfrijdende nijverheidswerktuigen vallen nochtans buiten deze vrijstellingsbepaling. 
Met zelfrijdende nijverheidswerktuigen worden onder andere bedoeld : bulldozers,  
graafmachines, heftrucks, kranen, walsen, pletmolens, enz. ...  

3. de motor van een draagbaar toestel 
4. de motor die een elektrische generator drijft, voor het gedeelte van zijn vermogen dat 

overeenstemt met dat benodigd voor het drijven van een generator 
5. de door perslucht aangedreven motor 
6. de motorkracht die uitsluitend gebruikt wordt voor toestellen tot verwarming, 

verluchting en verlichting 
7. de motorkracht die uitsluitend gebruikt wordt voor waterbemalingstoestellen 
8. de installaties die bedrijven (moeten) plaatsen om milieu- en veiligheidsredenen 
9. de motoren van vaartuigen dienende voor het transport van goederen alsmede deze 

aan boord van bedoelde vaartuigen gebruikt 
10. de eerste twintig kilowatt. 

§2 Verminderingen 
Behoudens wanneer de regeling bedoeld bij Artikel 2 §5 werd gekozen, brengt de verdwijning 
of het definitief buiten gebruik stellen in de loop van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar 
van een belastbare motor, een belastingvermindering mee. 
Deze vermindering gaat in vanaf de maand volgend op het bericht, gezonden aan het 
gemeentebestuur, betreffende de verdwijning of het buiten gebruik stellen. 
Het stilleggen voor een ononderbroken tijdvak gelijk aan of groter dan een maand, met 
uitzondering van de jaarlijkse verplichte vakantieperiode, geeft aanleiding tot een 
belastingvermindering in verhouding tot het aantal maanden dat het toestel gedurende het jaar 
voorafgaand aan het belastingjaar ononderbroken buiten werking is geweest. 
Met een inactiviteit voor de duur van één maand wordt gelijkgesteld de activiteit die beperkt is 
tot één dag op vier weken of één week werk na vier weken inactiviteit in de bedrijven die met 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een akkoord hebben aangegaan inzake de activiteit-
vermindering om een massaal ontslag van personeel te voorkomen. 
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Om deze evenredige vermindering te kunnen genieten, moet de belanghebbende, behoudens 
wanneer hij op geldige wijze de regeling bedoeld bij Artikel 2 §5 heeft gekozen, binnen de 8 
dagen aan het gemeentebestuur schriftelijk bericht gegeven hebben van de dag waarop de 
motor stilligt en van de dag waarop hij terug in werking wordt gesteld. 
Een ontvangstbewijs zal aan de belanghebbende worden afgeleverd. 
Dit bericht moet om de drie maand hernieuwd worden. De vermindering van belasting geldt 
vanaf de maand volgend op de datum van ontvangst van het bericht van stillegging tot de 
maand volgend op deze van wederinwerkingstelling. 
De berichtgeving is van substantiële aard en op straf van verval voorgeschreven. 
Wat het eerste jaar van de belastingheffing aangaat, is het bewijs van tijdelijke non-activiteit of 
van de definitieve buitengebruik stelling nochtans met alle mogelijke rechtsmiddelen te 
leveren. 
Artikel 7. TERUGGAVE VAN BELASTING 
§1 Aan nieuw-opgerichte bedrijven, gestart vóór 1 januari van het aanslagjaar, wordt 
teruggave van belasting verleend op voorwaarde dat die bedrijven binnen de twee maanden 
volgend op de aflevering van het betrokken aanslagbiljet, een verzoek om belastingteruggave 
indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen en de nodige bewijsstukken 
voorleggen. 
Van deze teruggave kunnen niet genieten : 

a) de bedrijven die zich binnen het grondgebied van de stad verplaatsen, behoudens 
de bedrijven die zich hervestigen in de industrie- of ambachtelijke zone 

b) de bedrijven gesticht door wijziging, omzetting, overname, fusie, inbreng of  
splitsing, juridisch of op een andere wijze, van bestaande bedrijven in de stad. 

§2 Bij uitbreiding van een bedrijf vóór 1 januari van elk aanslagjaar, die zich openbaart door 
vermeerdering van het motorkrachtvermogen, wordt eveneens belastingteruggave verleend, 
berekend op de wegens uitbreiding vermeerderde motorenkracht, onder volgende 
voorwaarden : 

a) in de loop van het jaar dat onmiddellijk aan het belastingjaar voorafgaat, een 
vermogen van belastbare drijfkracht te hebben in gebruik genomen of gehouden, 
dat minstens 20 % hoger ligt dan dit van het jaar onmiddellijk voorafgaande aan 
het uitbreidingsjaar. 

b) binnen de twee maanden volgend op de aflevering van het betrokken 
aanslagbiljet, een verzoek om belastingteruggave indienen bij het College van 
Burgemeester en Schepenen en de nodige bewijsstukken voorleggen. 

    Zijn van deze gedeeltelijke teruggave uitgesloten de bedrijven waarvan de uitbreiding 
enkel het gevolg is van overname, fusie of inbreng van de in de stad  bestaande bedrijven. 
§3 Het genot van deze fiscale voordelen wordt, op voorwaarde dat het oorzakelijk verband is 
blijven bestaan, slechts verleend gedurende drie opeenvolgende jaren. 
Artikel 8. AMBTSHALVE INKOHIERING 
Bij gebrek aan een aangifte of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte 
vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. 
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 volgend op de datum van verzending van die betekening om zijn opmerkingen 
schriftelijk voor te dragen. 
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd 
gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het aanslagjaar. Deze termijn 
wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te 
bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen. 
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De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan de 
verschuldigde belasting. Bij herhaling binnen een periode van drie jaar wordt de belasting 
verhoogd met het dubbel van de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging 
wordt eveneens ingekohierd. 
De overtredingen worden vastgesteld door de beëdigde, daartoe speciaal door het College 
van Burgemeester en Schepenen aangewezen ambtenaren. 
De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 
Artikel 9. WIJZE VAN INVORDEREN 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. 
Artikel 10. BETAALTERMIJN 
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet.  
Artikel 11. BEZWAARPROCEDURE 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belasting bezwaar indienen 
bij het College van Burgemeester en Schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. Het 
bezwaar dient, op straffe van verval, te worden ingediend binnen een termijn van drie 
maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger het vraagt in het bezwaarschrift, wordt de 
belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd op een hoorzitting. 
Artikel 12.   
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de 
bepalingen van titel VII, (Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 
(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 
tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de 
nalatigheids- en moratoriumintrest); rechten en voorrechten van de schatkist,) van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen en de Artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit 
van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij 
met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 
Artikel 13. INWERKINGTREDING 
Onderhavig belastingbesluit treedt in werking op 01 januari 2020. 
Het belastingbesluit van 16 december 2019, houdende hernieuwing van de gemeentelijke 
belasting op de motoren, wordt ingetrokken met ingang van 01 januari 2020. 
Artikel 14. 
Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het decreet over het Lokaal 
Bestuur van 22 december 2017. 
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