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Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 13 DECEMBER 2022 
Sint-Niklaas  
Gemeente 

Beveren 

WAREN AANWEZIG: 

 
Mevrouw Veerle Vincke, voorzitter 

De heer Marc Van de Vijver, burgemeester;  

de heer Filip Kegels, schepen; mevrouw Katrien Claus, schepen; de heer 

Boudewijn Vlegels, schepen; de heer Raf Van Roeyen, schepen; mevrouw 

Ingeborg De Meulemeester, schepen; mevrouw Inge Brocken, raadslid; de heer 
Dirk Van Esbroeck, schepen; de heer Roger Heirwegh, raadslid; de heer Werner 

Maes, raadslid; de heer Johan Smet, raadslid; de heer Andre Buyl, raadslid; de 

heer Ernest Smet, raadslid; mevrouw Marijke De Graef, raadslid; mevrouw Ann 

Cools, raadslid; de heer Issam Benali, raadslid; mevrouw Lien Van Dooren, 

raadslid; de heer Jens De Wael, raadslid; mevrouw Dominique Tielens, raadslid; 

de heer Jan Van De Perre, raadslid; mevrouw Karolien Weekers, raadslid; de 

heer Stijn De Munck, raadslid; de heer Jeroen Verhulst, raadslid; de heer Koen 
Maes, raadslid; mevrouw Lientje De Schepper, raadslid; mevrouw Annick Van 

de Vyver, raadslid; mevrouw Kathleen De Schepper, raadslid; mevrouw Méline 

Rovillard, raadslid; de heer Bram Massar, raadslid; mevrouw Leen Van Laere, 

raadslid; de heer Jan Creve, raadslid; de heer Jozef Schelfhout; de heer Victor 
Catry, raadslid; de heer Guy Tindemans, raadslid 

De heer Jo Van Duyse, algemeen directeur 
 

BELASTING OP MOTOREN  2023-2025 
 

De Raad, 

 

Gelet op recente rechtspraak van de Raad Van State (13 april 2021) en diverse hoven en 
rechtbanken waaruit blijkt dat het aangewezen is om in onze belastingreglementen een 
uiterste aangiftedatum op te nemen in plaats van te verwijzen naar de termijn of datum 

die op het aangifteformulier vermeld staat; 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 december 2022 om met ingang van 1 
januari 2023 in het belastingreglement op motoren als uiterste aangiftedatum 30 april op 

te nemen; 

 
Overwegende dat het aangewezen is de belasting op motoren te verlengen mede om 

budgettaire redenen; 

 

Gelet op het voorstel van het college om de tarieven niet aan te passen; 

 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;  
 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op artikel 40, §3 van het Decreet Lokaal Bestuur;  

 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 



 

BESLUIT   MET   EENPARIGHEID VAN STEMMEN :  

Artikel 1 – Voor de periode 2023-2025 wordt er een jaarlijkse gemeentebelasting geheven 

op de ‘motoren’, geplaatst in een nijverheid-, landbouw- of handelsonderneming, evenals 
deze geplaatst bij beoefenaars van vrije beroepen, ongeacht de krachtbron welke deze in 
beweging brengt . 

Deze belasting wordt bepaald op : 

A. Motoren van nucleaire energieproduktiebedrijven: 

* 35 EUR per eenheid en per breuk van kilowatt, gevestigd op motoren, reservemotoren 
en hulpmotoren inbegrepen. 

* 7,5 EUR per éénheid en per breuk van kilowatt, gevestigd op ‘veiligheidsmotoren’,. 

B. Motoren van alle andere bedrijven: 

* 18,60 EUR per eenheid en per breuk van kilowatt, gevestigd op voormelde motoren, 

reservemotoren en hulpmotoren inbegrepen. 

* 7,5 EUR per éénheid en per breuk van kilowatt, gevestigd op ‘veiligheidsmotoren’. 
Als veiligheidsmotoren kunnen enkel aanvaard worden, de motoren die aan de volgende 
voorwaarden voldoen : 

1. hun werking mag  niet onmisbaar zijn voor de normale gang van de fabriek of 

onderneming; 

2. zij mogen slechts werken tijdens incidentele toestanden, teneinde noodsituaties te 

voorkomen; 

3. in dit laatste geval, mag hun werking niet voor gevolg hebben de productie van de 

inrichting te bestendigen of verhogen, integendeel, hun werking dient het continuproces, 
waaraan zij vast verbonden zijn, naar een niet-productieve toestand te leiden. 

De belasting slaat dienvolgens op de elektromotoren, de stoommachines, de 
verbrandingsmotoren, enz... 

Voor de motoren met een vermogen uitgedrukt in PK op H.P., geldt : 1 PK = 0,736 kW en 1 
H.P. = 0,746 kW. 

De belasting is verschuldigd voor de motoren die door de belastingplichtige voor de 

exploitatie in zijn inrichting of bijgebouwen werden geplaatst, ongeacht het gebruik of de 

stillegging ervan gedurende het onmiddellijk voorafgaande aanslagjaar. 

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. 

Voor de motoren, geplaatst in een zoals in het vorig lid bedoeld en op het grondgebied 

van een andere gemeente overgebracht bijgebouw of werf, is geen gemeentebelasting 
verschuldigd voor het tijdvak van de plaatsing in de andere gemeente. 

Wanneer, hetzij een inrichting, hetzij een zoals hierboven bedoeld bijgebouw, een 

verplaatsbare motor heeft 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. 

Artikel 2 - De belasting wordt niet geheven op : 

1. de éérste 50 kW van het totaal per belastingplichtige; 

2. motoren, zoals bedoeld in artikel 1., die gedurende het ganse onmiddellijk 



voorafgaande jaar buiten de gemeente geplaatst werden.  Dit moet blijken uit 

desbetreffende, om de drie maanden te hernieuwen, schriftelijk ‘berichten van 
verplaatsing’ aan het Gemeentebestuur, zoals voorzien bij artikel 5.; 

3. de motor gebruikt voor het aandrijven van een voertuig dat onder de verkeersbelasting 
valt of speciaal van deze belasting is vrijgesteld; 
4. de motor die een elektrische generator aandrijft, 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 welke uitsluitend gebruikt wordt voor toestellen tot waterbemaling, 
waardoor grondverzakkingen, overstromingen en soortgelijke gevolgen van waterellende 
worden tegengegaan; 
7. de motoren van vaartuigen dienende voor het transport van goederen, alsmede deze 

aan boord van bedoelde vaartuigen aanwezig. 

Teneinde het nazicht van de aangiften en de opsporing van de ontduikingen mogelijk te 
maken, moet de kracht van onbelastbare motoren eveneens vermeld worden op de 

aangifte, bedoeld in artikel 4. 

 

De gemeente mag de waarachtigheid van de onderschreven aangiften nagaan met al de 
middelen waarover zij beschikt. 

Artikel 3  – Levert een onlangs geplaatste motor niet dadelijk het normale rendement op, 

om dat de installatie die hij moet drijven onvolledig is, dan wordt de niet benutte kracht 

als niet te belasten reservekracht aangezien, indien zij, uitgedrukt in kW 20% overtreft 

van het maximaal vermogen. 
Deze vermindering geldt slechts voor 6 maanden. Om het semester moet de aanvraag 
hernieuwd worden zolang de uitzonderingstoestand duurt. 

Onder de “onlangs geplaatste motoren” wordt verstaan: de motoren die niet langer dan 

één jaar geleden in werking werden gesteld. In speciale gevallen kan deze termijn 

verlengd worden door het college van burgemeester en schepenen. 

 
Artikel 4 - Iedere belastingplichtige, houder van motoren, waarvan hij al dan niet 

eigenaar is, moet er  jaarlijks ten laatste op 30 april van het aanslagjaar aangifte van 
doen door middel van het formulier dat hem door het gemeentebestuur bezorgd wordt.  

De belastingplichtige die het formulier niet zou ontvangen hebben, kan dit  op eenvoudig 

verzoek bekomen en moet de aangifte spontaan doen ten laatste op 30 april van het 
aanslagjaar. 

Ook de kracht van de volgens artikel 2. onbelastbare motoren dient te worden 
aangegeven. 

Bij gebrek aan aangifte binnen de termijn voorzien in dit artikel, bij onjuiste, onvolledige 

of onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. Vooraleer de 

belastingaanslag ambtshalve vast te stellen zal het college van burgemeester en 

schepenen de belastingplichtige per aangetekend schrijven inlichten over de motieven 

om deze procedure te gebruiken, met vermelding van de elementen van de aanslag 
evenals de wijze van bepaling van deze 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 dit aangetekend schrijven om zijn 

opmerkingen schriftelijk voor te dragen.  

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan 20 % 
van de belasting en bij herhaling met 40 % van de belasting.   

 



Artikel 5 - Definitieve ontvreemding (verkoop) van een belastbare motor, in de loop van 

het onmiddellijk voorafgaande aanslagjaar, brengt een belastingsvermindering mede.  
Deze vermindering gaat in vanaf de maand volgend op het ‘bericht van verkoop’, 

gezonden aan het Gemeentebestuur. 
Dit bericht dient vergezeld te zijn van een kopie van de verkoopfactuur. 

Het verblijf van motoren buiten de gemeente, voor een ononderbroken tijdvak gelijk aan 
of groter dan drie maand, geeft aanleiding tot belastingsvermindering in verhouding tot 
het aantal maanden dat het toestel buiten de gemeentegrenzen actief is geweest. 

Om van deze evenredige belastingsvermindering te kunnen genieten moet de 
belanghebbende, op de dag dat een motor verplaatst wordt buiten ge gemeentegrenzen, 
het gemeentebestuur hiervan schriftelijk in kennis stellen met een ‘bericht van 
verplaatsing’. 

Wanneer de desbetreffende motor zich terug in de gemeente bevindt, dient het 
gemeentebestuur hiervan op dezelfde manier in kennis gesteld. 

De vermindering van de belasting geldt van de maand volgend op de datum van 

ontvangst van het ‘bericht van verplaatsing’ tot de maand volgend op het ‘bericht van 
plaatsing’ (tegenbericht) binnen de gemeente. 

De berichtgeving is van substantiële aard en op straf van verval voorgeschreven. 

Indien vastgesteld wordt dat een motor zich binnen de gemeente bevindt, zonder een 

‘bericht van plaatsing’ (tegenbericht) ontvangen te hebben, zal geen vermindering 

toegestaan worden, hoelang de plaatsing buiten de gemeente ook heeft geduurd. 

Voor nieuwe motoren is de belasting verschuldigd vanaf de maand volgend op de 

installatie.  Deze installatie dient aan het College van Burgemeester en Schepenen 
schriftelijk medegedeeld te worden onder de vorm van een ‘bericht van installatie’.  Dit 
bericht dient de volgende gegevens te vermelden : merk, nummer, aard en vermogen van 

de desbetreffende motor. 

Indien bij controle vastgesteld wordt dat een nieuwe motor geplaatst werd, zonder 
hiervan een ‘bericht van installatie’ te hebben ontvangen, zal deze motor voor een gans 

jaar belast worden. 

Artikel 6 - De kracht van hydraulische toestellen worden vastgesteld in gemeen overleg 

tussen de belanghebbende en het gemeentebestuur.  Het staat de belanghebbende vrij in 
geval van onenigheid, een tegenexpertise uit te lokken. 

Artikel 7 - De belasting wordt gevestigd op grond van de belastbare motorenkracht 
tijdens het jaar voorafgaand aan het dienstjaar, zijnde het refertejaar.  Ze wordt berekend 

per maand en elk gedeelte ervan wordt voor een volledige maand geteld.  Indien een 

motor evenwel tijdens dezelfde maand belastbaar is in verschillende gemeenten, is de 
belasting verschuldigd aan de gemeenten met het grootst aantal dagen gebruik.  Is dit 
aantal gelijk dan wordt de belasting evenredig per halve maand verdeeld. 

Artikel 8 - Bij staking van de bedrijfsactiviteiten op het grondgebied van de gemeente in 

de loop van het dienstjaar om welke reden ook, wordt bij afwijking van het bepaalde in 
voorgaand artikel, een bijzondere, eventueel bijkomende aanslag gevestigd, berekend op 

basis van de motoren die tijdens het voormeld jaargedeelte of jaar aanwezig waren en 
verbonden aan het jaar waarin de staking van de bedrijfsactiviteiten plaats heeft. 
De belastingplichtigen die onder de toepassing van deze bepalingen vallen zij verplicht, 

uiterlijk acht dagen na de staking van de bedrijfsactiviteiten, hiervan aangifte te doen bij 
het gemeentebestuur. 

Artikel 9 - De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het College van burgemeester en schepenen. 



Artikel 10 - De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de 

verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 11 – De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het 

college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 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.  
De indiening kan gebeuren door aangetekende verzending of door overhandiging tegen 

ontvangstbewijs.  
De belastingschuldige heeft het recht om gehoord te worden. Indien hij van dit recht 
wenst gebruik te maken, dan dient hij dit expliciet te vermelden in het bezwaar.  
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de 15 dagen na de 

indiening ervan.  
 
Artikel 12 - Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting van toepassing zoals 
inzake rijksbelastingen op de inkomsten. 

Artikel 13 - De bevoegde gemeentebeambten zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze 

verordening vast te stellen. 

Artikel 14 - Het reglement betreffende belasting op motoren 2020-2025 van 17 december 

2019 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2023. 

Artikel 15 - Conform artikelen 286, §1, 1° en art. 287 Decreet Lokaal Bestuur wordt dit 

besluit en de inhoud ervan bekend gemaakt op de web-toepassing van de gemeente. 

 
Artikel 16 - Conform artikel 330 Decreet Lokaal Bestuur wordt de toezichthoudende 
overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit. 

 

 

NAMENS DE GEMEENTERAAD : 

 
De algemeen directeur,   de voorzitter, 

  
 
 J. Van Duyse     V. Vincke 


