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De voorzitter van de gemeente Buggenhout, provincie

Oost-Vlaanderen,
gemeenteraad,
gedateerd
21
december 20L7,
bevestígt dat het besluit van de

met als onderwerp "Aanpassing van het gemeenteraadsbesluit
- Belasting op de drijfkracht", bekendgemaakt werd,

Ondern. Ol

overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet, op 04 janari 2018.

De integrale tekst van dit reglement ligt ter inzage op het secretariaat en kan
geraadpleegd worden tijdens de kantooruren.

Buggenhout, 4 januari 2018.

Op last
B. Biesemans
SE

illems
voorzitter
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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
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VERGADERING VAN 21 DECEMBER 2017
OPENBARE VERGADERING

bosgemeente

Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,
T. Van Herreweghe, burgemeester,
G, Hermans, J. Jacobs, W. Mommaers, G. Mannaert, schepenen,
R. Buys, toegevoegd schepen,
D. Stallaert, F. Suys, G, Vermeiren, P. Claeys, S. Creyelman, L. Moortgat, R. De Maeyer,
L. Steps, J, Van Dooren, D. Meskens, S. Bertier, M. De Batselier, D. Van derJeugt,
K.Tierens, raadsleden,
B. Biesemans, secretaris.

11.

Aanpassing van het gemeenteraadsbesluit Ondern. O1

-

Belasting op de

drijfkracht

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet;

Gelet op het

gemeenteraadsbesluit

van

29 augustus

Ondern. 01 - Belasting op de drijfkracht zoals gewijzigd;

2013

houdende

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen deze belasting in de mate
van het financieel mogelijke wenst af te bouwen om te vermijden dat dit economisch
nadelig zou worden voor de werkende bevolking;
Overwegende dat de eerste stap van deze afbouw gezet werd door de gemeenteraad in
zitting van 28 april 2016 door een blijvende vrijstelling toe te kennen voor nieuwe
investeringen;
Overwegende dat een tweede stap gezet werd op 22 december 2016 met een verlaging
van het tarief met ongeveer 10 o/o vârì 29,75 euro tot 27 euro per eenheid of per breuk
van kW;
Overwegende dat er financiële ruimte is voor een verdere verlaging
2018 en 22 euro in 2019;

tot 24,50 euro

in

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Met eenparigheid van stemmen;

BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 29 augustus 2013 houdende
Ondern. 01 - Belasting op de drijfkracht wordt het bedrag "27,O0 euro per eenheid of per

breuk van kW" met ingang van 1 januari 2018 vervangen door "24,50 euro per eenheid
of per breuk van kW; met ingang van 1 januari 2019 wordt dit tarief verlaagd tot
22,00 euro per eenheid of per breuk van kW".
Art. 2. Bijgevoegde gecoördineerde versie van het reglement Ondern. 01 - Belasting op
de drijfkracht wordt goedgekeurd.

Art. 3. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden
Namens de gemeenteraad,

Op last
B. Biesemans
secretaris

J.-P. Willems
voorzitter
Voor eensluidend afschrift,
Buggenhout, 3 januar¡ 2018

Op last
secretaris

voorzitter
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Ondern.0l - Belosting op de drijfkrocht
DE GEMEENTERAAD,

Gelet op hei gemeeniedecreet, ortikel 42en 43;

Gelet op het decreet von 30 mei2008 belreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure von provincie- en gemeentebelostingen, en lotere wijzigingen;
Gelet op het gemeenieroodsbesluit von 29 ougustus 2013 houdende het reglement inzoke
de bea¡¿oren tegen gemeenTel'ljke belostingen;
Gelet op de finonciele toestond von de gemeente;

Overwegende dot ook de bedrijven moeten deelnemen in de kosten von het onderhoud
von het potrimonium en de dienstverlening die de gemeente op vele vlokken oonbiedt;
Overwegende dot de belosting beperkt zol blijven tot de grote bedrijven woordoor de inning
eenvoudiger is en woorbijde lost von de belosting een klein deel von hun omzet uiimookt;
Op voorstel von hef college von burgemeester en schepenen;

BESTUIT:

Artikel l. Er wordt voor een periode met ingong von 1 jonuori 2014 tot en met
3l december 2019 een gemeentebelosting een belosting gevestigd op de dr'ljfkrocht.
Art. 2. De belosting wordt gevestigd per eenheid of per breuk von kW op de motoren
gebruikt voor nijverheids-, en hondelsdoeleinden, ongeocht de krochtbron die deze in
beweging brengt.
De belostingoonslog wordt gevestigd oon de hond von een progressief torief nomelijk:
Vermogen in kW
o de eerste 200 kW wordt niet belost
o vonof 20.l kW: 24,50 euro per eenheid of per breuk von kW, met ingong von I jonuori 2019
wordt dit lorief verloogd |ot 22,00 euro per eenheid of per breuk von kwi

De belosting sloot dienvolgens o.m. op de elektromoforen, de stoommochines, de
verbrondingsmotoren, de woterturbines, enz.... De belostingplichtige is iedere notuurlijke
persoon of rechtspersoon, houder von dit soort toestellen.
De belosting is verschuldigd voor de motoren die de belostingplichtige voor de exploitotie
von zijn inrichting of von hoor bijgebouwen gebruikt. Dienen ols b'rjgebouw von een inrichting
beschouwd te worden, iedere instelling of onderneming, iedere werf von om het even welke
oord, die gedurende een ononderbroken tijdvok minstens drie moonden op hel
grondgebied von de gemeente gevestigd is.
Voor de moforen, gebruikt voor een zools in het vorig lid bedoeld en op het grondgebied
b'rjgebouw, is geen gemeentebelosting
verschuldigd voor het tijdvok von het gebruík in de ondere gemeente.

von een ondere gemeente overgebrocht

rVerloogd von29,75 euro lot 27 evro doorde gemeenterood inzitting von22december20ló;verder
verloogd von 27 euro fot 24,50 euro en 22,00 euro door de gemeenterood ín zitling von 2l december
2017.

Wcrnneer, hetzij een inrichting, hetzij een zools híerboven

bedoeld bûgebouw, geregeld en
duuaoom een verplootsbore motor gebruikt voor de verbinding met één of meer
trijgebouwen, of met een verkeersweg. is doorvoor de belosting enkel verschuldigd, indien
hetzijde inrichting zelf ,hetzry het voornoomsle bijgebouw in de gemeente gevestigd

is.

Art.3. De krocht von de hydroulische moloren wordt berekend door omzetting von de
krocht uitgedrukt in PK noor kW, woorb¡j I PK = 735,5 Wott.
Art.4. De belosting wordi niet geheven op:
l. de (reserve)motor die gons het onmiddellijk voorofgoonde joor niet werd gebruikt; deze
non-ocliviteit moet blijken uit desbetreffende, om de drie moonden ie hernieuwen
schriftel'tjke berichTen oon het gemeentebestuur, zools voozíen bíjortikel ó.
2. de motor gebruikt voor het oondrijven von een voertuig dot onder de verkeersbelosting

volt of speciool von deze belosting

ís

vr'rjgesteld;

3. de motor von een droogboor toestel;
4. de motor die een eleklrische generotor dr'rjft, voor het gedeelte von z'rjn vermogen dot
overeenstemt met dot benodigd voor het drijven von een generotor;
5. cle cìoor pei"siuciri oorrgedreven nrotoren;
ó. de motorkrocht welke uitsh"ritend gebnrikt worclt voor toestellen iot bemoling;
7. de motoren von voortuigen dienende voor het tronsport von goederen, olsmede deze
qon boord von bedoelde voortuígen gebruikt;

Art.5. ledere belosÌingplichlige houder von een in of buiten werking z'rjnde motor, wooryon
hlj/zû ql don niel eigenoor is, moet er spontoon oongifte vqn doen door middel von het
oongifteformulier dol hem/hoor toegezonden zol worden door het gemeentebestuur von
Buggenhout, finonciële dienst. Ook de krocht von de volgens ortÍkel 3 onbelosfe motoren
dient op dit oongifteformulier te worden vermeld.

Wie geen oongifteformulier ontvíng, moet het document ofholen of oonvrogen b'rj het
gemeentebestuur von Buggenhout, finonciële dienst, Nieuwstrool 2 9255 Buggenhout uiterlijk
tegen 3l moort von het oonslogjoor.
Het correct ingevulde, gedogtekende en genoomtekende oongifteformulier moet uiterlijk
30 juni vqn het oonslogjoor, worden ingediend bij het gemeentebestuur von
Buggenhoui, finonciële dienst.

tegen

De door het college von burgemeester en schepenen beëdigde ombtenoor is bevoegd om
de opgegeven eenheden, vermeld op het oongifteformulier, te controleren. Deze controle

geschiedt derholve bij de belostingplichtige.

De oonslog wordt ombtsholve gevestigd bij gebrek oon oongifte binnen de in de
verordening gestelde term'tjn, of in gevol von onjuiste, onvolledige of onnouwkeurige
oongifte vonwege de belostingplichtige.
De belostingplichtige zol, voor de voststelling von hei kohier, door het college von
burgemeester en schepenen of het personeelslid dot doortoe is oongesleld, met een
oongetekende brief op de hoogte gebrocht worden von de redenen woorom er gebruik
gemookt worden von deze procedure, de elementen woorop de belosting is geboseerd
evenols de w'tjze von bepoling von die elementen en het bedrog von de belosting.
De belostingplichtige beschikt over een termijn von dertig kolenderdogen Te rekenen von de
derde werkdog die volgt op de vezending von die kennisgeving om z'rjn opmerkingen
schriftel'ljk voor le drogen. De belosting mog niet worden gevestigd voor die termijn
verstreken is, behoudens ols de rechten von de provinciole of gemeentelijke thesourie in
gevoor verkeren ingevolge een ondere oozook don hei verstr'rjken von de oonsloglerm'rjnen.

zel een edministretieve geldbeete werden-epgelegd
we*eg€l¡jl+is-€€.rq=

.
¡

btj een eerste evertreding: l0% verheging ven de versehuldigde þelesting
venef een tweede evertreding:207o verheging ven de versehuldigde belesting
En dit rne+ een meximurn ven 500 esre,

iera,t

ó. De verdwijning of het definitief builen gebruik stellen in de loop von het joor
voorofgoond oon het belostingjoor von een belostbore motor, brengt een
Art.

belostingverminderin g mede.

Deze vermindering goot in volgend op het bericht, gezonden oon het gemeentebestuur,
betreffende de verdw'rjning of het buíten gebruik stellen.
De berîchtgeving is von substontiële oord en op strof von vervol voorgeschreven.
lndien vostgesteld wordt dot de motor werkt vóór het geven von het bericht von weer
inwerkingsielling, zol geen vermindering toegesfoon worden, hoelong de stillegging ook
heeft geduurd.

Art.7. De belosling wordt gevestigd op grond von de belostbore motorenkrocht tijdens het
joor voorofgoond oon het oonslogjoor. Ze wordt berekend per moond en elk gedeelte
ervon wordt voor een volledige moond geteld.

De belosting is versch uldigd voor de motoren, gebruíkt voor de exploitotie von het bedr'rjf in
olle vestigingen, ook in de bijgebouwen. Als bijgebouw wordt beschouwd, iedere instelling of
onderneming of werf von om het even welke oord die gedurende een ononderbroken
periode von minstens drie moonden op het grondgebíed von de gemeente gevestígd is. De
belosting is niet verschuldigd voor motoren, gebruikt in bijgebouwen die gedurende
eenzelfde ononderbroken periode von minstens drie moonden gevestigd z'rjn op het
grondgebíed von een ondere gemeente.

Art.8. Bijstoking von de bedrijfsoctiviteit op het grondgebied von de gemeente in de loop
von het belostingjoor, om welke reden ook, wordt b'rj ofwijking von het bepoolde in
voorgoonde ortikel een bijzondere, eventueel bijkomende. oonslog gevestigd berekend op
bosis von motoren tijdens hel hiervoor bedoeld joorgedeelie of joor gebruikt en verbonden
oon het joorwoorin de stoking von de bedrijfsoctiviteit ploots heeft.

De belostingplichtigen die onder de toepossing von deze bepoling vollen zijn verplicht,
uilerlijk ocht dogen nq de stoking von de bedr'rjfsoctiviteiten, hiervon oongifte te doen bij hel
gemeentebestuur.
Art.9.
$ 1. Aon olle nieuwe bedr'tjven, die opgericht worden, zol gedurende de eerste drie joren die
op de oonvong von de exploitotie volgen, vrijstelling von de in orTikel I bedoelde belosting
verleend worden op voorwoorde dst zij binnen de drie moonden no de oonvong von de
exploitotie een vezoek om vrijstelling indienen bij het college von burgemeester en
schepenen von de gemeente Buggenhout en de nodige bew'rjsstukken voorleggen.
Kunnen niei genieten von deze vr'rjstelling:
o) de bedrijven die zîch binnen het grondgebíed vqn de gemeente Buggenhoui
verplootsen;
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Geschropt door de gemeenterood in zitting von l8 december 2014.

b) de bedríjven gestichl door wijziging, somenvoeging of splitsing. juridisch of op een ondere
wijze, von bestooncle bedrijven in cle gemeente Buggenhnr¡t.
$ 2, Aon olle hreclrijven

drijfkrocht vermogen,

die zich uitbreiden met ols gevolg een vermeerder¡ng von het
engeeeht de megelijke vrijstelling, heefdens eventuele

wordt

vreegere, deergeveerde ui+breidingen gedurende de eerste drie jeren die ep de uitbreiding
velg€n-,€ vrijstelling von de in ortikel I bedoelde belosting verleend, voor het deel dot de
vermeerdering beireft, onder volgende voorwoorden.

n hebben ef geheuden, det rn¡nsfens ^0 %
b) binnen de drie moonden die op de uitbreiding volgen een vezoek om vrijstelling indienen
bij het college von burgemeester en schepenen von de gemeenie Buggenhoui en de
nodige bew'tjsstukken voorleggen. Zijn von deze vrijstelling uitgesloten de bedrijven
woorvon de uitbreiding het gevolg is von inbreng of opslorping von de in gemeente
Buggenhout bestoonde bedr'rjven.
Âri. i0. De beiosiing worcii ingevorcierci cioor mi<,jciei vor-r eerr koirier rjoi vcstgesïeid en
uiivoerboor wordt verkloord door het college von burgemeester en schepenen, en
ingevorderd door de finoncieel beheerder.
Arl. ll. De belosting is betoolboor bínnen
oonslogbiljet.

de twee moond no de vezending von het

Art. 12. De belosTingschudige kon een bezwoor indienen tegen deze belosting volgens de

modoliteiten

von het geldende

gemeenteroodsbesluif inzoke

gemeentelijke belostingen.
Art. 13. Verwijl- en morotoriumintresten zijn
rijksbelostingen op de inkomsten.

op deze belosting

de

bezworen iegen

ioeposselijk zools inzoke

Art. 14. Deze verordening wordt oon de toezichthoudende overheid overgemookf

Goedgekeurd door de gemeenteraad
in zittins van ".*.r...\.r1...\f." :?.. ....
De secretarí

¡ Geschropt door de gemeenierood in zitling von 28 opril 20ì ó.
¿ Geschrqpl door de gemeenlerood in zilting von 28 opril 201ó

voozitter

