BELASTINGREGLEMENT OP DE DRIJFKRACHT, DE HEFKRACHT EN DE MOTOREN
ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP

Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op de drijfkracht,
de hefkracht en de motoren ongeacht de energiebron die deze in beweging brengt.
ARTIKEL 2: TARIEF EN BEREKENING
ARTIKEL 2.1: ALGEMENE BEPALINGEN
De belasting bedraagt:
-

voor de eerste 25.000 kilowatt: 18,96 EUR per kilowatt;
vanaf 25.001 kilowatt tot en met 90.000 kilowatt: 17,00 EUR per kilowatt;
vanaf 90.001 kilowatt tot en met 180.000 kilowatt: 12,00 EUR per kilowatt;
vanaf 180.001 kilowatt tot en met 260.000 kilowatt: 8,00 EUR per kilowatt;
vanaf 260.001 kilowatt: 2,85 EUR per kilowatt.

De belasting bedraagt minimum 75,00 EUR en maximum 3.700.000,00 EUR per belastingplichtige
ongeacht het belastbaar vermogen.
Voor motoren met een vermogen uitgedrukt in pk geldt: 1,36 pk voor één kilowatt.
Het netto belastbaar vermogen van alle fracties wordt berekend. Nadien wordt als volgt afgerond:
voor fracties van meer dan 500 W wordt één kW aangerekend. Met fracties van 500 W of minder
wordt geen rekening gehouden .
De belasting wordt berekend per vestiging op basis van de gebruikte motoren in het voorgaand
kalenderjaar.
ARTIKEL 2.2: STIJGING EN DALING VAN HET AANTAL KILOWATT
In geval van een hoger aantal kilowatt ten opzichte van de belastbare grondslag van het voorgaande
aanslagjaar, wordt voor de bijkomende kilowatts het tarief per kilowatt gehalveerd en dit voor een
periode van maximaal vijf aanslagjaren.
In geval van een lager aantal kilowatt ten opzichte van de belastbare grondslag van het voorgaande
aanslagjaar, wordt deze vermindering van kilowatt eerst aangerekend op de laatst bijgekomen
kilowatts die onder het gehalveerde tarief vallen.
ARTIKEL 2.3: STOPZETTING VAN BELASTBARE ACTIVITEITEN
Voor bedrijven die hun activiteit stopzetten in de loop van het aanslagjaar op een bepaalde
vestigingsplaats zonder deze over te brengen naar een andere vestigingsplaats, zal de belasting
berekend worden op grond van de gebruikte motoren tijdens het voorafgaand aanslagjaar en recht
evenredig met het aantal maanden van activiteit tijdens dat jaar en tot het einde van de maand van
de stopzetting.
ARTIKEL 2.4: AANVATTEN VAN BELASTBARE ACTIVITEITEN

Voor bedrijven die in de loop van het aanslagjaar voor het eerst gebruik maken van drijfkracht of
motoren op een nieuwe vestigingsplaats zal de belasting berekend worden op grond van de
gebruikte motoren op die vestigingsplaats tijdens het lopend aanslagjaar en te rekenen vanaf de
maand volgend op de opstart.
Indien een bedrijf voor de eerste keer wordt belast op drijfkracht, hefkracht of motoren, worden
deze belast aan het basisbedrag, zonder recht op halvering van het bedrag.
ARTIKEL 2.5: OVERNAME OF OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN
In de gevallen waar alle rechten en plichten worden overgenomen van of overgedragen aan een
andere natuurlijke of rechtspersoon, geldt dit niet als respectievelijk aanvatten of stopzetten van
activiteit.
In de gevallen waar alle rechten en plichten worden overgenomen van een andere natuurlijke of
rechtspersoon, komen de betrokken kilowatts niet in aanmerking voor de halvering van het tarief.
ARTIKEL 2.6: AANNEMINGSBEDRIJVEN
Aannemingsbedrijven die hun maatschappelijke zetel op het grondgebied van de stad gevestigd
hebben, zijn de belasting verschuldigd voor het belastbaar vermogen dat zij gebruiken buiten het
grondgebied indien de gemeente waar de werf zich bevindt geen belasting heft op de
drijfkracht/hefkracht/motoren.
Aannemingsbedrijven die hun maatschappelijke zetel buiten het grondgebied van de stad Antwerpen
gevestigd hebben, zijn de belasting verschuldigd voor het belastbaar vermogen van iedere werf van
om het even welke aard, die gedurende een ononderbroken tijdvak van minstens drie maanden op
het grondgebied van de stad gevestigd is.
ARTIKEL 2.7: MOTORKRANEN
Het vermogen van motorkranen wordt bepaald door het totaal vermogen van de motoren die
instaan voor de sturing, ongeacht de energiebron die deze motoren aandrijft.
ARTIKEL 2.8: MOTOREN OP DIESEL, BENZINE OF GAS
De tractoren, terreinvoertuigen (zoals autobussen, auto’s en dergelijke die enkel voor intern gebruik
op het terrein benut worden), trekkers, nijverheidsvoertuigen (zoals asfalteermachines, rupskranen,
pletwalsen, bulldozers graafmachines, laadschoppen en zonder dat deze opsomming limitatief is),
locomotieven, nijverheidsmachines (zoals mobiele compressoren, trilplaten, ladderliften en zonder
dat deze opsomming limitatief is) worden belast volgens volgende tabel:
Cilinderinhoud
van 0 cm³ tot 499 cm³
van 500 cm³ tot 2.499 cm³
van 2.500 cm³ tot 4.999 cm³
van 5.000 cm³ tot 7.499 cm³
van 7.500 cm³ tot 9.999 cm³
van 10.000 cm³ tot onbeperkt

Omzetting naar kW
2 kW
7 kW
15 kW
22 kW
29 kW
37 kW

ARTIKEL 2.9: VORKHEFTRUCKS, REACHTRUCKS, STACKERS EN STRADDLE CARRIERS

De vorkheftrucks, reachtrucks, stackers en straddle carriers worden belast volgens hun maximaal
hefvermogen zoals vermeld in volgende tabel:
Maximaal hefvermogen
van 0 kg tot 999 kg
van 1.000 kg tot 1.999 kg
van 2.000 kg tot 5.999 kg
van 6.000 kg tot 19.999 kg
van 20.000 kg tot 29.999 kg
van 30.000 kg tot 44.999 kg
van 45.000 kg tot onbeperkt

Omzetting naar kW
5 kW
8 kW
15 kW
20 kW
25 kW
30 kW
40 kW

ARTIKEL 2.10: MAXIMUMKWARTUURVERMOGEN
Wanneer de installaties van een nijverheidsbedrijf voorzien zijn van meetapparaten voor het
maximumkwartuurvermogen, 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 vernoemde in de artikelen 1, 2.1 en 4 gedurende een periode van
tenminste twee jaar, wordt de belasting betreffende de volgende aanslagjaren, op verzoek van de
belastingplichtige, vastgesteld op basis van een belastbaar vermogen, bepaald in functie van de
variatie, van het ene tot het andere jaar, van het rekenkundig gemiddelde van de twaalf
maandelijkse maximumkwartuurvermogens.
Daartoe berekent het bestuur de verhouding tussen het vermogen, dat voor het jongste aanslagjaar
op grond van het bepaalde in de artikelen 1, 2 en 4 aangeslagen werd en het rekenkundig
gemiddelde van twaalf maandelijkse maximumkwartuurvermogens opgenomen tijdens hetzelfde
jaar; deze verhouding wordt "verhoudingsfactor" genoemd.
Vervolgens wordt het belastbaar vermogen elk jaar berekend door vermenigvuldiging van het
rekenkundig gemiddelde van de twaalf maximumkwartuurvermogens van het jaar met de
verhoudingsfactor.
De waarde van de verhoudingsfactor wordt niet gewijzigd zolang het rekenkundig gemiddelde van de
maximumkwartuurvermogens van een jaar niet meer dan 20 % verschilt van die van het refertejaar,
d.w.z. van het jaar dat in aanmerking genomen werd 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 belastingplichtige vóór 31
maart van het aanslagjaar een schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur indienen met opgave
van de maandelijkse waarden van het maximumkwartuurvermogen, 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 voorts toe verbinden bij zijn jaarlijkse aangifte en dit
eveneens vóór 30 juni van het aanslagjaar, de opgave van de maandelijkse waarden van het
maximumkwartuurvermogen betreffende het aanslagjaar te voegen en het bestuur toe te laten te
allen tijde de in zijn installatie gedane metingen van het maximumkwartuurvermogen, vermeld op de
facturen voor levering van elektrische energie, te controleren.

De belastingplichtige die deze wijze van aangifte, controle en aanslag kiest, verbindt zich door zijn
keuze voor een periode van vijf jaar.
Behoudens verzet van de belastingplichtige of van het bestuur bij het verstrijken van het optietijdvak,
wordt dit stilzwijgend verlengd voor een nieuw tijdvak van vijf jaar.
ARTIKEL 3: BELASTINGPLICHTIG
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke en rechtspersonen die deze
drijfkracht/hefkracht/motoren gebruiken in hun onderneming, vrij of zelfstandig beroep.
ARTIKEL 4: VRIJSTELLINGEN EN VERMINDERINGEN
ARTIKEL 4.1: VRIJSTELLINGEN
Zijn van de belasting vrijgesteld:
1. motoren die gedurende een heel jaar niet gebruikt worden;
2. motoren van de rijtuigen die onder de verkeersbelasting op de voertuigen vallen of die
speciaal van deze belasting zijn vrijgesteld door een bepaling van de desbetreffende samen
geordende wetten en voor zover deze motor uitsluitend zijn kracht gebruikt voor het vervoer
van goederen of personen;
3. motoren van vaartuigen voor het vervoer van personen en goederen;
4. motoren van openbare besturen, instellingen en diensten, alsmede deze van instellingen van
openbaar nut;
5. motoren van draagbare toestellen, die door één persoon kunnen bediend en gedragen
worden;
6. motoren die elektrische generatoren aandrijven voor het gedeelte van hun kracht
overeenstemmend met deze van de generatoren;
7. motoren van windmolens;
8. motoren door perslucht aangedreven;
9. motoren gebruikt voor: polderbemaling, grondbemaling voor openbare werken, leegpompen
van werkplaatsen (droogdokken uitgezonderd), verlichting of hygiënische ventilatie;
10. reservemotoren waarvan de werking niet onmisbaar is voor de normale gang van de
onderneming en die slechts bij uitzondering worden aangezet. Hun inschakeling mag geen
productieverhoging van de onderneming tot gevolg hebben;
11. vervangingsmotoren uitsluitend bestemd om hetzelfde werk te verrichten als andere
motoren, die zij tijdelijk vervangen. De reserve- en vervangingsmotoren kunnen aangewend
worden om tezelfdertijd te werken als deze, die normaal gebruikt worden gedurende de
nodige tijd om de voortzetting van de productie te verzekeren;
12. motoren met een vermogen van 500 W en minder;
13. motoren die gebruikt worden voor een horeca-activiteit en zich bevinden in een ruimte die
belast wordt onder de horecabelasting;
14. motoren die geïnstalleerd zijn op hetzelfde adres van een vestiging van eenzelfde
belastingplichtige, voor zover deze vestiging volgens het belastingreglement op de
vestigingen een oppervlakte heeft van maximum 50 m².

ARTIKEL 4.2: VERMINDERINGEN
De belastingplichtige kan op volgende verminderingen aanspraak maken:
1. Inactiviteit van motoren gedurende één ononderbroken maand of meer geeft recht op
belastingvermindering in verhouding tot de inactiviteitsperiode, uitgedrukt in maanden.
2. Inactiviteit van motoren kan recht geven op belastingvermindering, in volgende gevallen:
a. indien de activiteit beperkt is tot één dag op vier weken in bedrijven die met de RVA een
akkoord hebben aangegaan inzake activiteitsvermindering om een massaal ontslag van
personeel te voorkomen;
b. inactiviteit van motoren gedurende een periode van vier weken gevolgd door een
activiteitsperiode van één week.
c. inactiviteit van motoren gedurende 30 niet aaneensluitende dagen, indien dit het gevolg
is van economische redenen.
Om op deze verminderingen aanspraak te kunnen maken, moet de belastingplichtige het
stadsbestuur vooraf per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs in kennis stellen van:
-

de datum van stillegging van de motor, en daarna
de datum van terug opstarten van de motor,
de bewijsstukken van de werkelijke inactiviteit voorleggen.

Bovenstaande gevallen van inactiviteit geven recht op belastingvermindering van telkens 1/12.
Belastingverminderingen als gevolg van inactiviteit worden verrekend in het aanslagjaar volgend op
het jaar van de inactiviteit.
Het stilleggen van motoren tijdens de wettelijke vakantieperiode komt niet in aanmerking voor
belastingvermindering.
ARTIKEL 5: WIJZE VAN INNING
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet of na
het ter beschikking stellen van het aanslagbiljet op het elektronisch platform.
ARTIKEL 6: AANGIFTEPLICHT
Elke belastingplichtige heeft een jaarlijkse aangifteplicht.
1. Voor belastingplichtigen die een aangifteformulier op papier ontvangen:
De administratie verzendt jaarlijks een aangifteformulier met een voorstel van aangifte. Het voorstel
van aangifte moet binnen een periode van 2 maanden na verzenddatum correct ingevuld en
ondertekend worden teruggestuurd indien:

a. op het aangifteformulier is aangegeven dat terugzenden vereist is;
EN/OF
b. wanneer de gegevens op het voorstel van aangifte foutief en/of onvolledig zijn.
In dit laatste geval moet het aangifteformulier worden teruggestuurd met:
• vermelding van de juiste gegevens;
• datum van de wijziging;
• bewijsstukken, indien mogelijk.
EN/OF
c. wanneer de belastingplichtige zich wenst te beroepen op een grond tot vermindering en/of
vrijstelling.
De belastingplichtige dient hiervoor de nodige bewijsstukken bij de aangifte te voegen.

Deze aangifte kan gebeuren via één van volgende kanalen:
-

e-mail: bedrijfsbelasting@stad.antwerpen.be;
post: College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen;
elektronische weg andere dan e-mail indien het daartoe vereiste elektronische platform ter
beschikking wordt gesteld door het stadsbestuur.

2. Voor belastingplichtigen die hun belastingen via het e-loket van de stad afhandelen (indien
deze mogelijkheid is voorzien):
De belastingplichtige krijgt via het e-loket van de stad een voorstel van aangifte, dat via dit e-loket
bevestigd moet worden binnen een periode van 2 maanden na de ter beschikkingstelling op het eloket, indien nodig met de nodige correcties of aanvulling van gegevens.
3. Voor belastingplichtigen die geen aangifteformulier ontvingen:
De belastingplichtige dient in deze belasting zelf aangifte te doen uiterlijk op 30 juni van het
aanslagjaar. Hij kan een aangifteformulier bekomen op eenvoudig verzoek bij de administratie of via
de website van de stad Antwerpen, in de mate dat deze laatste mogelijkheid voorzien is.
Deze aangifte kan gebeuren via één van volgende kanalen:
-

e-mail: bedrijfsbelasting@stad.antwerpen.be;
post: College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen;

De aangifte bevat:
-

het belastbaar vermogen uitgedrukt in kilowatt dat het volledige voorgaande kalenderjaar
gebruikt werd;
het belastbaar vermogen uitgedrukt in kilowatt dat in het voorgaande kalenderjaar definitief
verwijderd werd, met vermelding van datum verwijdering;
het belastbaar vermogen uitgedrukt in kilowatt dat in het voorgaande kalenderjaar in
gebruik is genomen, met vermelding van datum ingebruikname;
het belastbaar vermogen uitgedrukt in kilowatt dat in het voorgaande kalenderjaar tijdelijk is
gebruikt via ter beschikking stelling, huur of leasing, met vermelding van de dag van
ingebruikname en de dag van verwijdering.

Deze vorm van aangifte geldt niet voor de belastingplichtigen die opgave doen op basis van
maximumkwartuurvermogen.
Belastingplichtigen die hun activiteit aanvatten na 30 juni van het aanslagjaar, dienen aangifte te
doen uiterlijk binnen de maand na de opstartdatum. De administratie stelt op eenvoudig verzoek een
formulier ter beschikking.
Wanneer in de loop van een aanslagjaar de aangestelde stadsambtenaren vaststellen dat het
belastbaar vermogen hoger is dan het aangegeven vermogen:
-

vervallen vanaf dat aanslagjaar alle lopende toegekende halveringen van tarief,
wordt het totaal belastbaar vermogen aangerekend aan het basistarief uit artikel 2,
worden de aanslagen van voorbije twee aanslagjaren herzien, wanneer kan aangetoond
worden dat ook in die jaren een te laag vermogen is aangegeven.

ARTIKEL 7: PROCEDURE VAN AMBTSHALVE VASTSTELLING EN BIJHORENDE BELASTINGVERHOGING
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 6 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden
ingekohierd conform de procedure voorzien in artikel 7 van het decreet van 30 mei 2008.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met:
-

10% bij een eerste overtreding;
25%, 50% en 100% bij respectievelijk een tweede, derde en vierde opeenvolgende
overtreding;
200% vanaf een vijfde opeenvolgende overtreding.

Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
ARTIKEL 8: ADMINISTRATIEVE GELDBOETE
Een administratieve geldboete van 250,00 EUR wordt opgelegd in geval van:
-

de weigering om mee te werken aan een fiscale controle;
de weigering om boeken of bescheiden voor te leggen.

Deze boete kan ook opgelegd worden aan een derde, niet-belastingplichtige.
De administratieve geldboete wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
De administratieve geldboete moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet of na het ter beschikking stellen van het aanslagbiljet op het elektronisch platform.
ARTIKEL 9: BEZWAARPROCEDURE

De belastingschuldige of zijn volmachthouder kan bezwaar indienen tegen deze belasting en de
administratieve geldboetes voorzien in dit reglement bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de
kennisgeving van de aanslag.
Bezwaren kunnen worden ingediend, via een van volgende kanalen:
-

e-mail: bezwaren@stad.antwerpen.be;
post: College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen;
elektronische weg andere dan e-mail indien het daartoe vereiste elektronische platform ter
beschikking wordt gesteld door het stadsbestuur.

ARTIKEL 10
Dit reglement vervangt vanaf 1 januari 2017 het voorgaande reglement met betrekking tot de
belasting op de drijfkracht, de hefkracht en de motoren.

