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AANPASSING VAN HET BELASTINGREGLEMENT OP MOTOREN VANAF 1 JANUARI
2020 TOT EN MET 31 DECEMBER 2025
Aanleiding en context
Het belastingreglement op motoren vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025
werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 17 december 2019. Omwille van de
coronapandemie en de maatregelen van de nationale veiligheidsraad zijn talrijke
bedrijven, zelfstandigen, handelszaken ... getroffen omwille van de verplichte
sluiting. De belasting op motoren slaat net op deze belastingplichtigen. Het is
aangewezen om de belastingplichtigen die gedwongen werden tot verplichte sluiting een
belastingvermindering toe te kennen voor de periode van inactiviteit. Op basis van het
goedgekeurde reglement is dit niet mogelijk. Opdat de periode van inactiviteit
tengevolge van de coronapandemie dit jaar aanleiding kan geven tot een
belastingvermindering, dient het belastingreglement aangepast te worden.
Juridische grond
- de grondwet en meer bepaald de artikelen 41,162 en 170
- decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
- decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
- omzendbrief KBB/ABB2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit
- gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2019 houdende de goedkeuring van het
belastingreglement op motoren vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025
- Ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken
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Motivering
Omwille van de coronapandemie en de maatregelen van de nationale veiligheidsraad zijn
talrijke bedrijven, zelfstandigen, handelszaken ... getroffen omwille van de verplichte
sluiting. De belasting op motoren slaat net op deze belastingplichtigen. Het is
aangewezen om de belastingplichtigen die gedwongen werden tot verplichte sluiting een
belastingvermindering toe te kennen voor de periode van inactiviteit. Op basis van het
goedgekeurde reglement is dit niet mogelijk. Opdat de periode van inactiviteit
tengevolge van de coronapandemie dit jaar aanleiding kan geven tot een
belastingvermindering, dient het belastingreglement aangepast te worden.
1) artikel 6 van het huidige belastingsreglement bepaalt dat de belasting wordt gevestigd
op grond van de belastbare motorenkracht tijdens het jaar voorafgaand aan het
aanslagjaar.
2) artikel 5 van het huidige belastingsreglement bepaalt dat het stilleggen voor een
ononderbroken tijdvak gelijk aan of groter dan een maand (met uitzondering van de
jaarlijkse verplichte vakantieperiode) aanleiding geeft tot een belastingvermindering in
verhouding tot het aantal maanden dat het toestel gedurende het jaar voorafgaand aan
het belastingjaar ononderbroken buiten werking is geweest.
Voorstel om het belastingsreglement als volgt aan te passen :
Artikel 5 bis: voor het dienstjaar 2020 wordt een belastingvermindering toegestaan voor
het stilleggen (van de motoren) voor een ononderbroken tijdvak omwille van de
verplichte sluiting n.a.v. de beslissing van de nationale veiligheidsraad van 17 maart
2020 en later.
Artikel 5 ter: voor het dienstjaar 2021 wordt een belastingvermindering toegestaan voor
het stilleggen (van de motoren) voor een ononderbroken tijdvak gelijk aan of groter dan
een maand (met uitzondering van de jaarlijkse verplichte vakantieperiode) gedurende
het jaar 2019.
Financieel aspect
De geraamde inkomsten op BC 2020/002000/7340200 van € 450.000 zullen niet gehaald
worden.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: In de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2019 betreffende de
goedkeuring van het belastingreglement op motoren vanaf 1 januari 2020 tot en met 31
december 2025, wordt het volgende toegevoegd na artikel 5 :
"Artikel 5 bis: voor het dienstjaar 2020 wordt een belastingvermindering toegestaan
voor het stilleggen (van de motoren) voor een ononderbroken tijdvak omwille van de
verplichte sluiting n.a.v. de beslissing van de nationale veiligheidsraad van 17 maart en
later. Een begonnen maand wordt aanzien als een volledige maand.
Artikel 5 ter: voor het dienstjaar 2021 wordt een belastingvermindering toegestaan
voor het stilleggen (van de motoren) voor een ononderbroken tijdvak gelijk aan of groter
dan een maand (met uitzondering van de jaarlijkse verplichte vakantieperiode)
gedurende het jaar 2019."
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Artikel 2 : Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
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