GEMEENTE GRIMBERGEN.
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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 18 DECEMBER 2008
ONDERWERP: Belasting op economische bedrijvigheid.
Dienstjaren 2010-2013.
DE GEMEENTERAAD BESLIST:
Artikel 1
Voor de dienstjaren 2010 - 2013 wordt er ten laste van de
natuurlijke personen of rechtspersonen, van de vennootschappen met
rechtspersoonlijkheid
en
van
de
feitelijke
verenigingen
of
vennootschappen, die een economische bedrijvigheid uitoefenen op het
grondgebied van de gemeente Grimbergen, op 1 januari van het
belastingjaar een belasting op de economische bedrijvigheid geheven.
Onder economische bedrijvigheid wordt verstaan elke activiteit die
enkel kan uitgeoefend worden als de betrokken individuele persoon of
rechtspersoon, ongeacht de rechtspersoonlijkheid, voldoet aan één of
meer van de volgende voorwaarden: ingeschreven zijn in het
handelsregister,
ingeschreven
zijn
in
het
register
van
de
burgerlijke vennootschappen, beschikken over een BTW-nummer.
Onder economische activiteit wordt eveneens verstaan het uitoefenen,
ongeacht de rechtsvorm waarin dit gebeurt, van alle vrije beroepen.
Zijn vrijgesteld van deze belasting de roerende en onroerende
goederen die toebehoren aan een openbare dienst van de federale
staat, de gewesten, gemeenschappen, gemeenten en publiekrechtelijke
instellingen,
beschutte
werkplaatsen,
onderwijsinstellingen,
rusthuizen, instellingen waar zieken en gehandicapten verzorgd
worden en de verenigingen actief in de gemeente op socio-cultureel,
jeugd- en sportvlak.
Artikel 2
Het jaarlijks bedrag van de belasting wordt vastgesteld door middel
van
cumulatieve
toepassing
van
hierna
vermelde
criteria
en
aanslagvoeten,
zijnde
motoren,
tanks
en
vergaarbakken,
brandstofdistributieapparaten en geldautomaten zoals omschreven in
de hierna vermelde punten B, C, D en E, met dien verstande dat in
elk
geval
een
forfaitaire
minimumbelasting
per
vestiging
verschuldigd is zoals hierna bepaald onder punt A.
Onder vestiging wordt verstaan elke plaats op Grimbergs grondgebied
waar een economische bedrijvigheid wordt uitgeoefend of waar de
maatschappelijke
zetel
van
een
bedrijf,
ongeacht
de
rechtspersoonlijkheidsvorm, is gevestigd.
Belastingsbedragen lager dan EUR 20,00 worden niet ingekohierd.
Artikel 3
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
A. Forfaitaire minimumbelasting
Het jaarlijkse bedrag wordt per vestiging vastgesteld op:
- 00,00 EUR indien de oppervlakte die gebruikt wordt voor het
uitoefenen van de economische activiteit zich situeert tussen de 0
en de 500m²

- 250,00 EUR indien de oppervlakte die gebruikt wordt voor het
uitoefenen van de economische activiteit zich bevindt tussen de 501
tot en met 750m²
- 500,00 EUR indien de oppervlakte die gebruikt wordt voor het
uitoefenen van de economische activiteit zich bevindt tussen de 751
tot en met 1.000m²
- 750,00 EUR indien de oppervlakte die gebruikt wordt voor het
uitoefenen van de economische activiteit zich bevindt tussen de
1.001 tot en met 1.250m²
- 1.000,00 EUR indien de oppervlakte die gebruikt wordt voor het
uitoefenen van de economische activiteit zich bevindt tussen de
1.251 tot en met 1.500m²
- 1.250,00 EUR indien de oppervlakte die gebruikt wordt voor het
uitoefenen van de economische activiteit zich bevindt tussen de
1.501 tot en met 1.750m²
- 1.500,00 EUR indien de oppervlakte die gebruikt wordt voor het
uitoefenen van de economische activiteit zich bevindt tussen de
1.751 tot en met 2.000m²
- 2.000,00 EUR indien de oppervlakte die gebruikt wordt voor het
uitoefenen van de economische activiteit minstens 2.001m² bedraagt.
Onder ‘oppervlakte die gebruikt wordt voor het uitoefenen van de
economische activiteit’ moet worden verstaan: de ruimten die binnen
een gebouw zijn ingericht en worden aangewend om de beoogde
economische bedrijvigheid uit te oefenen. Niet bedoeld zijn de
ruimten buiten een gebouw aangewend als parkeerterreinen en
groenbuffers.
B. Motoren
De aanslagvoet wordt vastgesteld op 30,00 EUR/Kw gevestigd op de som
van het vermogen van de motoren gebruikt voor nijverheids-,
landbouw- en handelsdoeleinden, ongeacht de krachtbron welke deze in
beweging brengt.
De belasting is verschuldigd voor het vermogen van motoren die de
belastingplichtige voor de exploitatie van zijn inrichting of
bijgebouwen gebruikt.
Als bijgebouw van een inrichting moet worden beschouwd: 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 inrichtingen die in werking zijn op 1 januari van het
dienstjaar wordt de belasting gevestigd op grond van de belastbare
motorenkracht tijdens het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar.
De belasting wordt gevestigd als volgt:
a. Omvat de inrichting van belastingplichtige slechts één motor, dan
wordt de belasting gevestigd volgens de kracht opgegeven in het
besluit waarbij de vergunning tot het plaatsen van de motor verleend
of akte van die plaatsing gegeven wordt.
b. Omvat de inrichting van belastingplichtige verscheidene motoren,
dan wordt de belastbare kracht vastgesteld door de krachten,
opgegeven in het besluit waarbij vergunning tot het plaatsen van de
motoren verleend wordt of waarbij akte van die plaatsing gegeven
wordt op te tellen en deze som te vermenigvuldigen met een
simultaanfactor, verschillend volgens het aantal motoren.
Genoemde factor die gelijk is aan de eenheid voor één motor, wordt
tot en met 30 motoren, met 1/100ste van de eenheid per bijkomende

motor verminderd. De factor blijft daarna onveranderd en gelijk aan
0,70 voor 31 motoren en meer.
De kracht der hydraulische toestellen wordt vastgesteld in overleg
met belastingplichtige en het college van burgemeester en schepenen.
Het staat belastingplichtige vrij, in geval van betwisting een
tegenexpertise aan te vragen.
c. Het bepaalde in de littera a. en b. van dit artikel wordt door de
gemeente toegepast naargelang van het aantal motoren waarop zij
krachtens artikel 1 belasting heft.
Belastingvrijstelling
Zijn vrijgesteld:
1. De motoren die gedurende heel het jaar stilliggen.
Het gedeeltelijk stilleggen voor een duur gelijk aan of groter dan
een maand geeft aanleiding tot een belastingvermindering in
verhouding tot het aantal maanden, gedurende dewelke de toestellen
hebben stilgelegen.
In geval van belastingvermindering wegens gedeeltelijk stilliggen,
wordt de kracht van de motor vermenigvuldigd met de simultaanfactor,
die op de inrichting van belastingplichtige toegepast is.
Geen belastingvermindering kan aan belastingplichtige verleend
worden, tenzij op zicht van per post aangetekende of tegen
ontvangstbewijs
afgegeven
berichten
waarbij
hij
aan
het
gemeentebestuur, door het ene, de datum van het stilliggen, en door
het andere, de datum der wederingangstelling van de motor
bekendmaakt.
Voor de berekening der belastingvermindering gaat het stilleggen van
de motor eerst in na de ontvangst van het eerste bericht.
Met een inactiviteit voor een duur van één maand wordt gelijkgesteld
de activiteit die beperkt is tot één dag werk op vier weken in de
bedrijven die met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
een akkoord hebben aangegaan inzake de activiteitsvermindering om
een massaal ontslag van personeel te voorkomen.
Met een inactiviteit voor een duur van één maand wordt eveneens
gelijkgesteld de inactiviteit gedurende een periode van vier weken,
gevolgd door een activiteitsperiode van één week, als het gebrek aan
werk te wijten is aan economische oorzaken.
2. De motoren gebruikt voor het aandrijven van voertuigen die onder
de verkeersbelasting op de autovoertuigen vallen of die speciaal van
deze
belasting
zijn
vrijgesteld
door
een
bepaling
van
de
desbetreffende samengeordende wetten.
3. De motoren van een draagbaar toestel.
4. De motor die een elektrische generator aandrijft, voor het
gedeelte van zijn vermogen, overeenstemmend met dat benodigd voor
het aandrijven van de generator.
5. Persluchtmotor.
6. De motor gebruikt voor waterbemalingstoestellen om het even van
waar
het
water
voortkomt,
zomede
deze
van
ventilatieen
verluchtingstoestellen.
7. De motoren, die in de stations voor aardgasvoorziening ge-bruikt
worden om de compressoren aan te drijven welke instaan voor het
drukregime in de aanvoerleidingen.
8. De reservemotor, dit is deze waarvan de werking niet onmisbaar is
voor de normale gang van de instelling en die slechts werkt in
uitzonderingsgevallen, voor zover zijn tewerkstelling niet ten

gevolge heeft dat de productie der betrokken inrichting verhoogd
wordt.
9. De wisselmotor, dit is deze die uitsluitend bestemd is voor
hetzelfde werk als een andere, welke hij tijdelijk moet vervangen.
De reserve- en wisselmotoren kunnen aangewend worden gedurende de
nodige tijd om de voortzetting der productie te verzekeren.
Voor de berekening der belasting zal steeds rekening gehouden worden
met een vrijstelling van de eerste 5 kilowatt.
Levert een onlangs geplaatste motor niet dadelijk het normaal
rendement op omdat de daarmee aan te drijven installaties onvolledig
zijn, dan wordt de niet gebruikte kracht, uitgedrukt in kilowatt,
aangezien als reservekracht, in zoverre zij 20 % der in het
vergunningsbesluit opgegeven kracht overtreft.
Deze kracht wordt gekoppeld aan de simultaanfactor die op de
inrichting van belastingplichtige is toegepast.
In zulke gevallen is de aangegeven kilowatt slechts geldig voor drie
maanden en moet de aangifte om het kwartaal vernieuwd worden zolang
deze uitzonderingstoestand duurt.
Voor de toepassing van voorgaande alinea wordt onder "onlangs
geplaatste motoren" verstaan deze - met uitzondering van alle andere
- waarvan de tewerkstelling dateert van het voorgaande of van het
voorlaatste jaar.
In de speciale gevallen moeten deze termijnen verruimd worden.
De motoren die van de belasting zijn vrijgesteld wegens stilliggen
gedurende het ganse jaar, zomede deze, welke bij toepassing van de
bepaling in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 van artikel 3 zijn vrijgesteld,
komen niet in aanmerking om de simultaanfactor van de installatie te
bepalen.
Belastingvermindering
§1. Wanneer de fabricagemachines door een ongeval, niet meer mochten
in staat zijn om meer dan 80 % van de door een belastingschuldige
aan de belasting onderworpen motor geleverde kracht te verbruiken,
wordt de nijveraar slechts belast met de verbruikte kracht van de
motor, uitgedrukt in kilowatt, op voorwaarde dat de gedeeltelijke
activiteit minstens drie maanden duurt en dat de beschikbare kracht
niet voor andere doeleinden gebruikt wordt.
§2. De belastingplichtige kan geen belastingvermindering bekomen,
tenzij op zicht van per post aangetekende of tegen ontvangstbewijs
afgegeven berichten waarbij hij aan het gemeentebestuur door het
ene, de datum van het ongeval, en door het andere, de datum van de
wederingangstelling aangeeft.
Voor de berekening van de belastingvermindering gaat het stilliggen
van de motor eerst in, na de ontvangst van het eerste bericht.
§3. Bovendien moeten op verzoek van het gemeentebestuur, alle
stukken overgelegd worden waardoor de waarachtigheid van de
verklaringen kan nagegaan worden.
Het buiten gebruik stellen van een motor wegens ongeval, moet binnen
acht dagen aan het gemeentebestuur genotificeerd worden, op straffe
van verval van het recht op belastingsvermindering.
Bijzondere bepaling
Van toepassing op sommige instellingen die erom verzoeken:
§1. Wanneer de installaties van een nijverheidsbedrijf voorzien zijn
van meetapparaten voor het maximum-kwartuurvermogen, waarvan de
opnemingen maandelijks door de leverancier van elektrische energie

worden gedaan met het oog op het factureren ervan en bijaldien dat
bedrijf belast werd op grond van het bepaalde in de artikelen 1 tot
6 gedurende een periode van tenminste twee jaar, wordt het bedrag
der belastingen betreffende de volgende dienstjaren, op verzoek van
de exploitant, vastgesteld op basis van een belastbaar vermogen,
bepaald in functie van de variatie, van het ene tot het andere jaar,
van
het
rekenkundig
gemiddelde
der
twaalf
maandelijkse
maximum_kwartuurvermogens.
Daartoe berekent het bestuur de verhouding tussen het vermogen, dat
voor het jongste belastingjaar op grond van het bepaalde in de
artikelen 1 tot 6 aangeslagen werd en het rekenkundig gemiddelde der
twaalf maandelijkse maximum kwartuurvermogens opgenomen tijdens
hetzelfde jaar; deze verhouding wordt "verhoudingsfactor" genoemd.
Vervolgens wordt het belastbaar vermogen elk jaar berekend door
vermenigvuldiging van het rekenkundig gemiddelde der twaalf maximum
kwartuurvermogens van het jaar met de verhoudingsfactor.
§2. De waarde van de verhoudingsfactor wordt niet gewijzigd zolang
het rekenkundig gemiddelde van de maximum kwartuurvermogens van een
jaar niet meer dan 20 % verschilt van die van het referentiejaar dit
wil zeggen van het jaar dat in aanmerking werd genomen 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.
§3. Om het voordeel van de bepalingen van dit artikel te genieten,
moet de exploitant, vóór 31 januari van het belastingjaar een
schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur indienen met opgave
van de maandelijkse waarden van het maximum kwartuurvermogen, 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 de opgave der maandelijkse waarden van het maximum
kwartuurvermogen van het belastingjaar te voegen en het bestuur toe
te laten ten alle tijde de in zijn installaties gedane metingen van
het maximum kwartuurvermogen, vermeld op de facturen voor levering
van elektrische energie, te controleren.
C. Tanks- en vergaarbakken
De aanslagvoet met betrekking tot de vaststaande tanks en
vergaarbakken met commerciële of industriële doeleinden wordt
vastgesteld op 0,50 EUR/m³. Inzake de vestiging van de belasting
wordt de situatie op 1 januari van het belastingjaar beoordeeld.
Zijn vrijgesteld van deze belasting de tanks en vergaarbakken met
een maximale capaciteit van dertigduizend liter, waarop de apparaten
aangesloten zijn die onder toepassing vallen van de belasting op
brandstofdistributieapparaten.
D. Brandstofdistributieapparaten
Er
wordt
een
gemeentebelasting
gevestigd
op
de
brandstofdistributieapparaten toegankelijk voor het publiek die op 1
januari van het belastingjaar opgesteld staan in de gemeente.
Deze belasting is verschuldigd door de eigenaar van het apparaat. De
houder is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
90,00 euro per jaar en per teller voor vaststaande toestellen.
40,00 euro per jaar en per toestel voor de beweegbare toestellen.

E. Geldautomaten
De belasting wordt vastgesteld op 250,00 euro per geldautomaat.
Wordt voor de toepassing van deze belasting als dusdanig aangezien,
elke
bank-,
financierings-,
kredietinstelling,
spaarbank
of
wisselkantoor, hun agentschappen, bijkantoren, de eenmanszaken en de
geldautomaten,
die
gevestigd
of
geïnstalleerd
zijn
op
het
grondgebied van de gemeente en voor het publiek toegankelijke
geldautomaten ter beschikking stellen.
Onder geldautomaten wordt verstaan, de toestellen die volautomatisch
werken en het cliënteel in de mogelijkheid stellen geldopnemingen of
spaar- of betaalverrichtingen te doen.
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon
onder
wiens
handelsnaam,
logo
of
embleem,
de
bovengenoemde
instellingen,
agentschappen
of
bijkantoren,
eenmanszaken
en
geldautomaten worden geëxploiteerd.
De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd, welke
ook de datum is waarop de dienstverlening aanvangt of eindigt.
Artikel 4 – vrijstellingen
Wanneer eenzelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing
van deze verordening en de belastingverordening aangaande de
verblijfsbelasting, is alleen de verblijfsbelasting van toepassing.
Land- en tuinbouwbedrijven, tuinbouwbedrijven met openluchtteelt en
tuinbouwbedrijven met teelten onder glas of andere duurzame
bescherminstallatie, worden vrijgesteld van deze belasting.
Wordt in dit kader beschouwd als landbouw de activiteit gericht op
akkerbouw en/of weidebouw en/of bosbouw en/of veeteelt.
Wordt beschouwd als tuinbouw de activiteit gericht op groenteteelt,
fruitteelt, boomkwekerij andere dan bosboomkwekerij, sierteelt,
kweek van tuinbouwzaden, plantgoed, en/of aanverwante teelten, met
het oog op een geregelde verkoop.
Wordt beschouwd als veeteelt het houden, het kweken/fokken,
africhten en/of opleiden van de dieren vermeld in de bijlage bij het
KB van 12 maart 2008 betreffende de organisatie van een jaarlijkse
landbouwenquête in de maand mei, uitgevoerd door de Algemene
Directie Statistiek en Economische Informatie.
Artikel 5 - de aangifteverplichting
De belastingplichtige is verplicht bij het gemeentebestuur aangifte
te doen door middel van een formulier vastgesteld door het college
van burgemeester en schepenen.
Indien het gemeentebestuur geen bericht van wijziging van de
belastingbasis heeft ontvangen van de belastingplichtige, baseert
het
gemeentebestuur
zich
op
de
vorige
aangifte
van
de
belastingplichtige.
De nieuwe belastingplichtigen zijn verplicht zich aan te melden bij
het gemeentebestuur door middel van een aangifteformulier aan te
vragen vóór 30 april van het belastingjaar bij het gemeentebestuur.
Belastingplichtigen die een wijziging van de aangifte willen
indienen kunnen eveneens een aangifteformulier aanvragen bij het
gemeentebestuur vóór 30 april van het belastingjaar.
Artikel 6 - wijze van invordering

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier, opgemaakt
en uitvoerbaar verklaard door het College van Burgemeester en
Schepenen.
Artikel 7 - verwijzing
Het algemeen reglement inzake al de gemeentelijke belastingen, is op
onderhavige belasting van toepassing, in zoverre dat daarvan niet
afgeweken is door voorgaande bepalingen.
Artikel 8
De beslissingen dd. 20 december 2007 inzake de belasting op
drijfkracht, dd. 29 november 2007 aangaande de belasting op de
vaststaande tanks en vergaarbakken, dd. 20 december 2007 aangaande
de belasting op brandstofdistributieapparaten en dd. 20 december
2007 en later gewijzigd dd. 26 juni 2008 inzake de bank- en daarmee
gelijkgestelde instellingen worden opgeheven per 31 december 2009.
Artikel 9
Deze beslissing wordt aan het administratief toezicht van de hogere
overheid onderworpen.
Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig de artikelen
186 en 187 van het gemeentedecreet, rekening houdend met de
bepalingen in het Lokaal Pact en treedt in werking zoals bepaald in
artikel 1 van dit belastingreglement.

