
 
 

 

 

FINANCIEN - Gemeentebelastingen - Belasting op de motoren - Aanslagjaren 2014-2019  

 
Dit belastingreglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2013 
 

 

 

Artikel 1.- Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019, ten laste van de nijverheids-, handels-, 

toeristische of landbouwbedrijven, ongeacht of die bedrijven een éénmanszaak zijn of uit één of andere 

vennootschapsvorm bestaan, onder de hiernavermelde voorwaarden, een belasting van 8,00 EUR per kilowatt 

gevestigd op de motoren, waarvan het gezamenlijk vermogen méér dan tien kilowatt bedraagt, ongeacht de 

krachtbron waarmee zij worden aangedreven. 

De belasting is verschuldigd voor de motoren die de belastingplichtige voor de exploitatie van zijn inrichting of 

van deze bijgebouwen in gebruik heeft tijdens het onmiddellijk voorafgaand aanslagjaar. 

 

Artikel 2.- De belasting wordt gevestigd op het belastbaar kilowattvermogen dat in volgende stappen wordt 

berekend:  

1. Omzetting van pk naar kW 

Indien het aangegeven vermogen uitgedrukt is in pk wordt deze omgezet in kW.  

1 pk = 0,736 kW, 1 H.P. = 0,746 kW. Het resultaat wordt afgerond op 2 cijfers na de komma. 

2. Gebruik van de simultaanfactor 

a) voor bedrijven met minder dan 31 motoren wordt een correctie toegepast door het gebruik van een 

simultaanfactor. 

Simultaanfactor = (101 - aantal motoren)/100  

b) voor bedrijven vanaf 31 motoren wordt de simultaanfactor vastgelegd op 0,7 

3. Berekening van het belastbaar kilowattvermogen 

Belastbaar kilowattvermogen = aantal kW X simultaanfactor 

Het resultaat wordt steeds naar het volgend geheel getal afgerond. 

4. Vrijstelling 

Voor alle bedrijven wordt de eerste 10 kilowatt van het belastbaar kilowattvermogen vrijgesteld. 

 

Artikel 3.- Zijn belastingvrij: 

§ 1.  Volgende motoren: 

a) de motoren die heel het jaar stilliggen. 

b) de motoren van de bedrijfsvoertuigen die onderworpen zijn aan de verkeersbelasting op de autovoertuigen 

of die speciaal van deze belasting zijn vrijgesteld door een bepaling van de desbetreffende samengeordende 

wetten.  

c) de motor van een draagbaar toestel. 

d) de motor van een elektrische generator voor het gedeelte van zijn vermogen dat bestemde is voor het 

drijven van de generator. 

e) de reservemotor, die alleen maar in uitzonderingsgevallen wordt gebruikt. 

f) de persluchtmotor. 

g) de motor uitsluitend gebruikt voor watermaling, verwarming en verluchting. 

h) de wisselmotor, dit is deze die uitsluitend bestemd is voor hetzelfde werk als een andere, welke hij tijdelijk 

moet vervangen. 

i) de motoren gebruikt om het aardgas samen te persen in de vervoerleidingen. 

§ 2. Nieuw gevestigde bedrijven: 

a) de in artikel 1 vernoemde bedrijven, die worden opgericht op het grondgebied van de gemeente of er zich 

komen vestigen, worden van de belasting vrijgesteld gedurende een periode van 5 jaar, ingaande op 1 

januari van het jaar nadat de exploitatie werd aangevat. Deze vrijstelling moet door de belastingplichtige 

worden aangevraagd aan het gemeentebestuur uiterlijk op 1 juli van het aanslagjaar. 

b) zijn van deze vrijstelling uitgesloten, de bedrijven die ontstaan zijn uit de inbreng of opslorping van in de 

gemeente bestaande bedrijven. 

c) de bedrijven die krachtens artikel 4 vrijstelling van belasting kunnen genieten, zijn niet ontheven van de 

aangifteplicht. 

Artikel 4.- Een belastingvermindering wordt toegekend voor het tijdelijk stilliggen van motoren gedurende een 

maand of langer en wordt berekend in verhouding tot het aantal maanden van stilliggen (omzendbrief van de 

minister van Binnenlandse Zaken van 20 maart 1963 met kenmerk 13 TDG). De verplichte vakantieperiode 



wordt niet in aanmerking genomen voor het bekomen van de belastingvermindering voor het stilliggen van de 

motoren. 

Er kan slechts belastingvermindering verleend worden aan de belanghebbende indien er aan het 

gemeentebestuur een aangetekend schrijven wordt gestuurd met de data van het stilliggen en het opnieuw in 

gebruik nemen van de motoren. 

Een evenredige vermindering, vergelijkbaar met het stilliggen gedurende een maand of langer, kan worden 

toegekend aan bedrijven die met de RVA een overeenkomst hebben gesloten inzake arbeidsvermindering 

wegens economische oorzaken om ontslag van personeel te voorkomen; dit kan bijvoorbeeld het geval zijn, 

indien de activiteit beperkt is tot één dag op vier weken of één week werk na vier weken inactiviteit. 

 

Artikel 5.- Elke belastingplichtige is er toe gehouden jaarlijks aangifte te doen per bedrijfsvestiging van het 

totaal aantal motoren en van het totaal vermogen van deze motoren op 1 januari van het aanslagjaar, op de 

daartoe door het gemeentebestuur voorgeschreven formulieren. 

 

Artikel 6.- Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige 

aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur 

beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. 

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de 

belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de 

elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van 

de belasting. 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de 

betekening om zijn opmerkingen schriftelijk over te maken. 

 

Artikel 7.- Iedere belastingplichtige is ertoe gehouden aan elke bevoegde ambtenaar die er om verzoekt de 

nodige uitleg en verantwoording te verstrekken die hem of haar moet toelaten de aangifte op haar juistheid te 

controleren. 

 

Artikel 8.- De stopzetting of vermindering van de bedrijfsactiviteit in de loop van het aanslagjaar geeft geen 

aanleiding tot enige belastingvermindering, behoudens wat voorzien is in artikel 4. 

 

Artikel 9.- De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen de belasting bij het college van 

burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend 

en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. De indiening 

moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op 

de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat. 

 

Artikel 10.- De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier. De kohieren worden vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 11.- De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

 

 

 
(De integrale gemeenteraadsbeslissing kan op eenvoudig verzoek verkregen worden op financiën@zedelgem.be) 

 


