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OPENBARE ZITTING – PUNT 4F - BELASTING OP DRIJFKRACHT- HERNIEUWING  

----------------------------------------------------------------------------- 

DE RAAD: 

- Gelet op het gemeentedecreet; 

- Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 

2012; 

- Overwegende dat de looptijd van deze belasting verstrijkt op 31 december 

2016 zodat deze dient te worden hernieuwd; 

- Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente er toe noodzaakt 

tot invoering van rendabele belastingen; 

- Na beraadslaging,  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Er wordt voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019 een 

gemeentebelasting van 31,25 EUR per eenheid en per breuk van kilowatt 

gevestigd op de motoren waarover men beschikt voor de uitbating van een 

nijverheids-, landbouw- en handelsbedrijf evenals op de motoren waarover een 

uitoefenaar van een vrij beroep in de uitoefening van zijn beroep beschikt, 

ongeacht de krachtbron welke deze motoren in beweging brengt. 

De belasting slaat dienvolgens o.m. op de elektromotoren, de stoommachines, 

de verbrandingsmotoren, enz…. 

De belasting is eveneens verschuldigd voor de motoren waarover de belasting-

plichtige beschikt voor de uitbating van bijgebouwen van zijn bedrijf. 

Dienen als bijgebouw van een inrichting beschouwd te worden, iedere instel-

ling of onderneming, iedere werf van om het even welke aard, die gedurende 

een ononderbroken tijdvak van minstens een maand op het grondgebied van de 

gemeente gevestigd is. 

Artikel 2: - De belasting wordt gevestigd op grond van de belastbare 

motorenkracht tijdens het aanslagjaar. 

Ze wordt berekend per kalendermaand en elk gedeelte ervan wordt voor een 

volledige maand geteld. 

Het definitief uit het bedrijf afvoeren van een motor geeft aanleiding tot 

een belastingvermindering in verhouding tot het aantal maanden dat het 

toestel gedurende het aanslagjaar definitief is afgevoerd. Van deze belas-

tingvermindering kan slechts worden genoten mits een aangifte aan het 



gemeentebestuur binnen de 30 dagen na de definitieve afvoering. Deze aangifte 

is van substantiële aard. 

Artikel 3: - Iedere belastingplichtige, houder van in of buiten werking 

zijnde motoren, waarvan hij al dan niet eigenaar is, ontvangt vanwege het 

gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en 

ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. 

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is 

gehouden, uiterlijk op 30 mei van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de 

voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.  Ook de 

kracht van de volgens artikel 4 van belasting vrijgestelde motoren dient te 

worden aangegeven. 

Bij gebrek aan aangifte binnen de voormelde termijn, of in geval van 

onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting 

ambtshalve ingekohierd conform de bepalingen van art. 7 van het decreet van 

30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en de geschillenprocedure 

van provincie- en gemeentebelastingen. De ambtshalve ingekohierde belastingen 

worden verhoogd met het dubbel van de verschuldigde belasting. 

Artikel 4: - De belasting is niet verschuldigd voor: 

1) de eerste 40 kilowatt 

2) de motoren van vaartuigen dienende voor het transport van goederen alsmede 
deze aan boord van bedoelde vaartuigen; 

3) de motoren tijdelijk gebruikt op het grondgebied van een andere gemeente 
voor een onafgebroken periode van 3 maanden en voor zover dit gebruik in 

deze andere gemeente wordt belast, mits het doen van een aangifte 

uiterlijk 8 dagen na de aanvang van de verplaatsing van de motor naar die 

andere gemeente en voor zover de betaling van de belasting in deze andere 

gemeente(n) wordt bewezen. Zowel de hiervoor bedoelde aangifte als het 

leveren van het bewijs van betaling zijn van substantiële aard; 

4) de motoren die heel het jaar stilliggen.  De begin- en einddatum van de 
perioden van stilliggen moet ook schriftelijk worden meegedeeld aan het 

gemeentebestuur; 

5) de motor van een elektrische generator voor het gedeelte van zijn vermogen 
dat bestemd is voor het drijven van de generator; 

6) de reservemotor, die alleen maar in uitzonderingsgevallen wordt gebruikt; 

7) de persluchtmotor; 

8) de motor uitsluitend gebruikt voor watermaling, verwarming en verluchting; 

9) de motoren van voertuigen die onder de verkeersbelasting vallen of 
speciaal van deze belasting zijn vrijgesteld. 

Artikel 5: - De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier, dat door 

het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar wordt 

verklaard. 

Artikel 6: - De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na de 

verzending van het aanslagbiljet.  

Artikel 7: - De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting 

bij het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate. 

Het bezwaar moet schriftelijk gebeuren, met redenen omkleed zijn, gedagtekend 

en ondertekend door de belastingschuldige of diens vertegenwoordiger. Het 

moet overhandigd of per post verzonden worden. De bezwaartermijn bedraagt 

drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 

verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.  

Indien de belastingschuldige wenst gehoord te worden, dient hij daar 

uitdrukkelijk om te vragen in zijn bezwaarschrift. Een ontvangstbewijs wordt 

afgeleverd. 

Artikel 8: - Door het college van burgemeester en schepenen worden 

personeelsleden van de gemeente aangesteld die bevoegd zijn om een controle 

of onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de 



toepassing van dit belastingreglement. De door hen opgestelde processen-

verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 

Artikel 9: - Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, zijn 

de bepalingen van titel VII,(Vestiging en Invordering van de belastingen) 

hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 

(bewijsmiddelen van de administratie), 6  (aanslagtermijnen), 7 tot en met 

9bis (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- 

en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist, 

strafbepalingen) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 

126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de 

verjaring en de vervolgingen) van toepassing, voor zover zij met name niet de 

belastingen op de inkomsten betreffen. 

Artikel 10: - Onderhavig reglement wordt naar de hogere overheid gezonden 

voor kennisneming. 

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op 

28 december 2016 

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 

In opdracht: 

Guy Verbuyst Martin Acke 

Gemeentesecretaris Voorzitter 

 


