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Gemeentelijke bedrijfsbelasting op aandrijfkracht (motoren) aanslagjaar 2022.

Bevoegdheid
- Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
- Grondwet, artikel 170 §4.
Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur 22 december 2017.
- Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
- Bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen.
- Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit.
Motivering
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen in het jaar 2022,
dit betreft onder meer een belasting op de aandrijfkracht (motoren).
Er wordt ten laste van fysische en rechtspersonen, evenals van de feitelijke vennootschappen, verenigingen
en gemeenschappen die gemiddeld meer dan 300 (DRIEHONDERD) personen tewerkstellen op grondgebied
van de gemeente Zwevegem, een belasting van 24,00 euro/kWh (VIERENTWINTIG EURO/KILOWATTUUR)
geheven op de motoren die gebruikt worden in handels-, landbouw- of nijverheidsbedrijven, ongeacht de
brandstof of de energiebron die deze motoren aandrijft.
Er wordt ook voorzien in een aantal vrijstellingen.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
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Voor het aanslagjaar 2022 zal ten laste van fysische en rechtspersonen, evenals van de feitelijke
vennootschappen, verenigingen en gemeenschappen die gemiddeld meer dan 300 (DRIEHONDERD)
personen tewerkstellen op grondgebied van de gemeente Zwevegem, een belasting van 24,00 euro/kWh
(VIERENTWINTIG EURO/KILOWATTUUR) geheven worden op de motoren, die gebruikt worden in handels-,
landbouw- of nijverheidsbedrijven, ongeacht de brandstof of de energiebron, die deze motoren aandrijft.
Deze belasting is verschuldigd voor de motoren die de belastingplichtige voor de uitbating van zijn inrichting
of van deze bijgebouwen gebruikt. Dient als bijgebouw van een inrichting te worden beschouwd: iedere
instelling of onderneming, iedere werf van welke aard ook, die gedurende een ononderbroken tijdvak van
minstens drie maand op het grondgebied van de gemeente is gevestigd.
De belasting is nochtans niet verschuldigd aan de gemeente, waar de zetel van de onderneming gevestigd
is, voor de motoren, gebruikt in het hierboven bepaalde bijgebouw, in de mate waarin die motoren belast
kunnen worden door de gemeente waar het bijgebouw gelegen is (M.O. 11 december 1957).
Wanneer hetzij in een inrichting, hetzij in een als bovengenoemd bijgebouw, geregeld en op duurzame
wijze, een verplaatsbare motor gebruikt wordt voor de verbinding met één of meer bijgebouwen, of met een
verkeersweg, is daarvoor de belasting verschuldigd in de gemeente waar hetzij de inrichting, hetzij het
voornaamste bijgebouw gevestigd is.
Artikel 2
De belasting wordt gevestigd op de hierna vermelde grondslagen:
a) Omvat de inrichting van de belanghebbende slechts één motor, dan wordt de belasting gevestigd volgens
de kracht, opgegeven in het besluit waarbij vergunning tot het plaatsen van de motor is verleend, of akte
van die plaatsing gegeven wordt.
Noot:
1. De belastbare kracht van een inrichting die slechts één motor in gebruik heeft, is gelijk aan de totale
kracht van die motor.
2. De belastbare kracht van een inrichting, waar twee motoren van onderscheiden sterkte van 5 en 10
kW gebruikt worden, is gelijk aan de som dezer krachten (15 kW), voorzien van coëfficiënt 0,99 ;
waar drie, vier, vijf, zes en meer, tot dertig motoren van onderscheiden sterkte gebruikt worden, geldt
respectievelijk een degressief coëfficiënt van 0,98 / 0,97 / 0,96 / 0,95 tot 0,71 voor dertig motoren.
Indien het aantal motoren dertig te boven gaat, blijft de verminderingscoëfficiënt voor de
gezamenlijke motorkracht onveranderlijk op 0,70 vastgesteld.
b) Omvat de inrichting van de belanghebbende verschillende motoren, dan wordt de belastbare kracht
vastgesteld door de krachten op te tellen die zijn opgegeven in de besluiten waarbij vergunning tot het
plaatsen van die motoren, of akte van die plaatsing is gegeven, en deze som te voorzien van een
simultaanfactor, veranderend volgens het aantal motoren. Deze factor, gelijk aan de eenheid van één
motor, wordt tot en met dertig motoren met 1/100 van de eenheid per bijkomende motor verminderd en
blijft daarna onveranderd en gelijk aan 0,70 voor eenendertig motoren en meer. Voor het vaststellen van
deze simultaanfactor wordt rekening gehouden met de toestand op 1 januari van het belastingjaar of,
voor een nieuwe onderneming, met de toestand op datum van inwerkingstelling. De kracht van de
hydraulische toestellen wordt vastgesteld in overleg tussen de belanghebbende en het college van
burgemeester en schepenen. In geval van onenigheid staat het de belanghebbende vrij een
tegenexpertise uit te lokken.
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 art. 1 belasting heft.
Artikel 3
Zijn belastingvrij :

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 7 blz op code.esignflow.be met code 5738-8614-7641-6430

1. De motoren die het gehele jaar stilliggen. Het ononderbroken stilliggen voor een duur gelijk aan of langer
dan één maand geeft aanleiding tot een belastingvermindering in verhouding tot het aantal maanden
gedurende dewelke de motoren hebben stilgelegen. Evenwel komt de verplichte vakantieperiode niet
voor het bekomen van deze gedeeltelijke vermindering in aanmerking (M.O. 15 september 1975). In
geval van belastingvermindering wegens gedeeltelijk stilliggen, wordt de kracht van de motor voorzien
van de simultaanfactor die op de inrichting van de belanghebbende van toepassing is. Geen
belastingvermindering kan aan de belanghebbende verleend worden dan op grond van ter post
aangetekende of tegen ontvangstbewijs afgegeven kennisgeving, waarbij hij aan het gemeentebestuur,
door de ene de datum van het stilleggen, en door de andere de datum der wederingangstelling van de
motor(en) bekend maakt. Voor de berekening van de belastingvermindering gaat de motorafzetting eerst
in na ontvangst van eerstgenoemd bericht. Bij afwijking van de in laatste twee zinnen voorgeschreven
procedure, zal de vrijstelling ten voordele van de bouwondernemingen die verplaatsbare motoren
gebruiken, volgens hierna bepaalde regels bekomen kunnen worden. Deze ondernemingen zullen, voor
iedere aan de belasting onderworpen machine, een boekje moeten bijhouden, waarin de dagen worden
vermeld gedurende dewelke de machine in gebruik is, evenals de werf waar zij is opgesteld. Op het einde
van het jaar zal de ondernemer zijn aangifte invullen aan de hand van deze gegevens, met dien
verstande, dat over de gegrondheid ervan steeds fiscaal toezicht mogelijk is. Deze procedure is slechts
toegelaten voor de bouwondernemingen die een geregelde boekhouding voeren, tevens een schriftelijke
aanvraag tot het college van burgemeester en schepenen gericht en de toestemming van het college
bekomen zullen hebben. Met een inactiviteit van één maand wordt gelijkgesteld, de inactiviteit gedurende
vier achtereenvolgende weken, gevolgd door één week activiteit, indien het gebrek aan werk te wijten is
aan economische oorzaken.
2. De motoren, gebruikt voor het aandrijven van voertuigen die onder de verkeersbelasting vallen, of
speciaal van deze belasting zijn vrijgesteld.
3. De motor van een draagbaar toestel.
4. De motor die een elektrische generator aandrijft, voor het gedeelte van zijn vermogen, overeenkomend
met de voor het aandrijven van de generator nodige vermogen.
5. De persluchtmotor.
6. De motorkracht, gebruikt voor waterputtingstoestellen, om het even vanwaar het water voortkomt,
zomede de motorkracht, gebruikt voor ventilatie- en verlichtingstoestellen.
7. De reservemotor, d.i., waarvan de werking niet onmisbaar is voor de normale gang van de onderneming,
en die slechts werkt in uitzonderingsgevallen, voor zover zijn werking geen productieverhoging van de
betrokken inrichtingen voor gevolg heeft.
8. De wisselmotor, d.i. uitsluitend bestemd voor hetzelfde werk als een andere motor, die hij tijdelijk moet
vervangen. De reserve- en wisselmotoren kunnen aangewend worden om tezelfdertijd te werken als
welke normaal gebruikt worden gedurende de nodige tijd om de voortzetting van de productie te
verzekeren.
9. De motoren die gebruikt worden om de compressoren te bekrachtigen ter instandhouding van het
drukregime in de aardgasleidingen.
Artikel 4
Levert een onlangs geplaatste motor niet dadelijk het normaal rendement op omdat de daarmede te drijven
installaties onvolledig zijn, dan wordt de niet gebruikte kracht, in kilowatt uitgedrukt, als reservekracht
beschouwd, in zoverre zij de in het vergunningsbesluit opgegeven kracht met twintig procent overtreft. Die
reservekracht wordt dan voorzien van de simultaanfactor die op de inrichting van toepassing is, met dien
verstande, dat de aangifte om het kwartaal hernieuwd moet worden, zolang deze uitzonderingstoestand
duurt. Onder “onlangs geplaatste motor” wordt verstaan, met uitzondering van alle andere, de motor
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waarvan de inwerkingstelling dateert van het voorgaande of van het voorlaatste jaar. In speciale gevallen
mogen deze termijnen verruimd worden.
Artikel 5
De motoren die van de belasting zijn vrijgesteld wegens stilligging gedurende het ganse jaar, zomede de
motoren welke bij toepassing van de bepalingen onder 1. tot 9. van artikel 3 vrijgesteld zijn, komen niet in
aanmerking voor het bepalen van de simultaanfactor, toe te passen op de installaties van de
belanghebbende.
Artikel 6
Wanneer de fabricatiemachines ten gevolge van een ongeval niet langer in staat mochten blijken om meer
dan 80 % van de door een belastbare motor afgeleverde kracht te gebruiken, wordt de belastingplichtige
slechts belast op de afgeleverde energie van de motor, uitgedrukt in kWh, op voorwaarde dat de
gedeeltelijke activiteit minstens drie maanden duurt en dat de beschikbare kracht niet voor andere
doeleinden aangewend wordt.
De belanghebbende kan geen belastingvermindering bekomen dan op grond van ter post aangetekende of
tegen ontvangstbewijs afgeleverde kennisgeving, waarbij hij aan het gemeentebestuur door de ene de
datum van het ongeval, en door de andere de datum van de wederingangstelling aangeeft. Voor de
berekening van de belastingvermindering gaat de motorafzetting pas in na ontvangst van eerstgenoemd
bericht. De belanghebbende moet bovendien op verzoek van het gemeentebestuur alle stukken voorleggen
waaruit de waarachtigheid van zijn verklaringen nagegaan kan worden.
Buitengebruikstelling van een motor door ongeval moet, op straffe van verlies van het recht op
belastingvermindering, binnen acht dagen aan het gemeentebestuur genotificeerd worden.
Artikel 7
Bijzondere bepalingen, alleen van toepassing op sommige nijverheidsbedrijven die erom verzoeken.
Wanneer de installaties van een nijverheidsbedrijf voorzien zijn van meettoestellen voor het aangeven van
het maximumkwartuurvermogen, waarvan de opneming maandelijks wordt gedaan door de leverancier van
elektrische energie, met het oog op de facturatie, en bijgevolg dat bedrijf belast werd op grond van het
bepaalde onder de artikelen 1 tot 6 gedurende een periode van minstens twee jaar, wordt het bedrag der
belastingen voor de volgende aanslagjaren, op verzoek van de uitbater, 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 maximumkwartuurvermogens. Daartoe berekent het
bestuur de verhouding tussen het vermogen, dat voor het jongste belastingjaar aangeslagen werd op grond
van het bepaalde onder de artikelen 1 tot 6, en het rekenkundig gemiddelde der twaalf maandelijkse
maximumkwartuurvermogens, opgenomen tijdens datzelfde jaar ; die verhouding wordt “verhoudingsfactor”
genoemd. Vervolgens wordt het belastbaar vermogen elk jaar berekend door vermenigvuldiging van het
rekenkundig gemiddelde der twaalf maandelijkse 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, dit is
het jaar dat in aanmerking werd genomen voor de berekening van de verhoudingsfactor. Bedraagt het
verschil wel meer dan 20 %, dan telt het bestuur de belastbare elementen, teneinde een nieuwe
verhoudingsfactor te berekenen.
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31 januari van het belastingjaar een schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur indienen, met opgave
van de maandelijkse waarden van het maximumkwartuurvermogen, in zijn installaties opgenomen tijdens
het jaar, voorafgaande aan datgene, waarvoor hij de toepassing van onderhavige bepalingen wenst ; voorts
moet hij zich ertoe verbinden bij zijn jaarlijkse aangifte de opgave der maandelijkse waarden van het

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 7 blz op code.esignflow.be met code 5738-8614-7641-6430

maximumkwartuurvermogen van het belastingjaar te voegen en het bestuur toe te laten te allen tijde
controle uit te oefenen op de in zijn inrichting gedane metingen van het maximumkwartuurvermogen,
vermeld op de rekeningen voor levering van elektrische energie.
De uitbater die deze wijze van aangifte, controle en aanslag kiest, verbindt zich door zijn keuze voor een
termijn van vijf jaar. Behoudens verzet van de uitbater of van het bestuur bij het verstrijken van het
optietijdvak, wordt dit stilzwijgend verlengd voor een nieuw tijdvak van vijf jaar.
Artikel 8
De telling van de belastbare elementen wordt gedaan door de beambten van het gemeentebestuur. Deze
ontvangen van belanghebbende een ondertekende aangifte, gelijk aan het model dat het gemeentebestuur
voorschrijft.
Artikel 9
De uitbater is ertoe gehouden de eventuele veranderingen of verplaatsingen van motoren welke zich in de
loop van het jaar mochten hebben voorgedaan, aan het gemeentebestuur bekend te maken, behoudens
wanneer hij op geldige wijze de regeling, omschreven onder artikel 7, heeft gekozen.
Artikel 10
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige
ambtshalve belast worden 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 van
burgemeester en schepenen 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 kalenderdagen vanaf de derde werkdag volgend
op de datum van verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Artikel 11
Het kohier van deze belasting wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester
en schepenen, overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 en gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012.
Artikel 12
De kohieren worden ingevorderd door de financieel directeur, overeenkomstig het decreet van
30 mei 2008 en gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
De belastingschuldigen ontvangen kosteloos, door bemiddeling van de financieel directeur, de
aanslagbiljetten, uittreksels uit het kohier. Zij moeten de belasting betalen binnen twee maand, te rekenen
van de datum van de verzending van de aanslagbiljetten.
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 en gewijzigd bij decreten van
28 mei 2010 en 17 februari 2012, 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 tot en met 9bis (rechtsmiddelen ; invordering van de belasting waaronder de nalatigheidsen moratoriumintresten ; rechten en voorrechten van de schatkist ; strafbepalingen) van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met 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 13
Belastingschuldigen kunnen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, op
straffe van verval binnen de drie (3) maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending
van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
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Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.
Wat de materiële fouten betreft, zoals herhalingen van hetzelfde, rekenfouten, enz., mogen de
belastingschuldigen de verbetering ervan vragen, zolang de Gouverneur de dienstjaarrekening van het jaar
van de belasting niet heeft goedgekeurd.
Artikel 14
Door de bevoegde overheid worden personeelsleden aangesteld die bevoegd zijn om een controle of
onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van de
belastingverordening en de bepalingen, vermeld in artikelen 6 en 7 van het decreet van 30 mei 2008 en
gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
In geval van niet aangifte, bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte (aanslag van ambtswege)
wordt de belasting vermeerderd met een belastingverhoging. Bij ontstentenis van kwade trouw bij een
eerste inbreuk wordt een belastingverhoging van 10 % toegepast. In de andere gevallen wordt bij een
inbreuk een belastingverhoging van 25 % toegepast alsook indien de inbreuk gebeurt binnen de 3 jaar na
een vorige inbreuk. Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.
Artikel 15
De belasting en de belastingverhoging worden ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 16
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website overeenkomstig de bepalingen van
artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur.
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