dienst burgerzaken: Gemeentebelasting op voertuigen bestemd voor de exploitatie van
diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
periode 1 januari 2014 - 31 december 2019
beslissing:
artikel 1: Voor de jaren 2014-2019 wordt er een jaarlijkse gemeentebelasting geheven op voertuigen
bestemd voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
artikel 2: De belasting is ondeelbaar en verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment
waarop de vergunning werd of wordt afgegeven. De belasting is ten laste van de natuurlijke persoon
of rechtspersoon die houder is van de vergunning. De belasting is verschuldigd aan de gemeente die
de vergunning uitreikt, zijnde de plaats waar de exploitatiezetel is gevestigd. De vergunninghouder is
de eerste jaarlijkse belasting verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien
telkens op 1 januari van het kalenderjaar.
artikel 3: Het bedrag van de belasting op voertuigen bestemd voor de exploitatie van diensten voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder, overeenkomstig de vergunningen die zijn afgeleverd op
basis van artikel 42 § 2 van het decreet van 20 april 2001, bedraagt 250,00 euro per jaar en per in de
akte van de vergunning vermeld voertuig.

artikel 4: Het bedrag van de belasting bij het inzetten van een taxi als voertuig bestemd voor de
exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, overeenkomstig de
vergunningen die zijn afgeleverd op basis van artikel 42 § 3 van het decreet van 20 april 2001,
bedraagt 250,00 euro per jaar, verhoogd met het bedrag van de gemeentebelasting dat is
verschuldigd op basis van het gemeentelijk belastingreglement op voertuigen bestemd voor de
exploitatie van taxidiensten (zijnde 250,00 euro) overeenkomstig artikel 36 § 2 van het decreet van 20
april 2001, en per in de akte van de vergunning vermeld voertuig.

artikel 5: De bedragen van de belasting worden overeenkomstig artikel 49 § 5 van het decreet van 20
april 2001, aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze
aanpassing gebeurt door middel van een coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de
maand december van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar te delen door het indexcijfer van de
maand december 2000 [basis 1996 = 107,22 punten].
artikel 6: De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier en moet worden betaald binnen
twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. De opmaak, de vaststelling en de
uitvoerbaarverklaring van de kohieren en de verzending van de aanslagbiljetten geschieden
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering
en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De invordering van de belasting
gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek op de inkomstenbelastingen en van het
uitvoeringsbesluit van dit wetboek, tenzij anders bepaald.

artikel 7: De vermindering van het aantal voertuigen of de schorsing van de exploitatie met een of
meer voertuigen geeft geen aanleiding tot een belastingteruggave. Dit geldt eveneens voor de
schorsing of de intrekking van een vergunning of het buiten werking stellen van een of meer
voertuigen om welke reden dan ook. Het indienen van een klacht heft de invorderbaarheid van de
belasting niet op.
artikel 8: De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag een bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat handelt als administratieve overheid.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van
verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of
vanaf de datum van de contante inning.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de vijftien kalenderdagen.

artikel 9: Elke wijziging aan het decreet van 20 april 2001 of aan het besluit van 18 juli 2003 met een
invloed op dit reglement wordt automatisch van toepassing.
artikel 10: Afschrift in drievoud van onderhavige beraadslaging, zal overeenkomstig artikel 253 §1, 3°
van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 overgemaakt worden aan de Heer Provinciegouverneur.
artikel 11: Dit reglement zal onverwijld door de burgemeester worden bekendgemaakt door middel van
een aanplakbrief die het onderwerp van het reglement vermeldt, de datum van de beslissing waarbij
het reglement werd aangenomen, en in voorkomend geval de beslissing van de toezichthoudende
overheid. De aanplakbrief zal worden opgehangen op een aanplakbord aan het gemeentehuis en zal
minstens twintig dagen aangeplakt blijven. De aanplakbrief vermeldt de plaats waar de tekst van het
reglement ter inzage ligt van het publiek. De bekendmaking en de datum van bekendmaking van dit
reglement zal moeten blijken uit de aantekening in een speciaal daartoe gehouden register.
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