Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad
Openbare zitting 19 december 2013
Aanwezig:
Franky De Jonghe, voorzitter;
Luc Vanparys, burgemeester;
Jan de Keyser, eerste schepen;
Christine Beke, Els Roelof, Katrien Talloen, Luc Vande Caveye, Sebastian Vande Ginste, schepenen;
Patrick De Groote, Eric Denys, Katrien De Pestel - Wydhooge, Miguel Chevalier, Dieter Van Parys,
Martin Vanhollebeke, Geert Vercruyce, Delphine Roels, Geert Pyfferoen, Dirk Desmet,
Chantal Van Acker - Rogiers, Ann Vander Bauwede, Marc Trancez, Lieselot Rammelaere,
Tom Landschoot, Liliane De Baene, Leen Gernaey, Leonard Deknock, Stefaan Bollaert,
gemeenteraadsleden;
Jan Compernol, gemeentesecretaris;
Herman Himpens, OCMW-voorzitter - schepen

Vestigen gemeentelijke belasting op de vergunningen bestemd voor het exploiteren van diensten voor
het verhuren van voertuigen met bestuurder.
De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 170,§4, Grondwet;
Gelet op artikel 42,§3, Gemeentedecreet;
Gelet op artikel 43,§2,15°, Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende organisatie van het personenvervoer over de weg;
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 tot wijziging van het decreet van 20 april 2001;
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 de financiële toestand van de gemeente;
Met eenparigheid van stemmen;
BESLUIT:
Art. 01 – Het besluit van de Gemeenteraad van 17 december 2009 houdende het invoeren van een
belasting inzake de vergunningen uitgereikt voor diensten voor het verhuur van voertuigen met
bestuurder en exploitatie van taxidiensten wordt met ingang van 1 januari 2014 opgeheven en
vervangen door hetgeen volgt.
Art. 02 – Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting
gevestigd op de vergunning of de hernieuwing van de vergunning bestemd voor het exploiteren van
een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
De belasting is verschuldigd aan de gemeente die de vergunning of de hernieuwing van de
vergunning uitreikt, dit is de gemeente waar de exploitatiezetel van de dienst voor het verhuren van
voertuigen met bestuurder is gevestigd.

Art. 03 - De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die houder is van de
vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
Art. 04 – Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:
a) 250 euro per jaar en per in de akte van de vergunning vermeld voertuig;
of wanneer een exploitant van een taxidienst die een vergunning bezit, een taxi inzet als dienst voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder en daartoe over een vergunning beschikt:
b) 250 euro per jaar, verhoogd met het bedrag van de belasting verschuldigd op grond van a)
hierboven, per in de akte van de vergunning vermeld voertuig
De belasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning
wordt afgegeven.
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.
De vermindering van het aantal voertuigen of de opschorting van de exploitatie met één of meer
voertuigen geeft geen aanleiding tot een belastingteruggave. Dit geldt eveneens voor de opschorting
of de intrekking van een vergunning of het buiten werking stellen van één of meer voertuigen voor
welke reden dan ook.
Art. 05 – De in artikel 4 vermelde bedragen worden aangepast volgens de schommelingen van het
indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de 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.
Art. 06 – De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
Art. 07 – De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Art. 08 – De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het College van
Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.
Het bezwaarschrift kan via een duurzame drager worden ingediend indien het College van
Burgemeester en Schepenen in deze mogelijkheid voorziet.
De indiening van het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven, binnen vijftien kalenderdagen na de
indiening ervan.
Art. 09 – Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008,gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012, zijn de bepalingen van titel VII , hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot
en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de artikelen 126 tot en met 175 van
het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing voor zover niet specifiek de belastingen op de
inkomsten betreffen.

Art. 10 – Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
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