
 
 

 

 

FINANCIEN - Gemeentebelastingen - Belasting op de vergunning bestemd voor de exploitatie van diensten 

voor het verhuren van voertuigen met bestuurder - Aanslagjaren 2014-2019  

 
Dit belastingreglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2013 
 

 

 

Artikel 1.- Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de 

vergunning bestemd voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. 

 

Artikel 2.- De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van de 

vergunning voor exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. De belasting is 

verschuldigd aan de gemeente die de vergunning uitreikt, zijnde de plaats waar de exploitatiezetel is gevestigd. 

 

Artikel 3.- De belasting is jaarlijks en ondeelbaar. 

De belasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning werd of 

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 een 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 een of meer voertuigen om welke reden dan ook.  

 

Artikel 4.- 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 EUR per jaar en per in de akte van de vergunning 

vermeld voertuig. 

 

Artikel 5.- Het bedrag vermeld in artikel 4 wordt 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 (conform artikel 49 § 5 van het decreet van 8 mei 2009). 

 

Artikel 6.- De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier. De kohieren worden vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 7.- De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

 

Artikel 8.- 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. 

 

 

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

 


