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De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:

Wettelijk kader

-  artikel 41, 162 en 170 § 4 van de grondwet

-  artikelen 40 en 41.14° van het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017

-  decreet d.d. 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

-  omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit

-  decreet d.d. 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en de oprichting van 

de mobiliteitsraad van Vlaanderen gewijzigd bij decreet van 13 februari 2004, 30 april 2004, 7 juli 2007 en 8 mei 

2009

-  besluit van de Vlaamse regering d.d. 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren van 

voertuig met bestuurder, gewijzigd bij besluit van 18 mei 2004 en 30 april 2009

Aanleiding

-  het huidige geldende belastingreglement eindigt op 31 december 2019

-  om de continuïteit van de regelgeving te garanderen is een hernieuwing van het belastingreglement 

noodzakelijk

Procedure

-  principiële beslissing college burgemeester en schepenen

-  goedkeuring beslissing door de gemeenteraad

-  bekendmaking op de gemeentelijke website

Adviezen

INTERN

-  eigen dienst: positief 

-  dienst mobiliteit: positief

Krediet

Exploitatie - ontvangsten

algemene 

rek.

beleidsitem kostenplaats actie bedrag

7341500 002000    

Motivering

-  volgens het decreet van 8 mei 2009 - artikel 49 § 1 moet een ondeelbare jaarlijkse gemeentebelasting worden 

geïnd per vergund voertuig. 

-  deze belasting wordt eenvormig opgelegd door het Vlaamse Gewest. Het bedrag van de belasting is overal 

hetzelfde in Vlaanderen

-  de financiële toestand van de gemeente in evenwicht houden

Besluit

Artikel 1.- Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 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 
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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 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 procedure verloopt in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Artikel 9.- Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 10.- Het belastingreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 286, 287 en 288 van het 

decreet lokaal bestuur.

Artikel 11.- De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 

overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Sabine Vermeire

Algemeen directeur

Charlotte Vermeulen

Voorzitter

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT

Sabine Vermeire

Algemeen directeur

Annick Vermeulen

Burgemeester
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