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Afwezig:

013

Belasting op taxi’s

De gemeenteraad,
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg
en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen;
Gelet op het besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de
diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder;
Gelet op artikel 170§4 van de Grondwet;
Gelet op de artikelen 42§3 en 253§1,3° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
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;
Gelet de omzendbrief BB2011/01 van 10 juni 2011 van Vlaams minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand houdende coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Op de voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging, met 11 stemmen voor, 8 neen stemmen en 0 onthouding;
BESLUIT
Artikel 1 - Er wordt voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 een gemeentebelasting gevestigd op de
voertuigen bestemd voor de exploitatie van een taxidienst.
De definities opgenomen in het decreet van 20 april 2001 (en latere wijzigingen) betreffende de
organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van
Vlaanderen en het besluit van 18 juli 2003 (en latere wijzigingen) van de Vlaamse regering
betreffende de taxidiensten zijn van toepassing op onderhavig belastingreglement.
Artikel 2 - De belasting wordt als volgt vastgesteld:
1) € 280,00 per jaar met indexering en per voertuig vermeld in de door het college van burgemeester
en schepenen afgeleverde vergunning;
2) € 560,00 per jaar met indexering en per voertuig dat deel uitmaakt van een dienst voor het verhuren
van voertuigen met bestuurder waarvoor een bijkomende vergunning voor taxidiensten is
aangevraagd.
Artikel 3 - De belasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de
vergunning afgegeven werd. Ze is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar ten laste laste van de houder

van de vergunning vermeld op 1 januari van het dienstjaar of op het moment van de afgifte van de
vergunning.
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 voor welke
reden dan ook.
Artikel 4 -De belasting wordt ingekohierd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
De belasting moet worden betaald binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 5 : De belastingsplichtige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend zijn.
Het bezwaarschrift mag eveneens, tegen ontvangstbewijs, overhandigd worden aan het college van
burgemeester en schepenen of aan het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Het college van burgemeester en schepenen of het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst, bericht
schriftelijk ontvangst binnen vijftien kalenderdagen na de verzending of de indiening van het
bezwaarschrift.
De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals dubbele
aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het dienstjaar waarop de belasting
betrekking heeft, niet goedgekeurd werd.
Artikel 6 : Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van
toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 7 : Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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