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ARTIKEL 2 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die houder is van de vergunning 
(exploitant). De belasting is jaarlijks en ondeelbaar. 
De belasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning werd 
afgeleverd. Ze is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar ten laste van de houder van de vergunning vermeld op 1 
januari van het kalenderjaar of op het moment van de afgifte van de vergunning. 
 
 
ARTIKEL 3 
De belasting wordt vastgesteld op € 25,00 per voertuig bestemd voor de exploitatie op 1 januari van het 
aanslagjaar. 
Zij wordt vermeerderd: 
- met € 50,00 voor de voertuigen gemachtigd om op de openbare weg te stationeren 
- met € 43,00 voor de voertuigen niet gemachtigd om op de openbare weg te stationeren, maar voorzien van 
radiotelefonie 
 
 
ARTIKEL 4 
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering inzake 
rijksbelastingen op de inkomsten. 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt 
door het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
 
ARTIKEL 5 
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet 
 
 
ARTIKEL 6 
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te lopen vanaf de derde werkdag volgend op de 
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
 
 
ARTIKEL 7 
De vermindering van het aantal 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.  
 
 
ARTIKEL 8 
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op de belasting toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op de 
inkomsten. 
 
 
ARTIKEL 9 
Dit besluit wordt, voor algemeen toezicht, in drievoud aan de hogere overheid overgemaakt. 
 
 
ARTIKEL 10 
De vorige belastingverordening dd. 17 december 2012 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding  van het 
huidig reglement, dit is vanaf 1 januari 2014 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van 
het Gemeentedecreet. 
 
 
 
 



Aldus beraadslaagd in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2013.
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