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VASTGESTELD   EENPARIG 30  JA  NEEN     ONTHOUDING(EN)

 vul hier de namen van de raadsleden en hun stemgedrag in, indien geen 
eenparige beslissing  

ARTIKEL 1 

Vanaf 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op de 
voertuigen bestemd voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
 
 
ARTIKEL 2 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die houder is van de vergunning voor 
exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (de exploitant).  
 
De belasting is verschuldigd aan de gemeente die de vergunning uitreikt, nl. van de plaats waar de 
exploitatiezetel gevestigd is.  
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 € 250,00 per voertuig bestemd voor de exploitatie van een dienst voor 
het verhuren van voertuigen met bestuurder, op 1 januari van het aanslagjaar. 
 
De belasting wordt vastgesteld op € 500,00 per voertuig, wanneer een taxivoertuig ook wordt ingezet als 
verhuurvoertuig met bestuurder, op 1 januari van het aanslagjaar. De gemeentelijke belasting voor 
taxivoertuigen blijft in dat geval eveneens verschuldigd. 
 
 
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 of zijn vertegenwoordiger kan tegen de aanslag of de belastingverhoging 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 16december 2013. 
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de stadssecretaris de voorzitter 
 
 
 
 
 
 
E. ALGOET    C. BONTE-VANRAES   
 


