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BELASTIN
NG OP VO
OERTUIGEN BESTEM
MD VOOR DE EXPLO
OITATIE V
VAN DIENS
STEN
VOOR HE
ET VERHUREN VAN VOERTUIIGEN MET
T BESTUUR
RDER.
De Gemeennteraad van de
d stad Menen, vergaderrd volgens heet decreet en
n in openbarre zitting;
Gelet op arrtikel 170, § 4 eerste lid van
v de Gron dwet;
Gelet op dee bepalingen van de Nieu
uwe Gemeenntewet en heet Gemeente
edecreet;
Gelet op heet decreet vaan 20 april 20
001 betreffe nde de organ
nisatie van het personenvvervoer ove
er de weg en
tot oprichting van de Mobiliteitsraad
d van Vlaandderen (B.S. 21 augustus 2001), aangevvuld met wijzzigingen;
Gelet in hett bijzonder op
o de bepalin
ng van art. 499 van het decreet;
Gelet op heet decreet vaan 30 mei 20
008 betreffennde de vestigging, de invordering en dde geschillenp
procedure vaan
provincie- een gemeenteebelastingen, gewijzigd bijj decreet van
n 28 mei 2010 en 17 febrruari 2012;
Gelet op heet besluit vann 18 juli 2003
3 betreffendee de taxidien
nsten en de diensten
d
vooor het verhurren van
voertuigen met bestuurrder (B.S. 19 september 22003);
Gelet op zijjn voorgaand
de beslissing van 17 deceember 2012;
Overwegennde dat deze belasting eenvormig wo rdt opgelegd
d door het Vlaamse
V
Gew
west, en het bedrag
b
overaal
in Vlaandereen hetzelfde is;
Overwegennde dat de inning door de
e gemeente w
waar de exp
ploitatiezetel gevestigd is,, gebeurt; ovverwegende
dat het hierrom aangeweezen is om een gemeenteelijk belastinggreglement op
o te maken conform de
e wetgeving;
o
van
n deze belassting onmisbaar is tot he
et behoudenn van het eve
enwicht in het
h
Overwegennde dat de opbrengst
budget;
Gelet op heet proces-verbaal van onderzoek de ccommodo ett incommodo en op het getuigschriftt van
ruchtbaarheeid;
Op voorsteel van het college van burrgemeester een schepenen;

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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