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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAADZITTING VAN
vrijdag, 20 december 2019
Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd:

Graaf L. Lippens, Burgemeester;
P. De Groote, K. Demeyere, J. Morbee, P. Vlietinck, K. van der Hooft,
Schepenen;
A. Vervarcke-Pattyn, O. Bodyn, I. Goeminne, K. Lanckriet - Van Steen, B.
De Brabandere, C. Coudyser, F. Bienstman-De Vreeze, F. Pottier, T.
Gobert, A. Mestdach, P. Van Eeghem, N. Wenmaekers, K. Cauwels, N.
Couhysder, K. De Plecker, C. Bedert, L. Lierman, L. Callens, J. Van Durme,
Raadsleden;
M. Gobert, Algemeen directeur
O. Van Caeyzeele, A. Geerinckx, Raadsleden
A. Wittesaele, A. Vandenbussche, Schepenen;
N. Costers, F. Maes, Raadsleden

11. Financien - Ontvangsten - Belasting op voertuigen
bestemd voor de exploitatie van diensten voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder - Vaststelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op de grondwet, in het bijzonder artikel 170 §4;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de
organisatie van het personenvervoer over de weg;
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, in het bijzonder op het
artikel 40 §3, artikel 41 14°, artikel 286 §1, artikel 287, artikel 288 en artikel 330;
Gelet op het decreet van 29 maart 2019, en latere wijzigingen, betreffende het individueel bezoldigd
personenvervoer;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 houdende de vaststelling van een
gemeentebelasting op voertuigen bestemd voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van
voertuigen met bestuurder voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2019 m.b.t. de hervaststelling van het gemeentelijk
reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst;
Gelet op de omzendbrief van 15 februari 2019 van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding houdende coördinatie van de onderrichtingen
over de gemeentefiscaliteit;
Overwegende dat de houders van vergunningen voor een dienst voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder, die afgegeven zijn krachtens hogervermeld decreet van 20 april 2001, zoals van kracht vóór
de inwerkingtreding van het nieuwe decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd
personenvervoer, ertoe gemachtigd worden hun diensten te blijven exploiteren conform de voorwaarden
en gedurende de resterende duurtijd van de lopende vergunning;

Overwegende dat deze belasting eenvormig wordt opgelegd door het Vlaamse Gewest met een uniform
tarief;
Overwegende dat de vestigingstermijn van deze belasting eindigt op 31 december 2019;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1: Belastbaar feit
Er wordt voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 een gemeentebelasting
gevestigd op de voertuigen bestemd voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen
met bestuurder.
Art. 2: Belastingplichtige
De belasting is ondeelbaar en jaarlijks 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 belasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning
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.
Art. 3: Berekeningsgrondslag en tarief
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 250,00 EUR per voertuig bestemd voor de exploitatie
van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, op 1 januari van het aanslagjaar.
Dit bedrag 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.
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.
Art. 4: Invordering
De belasting wordt door middel van kohieren ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008,
en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen.
De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Art. 5: Bezwaarprocedure
De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van burgemeester
en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de
bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante
inning. Indien de belastingschuldige gehoord wil worden, dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het
bezwaarschrift.
Art. 6: Algemene bepalingen
§1. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen,
zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 bis van het wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van
toepassing op deze belasting voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
§2. De bekendmaking van het besluit gebeurt overeenkomstig de artikelen 286 t/m 288 van het decreet

over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. Overeenkomstig artikel 330 van hetzelfde decreet wordt
de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het besluit.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Algemeen directeur,
(get.) Miet Gobert

De Voorzitter,
(get) Graaf Leopold Lippens
Voor eensluidend uittreksel :
De gemachtigde ambtenaar,
(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)
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