
 
 Gemeenteraad 15 december 2014 

   
 
 
Belasting op de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met 
bestuurder (2015-2020). 

 
 
 
Artikel 1: 

Met ingang van 1 januari 2015 en voor een termijn eindigend op 31 december 2020 wordt er een 
gemeentebelasting gevestigd op de voertuigen bestemd voor de exploitatie van een taxidienst en op 
voertuigen bestemd voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met 
bestuurder. 

Artikel 2: 

De belasting op taxidiensten wordt als volgt vastgesteld: 

§ 1. 250,00 euro per jaar en per vergund voertuig zonder standplaats op de openbare weg; 
§ 2. 325,00 euro per jaar en per vergund voertuig zonder standplaats op de openbare weg maar 
waarvan de voertuigen voorzien zijn van radiotelefonie; 
§ 3. 450,00 euro per jaar en per vergund voertuig bij gebruik van standplaatsen op de openbare weg; 

Artikel 3:  

De belasting op verhuurvoertuigen wordt vastgesteld op 250,00 euro per jaar en per vergund 
voertuig. 

Artikel 4: 

De exploitant van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder die, mits toelating van 
het college van burgemeester en schepenen, de vergunde voertuigen inzet als taxidienst en de 
exploitant van een taxidienst die, mits toelating van het college van burgemeester en schepenen, de 
vergunde voertuigen inzet als dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder zijn de 
belastingen overeenkomstig artikel 2 én artikel 3 verschuldigd. 

Artikel 5: 

§ 1. De bedragen vermeld in artikel 2 en 3 worden 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. 

§ 2. De in artikel 2 bedoelde belasting is in het jaar waarin de vergunning wordt afgeleverd, slechts 
verschuldigd tot beloop van de helft indien het voertuig in de loop van het tweede semester vergund 
wordt.  
Vervolgens is de belasting jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar ten laste van de houder van de 
vergunning vermeld op 1 januari van het kalenderjaar.  
In het jaar waarin de vergunning voor een voertuig eindigt en niet wordt hernieuwd is de belasting 
slechts verschuldigd tot beloop van de helft indien de vergunning eindigt in het eerste semester. 



In geval van vergunning voor een duur van maximaal zes maanden is de in artikel 2 bedoelde 
belasting verschuldigd tot beloop van de helft van de jaarbelasting. 

§ 3. In geval het een voertuig betreft dat uitsluitend of deels (hybride) elektrisch wordt aangedreven 
is de belasting, berekend overeenkomstig artikel 2 en artikel 5 §2, slechts tot beloop van de helft 
verschuldigd. Deze bepaling geldt evenzeer voor CNG-wagens. 
§ 3bis. In geval het een voertuig betreft dat uitsluitend of deels met CNG wordt aangedreven is de 
belasting, berekend overeenkomstig artikel 2 en artikel 5 §2, slechts tot beloop van de helft 
verschuldigd. 
 
§ 4. De in artikel 3 bedoelde belasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het 
moment waarop de vergunning wordt afgegeven. De belasting 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. 

§ 5. 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 meerdere voertuigen voor welke reden dan ook. 

Artikel 6: 

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, 
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010, betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en de bepalingen van de procedure 
voor de deputatie of voor het college van burgemeester en schepenen, inzake bezwaarschrift tegen 
een provincie- of gemeentebelasting. 

Artikel 7: 

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 8: 

De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting van toepassing zoals inzake rijksbelastingen op 
de inkomsten. 

Artikel 9: 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 
schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en 
worden gemotiveerd. De indiening kan enkel gebeuren door verzending of door overhandiging. De 
indiening moet op straffe van verval gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf 
de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Van het bezwaarschrift wordt 
een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan. 

Artikel 10: 

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 


