
 

 

 
UITTREKSEL 
 
uit de notulen van de Gemeenteraad 
 
zitting van 16 december 2013 
 
Aanwezig : Hermans Ludo, voorzitter ; 

Wouters Luc, burgemeester ; 
Luyten Betty, Van Rode Lars,  Vangeel Wim,  Vrancken Mario,  Beckers Veerle, 
schepenen ; 
Snyers Dirk, Dekoning Theodoor,  Vaes Guy,  Peeters Marguerite,  Suffeleers 
Hans,  Goijens An,  Vanhoyland Michel,  Coenen Stefan,  Van der Eycken Maggi,  
Van den Eynde Kirsten,  Moors Rita,  Verboven Veerle,  Hoogstijns Sander,  
Schoofs Niels,  Ceyssens Johnny, raadsleden ; 
Zwijzen Bernard, secretaris 

 
Verontschuldigd : Claes Koen, raadslid 
 
007 Vaststelling gemeentebelasting op de exploitatie van een dienst voor het verhuren van 

voertuigen met bestuurder 
 
Raadslid N. Schoofs vraagt waarom die belasting geheven wordt. 
 
Schepen V. Beckers antwoordt dat dit decretaal ingevoerd werd. Bij controle moet men, als 
personenvervoerder, een vergunning kunnen voorleggen. 
 
Raadslid G. Vaes stelt dat  het vooral voor taxi's is die naar de luchthaven van Zaventem rijden want 
daar kan geen personenvervoer gebeuren zonder vergunning. 
 
 
De raad 
 
Gelet op de geldende begrotingsinstructies. 
 
Gelet op het Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de 
weg, zoals gewijzigd. 
 
Gelet op de decreetswijziging van 8 mei 2009, met inwerkingtreding op 16 juli 2009, en meer bepaald 
artikel 14 van dit wijzigingsdecreet, waarin artikel 49 § 1 met betrekking tot de diensten voor het 
verhuren van voertuigen met bestuurder nu ondubbelzinnig geherformuleerd wordt als volgt: 
“De vergunningen die uitgereikt zijn op basis van artikel 42§2 en § 3 geven aanleiding tot een 
jaarlijkse belasting” 
  
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure voor provincie- en gemeentebelastingen. 
 
BESLUIT met 16 stemmen voor, 3 tegen ( M. Vanhoyland, S. Coenen Van Lumineus-Vld, N. Schoofs 
als onafhankelijk raadslid en 3 onthoudingen (A. Goijens van Lumineus-Vld, R. Moors, M. Peeters van 
N-VA) 
 
Artikel 1.- Voor de dienstjaren 2014-2019 wordt er een jaarlijkse gemeentebelasting geheven ten 
laste van natuurlijke of rechtspersonen die houder zijn van een vergunning voor het verhuren van 
voertuigen met bestuurder. 
 

 Artikel 2.- Het bedrag van de belasting bedraagt 250 euro per jaar en per in de akte van de 
vergunning vermeld voertuig.  Dit bedrag wordt aangepast aan 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 
belastingsjaar te delen door het indexcijfer van de maand december 2000. 

 
 Artikel 3.- De geïndexeerde 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. 

 
 Artikel 4.- De vermindering van het aantal voertuigen of 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. 

 
 Artikel 5.- De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier, dat vastgesteld en uitvoerbaar 

wordt verklaard door het college van burgemeester en schepenen ten laste op 30 juni van het jaar dat 
volgt op het aanslagjaar. 

 Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan de met de invordering belaste financieel 
beheerder die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de 
belastingschuldige. 

 
 Artikel 6.- De belasting wordt ingekohierd op naam van de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die 

volgens artikel 1 van deze belastingplichtig is. 
 

 Artikel 7.- Het aanslagbiljet bevat de elementen vermeld op het kohier, de verzendingsdatum,de 
uiterste belastingsdatum, de termijn waarbinnen een bezwaarschrift kan worden ingediend, de 
benaming, het adres en de contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te 
ontvangen, evenals de vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst 
gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift. 

 Het reglement of een samenvatting van het reglement op basis waarvan de belasting is gevestigd, 
wordt op het aanslagbiljet afgedrukt of wordt als bijlage toegevoegd. 

 
 Artikel 8.- De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 

aanslagbiljet. 
 

 Artikel 9.- De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen zijn aanslag of tegen de 
belastingverhoging bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. 

 Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend of overhandigd worden aan 
het college van burgemeester en schepenen of aan het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst 
binnen drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending 
van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 

 Het wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en 
vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel, het rijksnummer of ondernemingsnummer 
van de belastingplichtige alsmede het voorwerp van het bezwaarschrift en een duidelijke motivering. 

 De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, vermeldt dit 
uitdrukkelijk in het bezwaarschrift.  In voorkomend geval zal hij uitgenodigd worden op een hoorzitting. 

 Het college van burgemeester en schepenen of het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst, stuurt 
schriftelijk of via duurzame drager binnen vijftien kalenderdagen na de verzending of de indiening van 
het bezwaarschrift een ontvangstmelding naar de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger. 

 De belastingschuldigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen,  zoals dubbele 
aanslagen, rekenfouten enz.  zolang de rekening van de gemeente van het aanslagjaar, waarop de 
belasting betrekking heeft, niet goedgekeurd werd. 

 
 Artikel 10.-- Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels 

toegepast betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
 Artikel 11.-- Deze beslissing wordt aan het toezicht van de hogere overheid onderworpen. 

 
 


