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29. Belasting op de exploitatie van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen 

met bestuurder. Goedkeuring. 
 
De Raad,  
 

Gelet op artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer 
over de gewijzigd bij decreet van 13 februari 2004, 30 april 2004, 7 juli 2007 en 8 mei 2009 ;; 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreet van 28 

mei 2010 en 17 februari 2012; 
Gelet op het besluit de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de 
diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder; 
Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 BB 2011/01 betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 
Overwegende dat de gemeente bevoegd is voor het afleveren van de vergunningen en voor de 

controle op de afgeleverde vergunningen; 
Overwegende dat de houders van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst 
kunnen onderworpen worden aan een jaarlijkse belasting; 
Overwegende dat voor de belasting op de taxidienst een Vlaams plafond wordt opgelegd; 
Overwegende dat de gemeenteraad de belasting zelf dient vast te stellen; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente waaruit blijkt dat alle rendabele 
belastingen dienen geheven te worden; 
Met 25 stemmen voor en 3 stemmen tegen; 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 Er wordt een jaarlijkse belasting geheven op de exploitatie van taxidiensten en diensten voor het 
verhuren van voertuigen met bestuurder 
 
Artikel 2: 
 De belasting wordt vastgesteld als volgt: 
- 250,00 euro per jaar en per voertuig vermeld in de door het College van Burgemeester en 
Schepenen afgeleverde vergunning; 



- 400,00 euro per jaar en per voertuig vermeld in de door het College van Burgemeester en 
Schepenen afgeleverde vergunning wanneer de exploitant gebruik maakt van standplaatsen op de 
openbare weg; 
- een bijkomende belasting van 50,00 euro per jaar en per voertuig vermeld in de door het College van 
Burgemeester en Schepenen afgeleverde vergunning voor taxidiensten zonder standplaats op de 
openbare weg maar waarvan de voertuigen voorzien zijn van radiotelefonie. 
 
Artikel 3:  
Overeenkomstig artikel 49 van het wijzigingsdecreet van 8 mei 2009 betreffende de organisatie van 
het personenvervoer over de weg, is een belasting verschuldigd van 250,00 euro per jaar en per 
voertuig vermeld in de door het College van Burgemeester en Schepenen afgeleverde vergunning 
voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. 
 
Artikel 4:  
Afhankelijk van de situatie en de vergunningen worden de bedragen vermeld in 
artikel 2 en 3 gecumuleerd als volgt: 
- 500,00 euro per jaar en per voertuig dat deel uitmaakt van een dienst voor het verhuren van 
voertuigen met bestuurder waarvoor een bijkomende vergunning voor taxidiensten is aangevraagd. 
- 500,00 euro per jaar en per voertuig van de exploitant van een vergunde taxidienst 
waarvoor een bijkomende vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder is 
aangevraagd. 
 
Artikel 5:  
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
Artikel 6: 
 De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 7: 
De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 
burgemeester en schepenen volgens de modaliteiten van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en de 
wijziging ervan van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 
 
Artikel 8:  
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2014, voor een termijn 
eindigend op 31 december 2019. 
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