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Zitting van 26 november 2013
Tegenwoordig : Georges De Vliegher,voorzitter
Willy Segers, burgemeester
Elke Zelderloo, Jef Vanderoost, Rita Dedobbeleer, Diane Van Hove, Stijn Quaghebeur,
Frank De Dobbeleer, Karel De Ridder, schepenen
Lies Vereecke, OCMW-voorzitter-schepen
Jef Valkeniers, Stefaan Platteau, Guy Pardon, Jan Margot, Marc De Meulemeester,
Michel Dandoy, Walter Zelderloo, Luc Deleu, Carine Walravens, Luc De Backer, Michel
Valkeniers, Linda Janssens, Linsay Schoukens, Nathalie Staquet, Bernadette Van Coillie,
Paul Vanden Meerssche, Anneleen Van den Houte, Dirk Janssens, Jan Erkelbout, Francis
Tratsaert, Marc Willen, Karina Peeters, Cedric Dujardin, Lucille Briglia-Biesmans,
Katrien Van Lint, raadsleden
Marianne Vanden Houte, secretaris
DE GEMEENTERAAD,
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het
personenvervoer over de weg en de latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de
taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd tot op
heden;
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;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat het retributiereglement voor afgifte van identificatieplaten voor
taxi-diensten zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2001
opgeheven dient te worden;
BESLUIT: met 30 ja-stemmen ( Georges De Vliegher, Willy Segers, Elke Zelderloo, Jef
Vanderoost, Rita Dedobbeleer, Diane Van Hove, Stijn Quaghebeur, Frank De
Dobbeleer, Karel De Ridder, Lies Vereecke, Jef Valkeniers, Stefaan Platteau, Jan
Margot, Marc De Meulemeester, Walter Zelderloo, Luc Deleu, Carine Walravens, Luc
De Backer, Michel Valkeniers, Linda Janssens, Linsay Schoukens, Bernadette Van
Coillie, Paul Vanden Meerssche, Anneleen Van den Houte, Jan Erkelbout, Francis
Tratsaert, Marc Willen, Karina Peeters, Cedric Dujardin, Katrien Van Lint ) bij
5 onthoudingen ( Guy Pardon, Michel Dandoy, Nathalie Staquet, Dirk Janssens, Lucille
Briglia-Biesmans ) .
ARTIKEL 1.- Met ingang van 1 januari 2014 wordt een jaarlijkse belasting geheven op
de exploitatie van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder (VVB).

ARTIKEL 2.- De jaarlijkse belasting per voertuig wordt vastgesteld als volgt :
Soort exploitatie

Taxi: voertuigen met standplaats op privéterrein
Taxi: bijkomende jaarlijkse belasting per
voertuig, uitgerust met radiotelefonie voor
taxidiensten zonder standplaats op de
openbare weg
VVB: jaarlijkse belasting per voertuig
Combinatie per voertuig van taxidienst en
dienst voor verhuren van voertuigen met
bestuurder

Jaarlijkse belasting per
voertuig, vermeld in de akte
van de vergunning te indexeren
€ 250,00
€ 75,00

€ 250,00
€ 500,00

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Voor de indexering van de jaarlijkse
belasting per voertuig inzake taxidienst wordt dezelfde indexering toegepast als deze
opgelegd voor de indexering van de jaarlijkse belasting per voertuig voor verhuur van
een voertuig met bestuurder. Conform artikel 49 van het wijzigingsdecreet van 8 mei
2009 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg worden deze
bedragen aangepast volgens 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 (93,29).
ARTIKEL 3.- De belasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het
moment waarop de vergunning werd afgegeven. Ze is jaarlijks verschuldigd en
ondeelbaar ten laste van de houder van de vergunning vermeld op 1 januari van het
aanslagjaar of op het moment van de afgifte van de vergunning. 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 om welke reden dan ook.
ARTIKEL 4.- 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 twee maanden na de
verzending van het aanslagbiljet.
ARTIKEL 6.- De belastingplichtige kan inzake de belasting en de eventuele opgelegde
verhoging bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. De
bezwaren moeten schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd en
overhandigd of per post verzonden binnen een termijn van drie maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
ARTIKEL 7.- De bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen zijn
van toepassing op dit belastingreglement.

ARTIKEL 8.- Het retributiereglement op de afgifte van identificatieplaten voor taxidiensten van 18 december 2001 wordt opgeheven.
ARTIKEL 9.- Overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet wordt dit
reglement bekendgemaakt via aanplakbrief.
ARTIKEL 10.- Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de heer
provinciegouverneur.
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