GEMEENTELIJK REGLEMENT BELASTINGREGLEMENT OP DE AFGIFTE VAN TAXIVERGUNNINGEN EN
TAXISTANDPLAATSEN.
Gestemd in de gemeenteraadszitting van 17 december 2018.
Het reglement is van kracht 1 januari 2019.
Art.1.
Met ingang van 1 januari 2019, eindigend op 31 december 2019, wordt een belasting gevestigd op de
taxi’s waarvoor door het college van burgemeester en schepenen een exploitatievergunning of een
vergunning voor de voertuigenverhuur met bestuurder werd afgeleverd, alsmede een bijkomende
belasting indien deze vergunde voertuigen zijn uitgerust met radiotelefonie.
Art.2.
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt :
a) exploitatievergunning :
€ 250,00 per voertuig vermeld in de akte van de exploitatievergunning
- afwijkend tarief : € 450,00 per voertuig vermeld in de akte van de vergunning wanneer de
exploitant gebruik maakt van standplaatsen op de openbare weg
- bijkomende heffing : € 75,00 per voertuig uitgerust met radiotelefonie vermeld in de akte
van de exploitatievergunning, voor taxidiensten zonder standplaats op de openbare weg.
b) Vergunning voor voertuigenverhuur met bestuurder :
€ 250,00 per voertuig vermeld in de akte van de vergunning.
De bedragen vermeld onder a) en b) van dit artikel worden aangepast volgens de schommelingen van
het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficient
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.
Art.3.
De belasting is onverdeelbaar verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop
de vergunning werd afgegeven.
Ze is verschuldigd door de vergunninghouder, op 1 januari van het belastingjaar of op het moment
van de afgifte van de vergunning.
De intrekking van de vergunning bij politiemaatregel ingevolge een fout van de verkrijger of het
verzaken van de verkrijger aan de hem afgeleverde vergunning, geeft de belastingplichtige geen
recht op enige terugbetaling van de reeds betaalde sommen.
Art.4.
De belastingschuldige is gehouden voor 1 maart van het belastingjaar spontaan aangifte te doen op
een daartoe voorbestemd formulier dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld.
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte binnen de
gestelde termijnen, wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het
gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
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Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven de motieven om
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd, evenals de
wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 10 % bij een eerste overtreding.
Bij volgende overtredingen zal, onafgezien van het feit of deze overtredingen plaats hebben binnen
eenzelfde dienstjaar, een verhoging van 40 %, 70 % en 100 % worden toegepast bij respectievelijk
een tweede, derde en vierde overtreding. Vanaf de vijfde overtreding zal de verhoging 200 %
bedragen.
Voor de vaststelling van het toe te passen percentage van de belastingverhoging worden de vorige
overtredingen niet in aanmerking genomen, wanneer geen overtredingen werden vastgesteld voor
de laatste twee dienstjaren die het dienstjaar voorafgaan waarin de nieuwe overtreding wordt
vastgesteld.
Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.
Art.5.
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt
volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreten van 28 mei
2010 en 17 februari 2012.
Art.6.
Deze belastingverordening zal aan de hogere overheid worden toegezonden voor toepassing van het
algemeen toezicht – doorzendplicht.
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