
 

 

Belasting op voertuigen bestemd voor de exploitatie 

van taxidienst en/of voor het verhuren van 

voertuigen met bestuurder. 
 

  

Artikel 1. Er wordt voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019 een jaarlijkse 

gemeentebelasting gevestigd op de voertuigen bestemd voor de exploitatie 

van: 

- een taxidienst 

- een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. 

 

Artikel 2. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die houder is 

van de vergunning (de exploitant). De belasting is verschuldigd aan de 

gemeente die de vergunning uitreikt, nl. van de plaats waar de 

exploitatiezetel gevestigd is. 

 

Artikel 3. De belasting is jaarlijks en ondeelbaar verschuldigd. 

De belasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment 

waarop de vergunning werd afgeleverd.  

De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse belasting verschuldigd op het 

ogenblik van de afgifte van de vergunning. De volgende jaren wordt steeds 

de toestand op 1 januari van het aanslagjaar in acht genomen. 

 

Artikel 4. De belasting wordt als volgt vastgesteld: 

 

Taxidiensten:  

- 250,00 €/jaar/voertuig vermeld in de door het college afgeleverde 

vergunning; 

- 450,00 €/jaar/voertuig vermeld in de door het college afgeleverde 

vergunning wanneer de exploitant gebruik maakt van standplaatsen 

op de openbare weg; 

 

Diensten voor het verhuren van een voertuig met bestuurder: 

- 250,00 euro/jaar/voertuig (bedrag op december 2000).  

 

Het belastingtarief wordt aangepast volgens de bepalingen opgenomen in 

artikel 49 §5 van het Decreet van 20 april 2001 tot organisatie van het 

personenvervoer over de weg (artikel 49 § 5 De bedragen vermeld in § 2, 3 en 

4 van dit artikel 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). 

 

Wanneer eenzelfde voertuig wordt vergund als verhuurvoertuig met 

bestuurder en als taxi, dan wordt het bedrag van beide belastingen 

gecumuleerd.   

 

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. Tegen de belasting kan een bezwaar ingediend worden bij het college van 

burgemeester en schepenen. De termijn om een bezwaarschrift in te dienen, 



bedraagt 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de 

datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 

aanslag.  

Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden 

ingediend, en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door 

verzending of door overhandiging.  

Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger het vraagt in het 

bezwaarschrift, wordt de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger 

uitgenodigd op een hoorzitting.  

Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan 

beroep worden ingesteld bij de fiscale rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 

 

Artikel 7. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, 

zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), 

hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 

(bewijsstukken van de administratie), 6 tot en met 9 van het Wetboek van de 

Inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit 

van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van 

toepassing zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 

 

Artikel 8. Dit belastingreglement heft het gemeentereglement van 13 december 2012 

aangaande hetzelfde onderwerp op.  

 

Artikel 9. Dit belastingreglement treedt in werking op 01/04/2013.  

 
 


