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BELASTING OP TAXIVOERTUIGEN 
 

De Raad, 

Besluit: 

Artikel 1 

Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt er een 

jaarlijkse belasting geheven op de taxivoertuigen waarvoor door het college van burgemeester en 

schepenen een exploitatievergunning werd afgeleverd, alsmede een bijkomende belasting indien deze 

vergunde voertuigen zijn uitgerust met radiotelefonie. 

Artikel 2 

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:  

- 250,00 euro per voertuig vermeld in de exploitatievergunning 

- afwijkend tarief: 450,00 euro per voertuig vermeld in de akte van de vergunning, wanneer de 

exploitant gebruik maakt van standplaatsen op de openbare weg 

- bijkomende heffing: 75,00 euro per voertuig uitgerust met radiotelefonie, vermeld in de akte van 

de exploitatievergunning, voor taxidiensten zonder standplaats op de openbare weg. 

Deze bedragen 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 2000. 

Artikel 3 

De belasting is onverdeelbaar verschuldigd voor het ganse jaar, onafhankelijk van het moment waarop 

de vergunning werd afgegeven. Ze is verschuldigd door de houder van de vergunning op 1 januari van 

het belastingjaar of op het moment van de afgifte van de vergunning. 

De vermindering van het aantal voertuigen geeft geen aanleiding tot belastingteruggave, evenmin als 

de opschorting of intrekking van de vergunning of het buiten werking stellen van een of meer 

voertuigen voor welke reden ook. 

Artikel 4 

De belastingschuldige is ertoe gehouden om vóór 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 niet-tijdige, onnauwkeurige, onjuiste of bedrieglijke aangifte binnen de 

gestelde termijnen, wordt de aanslag van ambtswege gevestigd volgens de gegevens waarover de 

gemeentelijke overheid beschikt. 

De aangifte blijft geldig tot wederopzegging door de belastingplichtige. 

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. 

Artikel 5 

De bevoegde gemeentebeambten zijn gemachtigd om elke vaststelling in verband met deze 

verordening uit te voeren. De belastingplichtigen zijn ertoe gehouden deze vaststellingen te laten 

uitvoeren en eventueel te vergemakkelijken. 

Artikel 6 

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 

wordt door het college van burgemeester en schepenen. Ze dient betaald te worden binnen de twee (2) 

maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 7 

De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de belasting gebeuren volgens de 

bepalingen vervat in het gelijknamige decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen.  

Artikel 8 

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 

Gemeentedecreet. Er wordt geen onderzoek de commodo et incommodo gehouden aangaande dit 

reglement. 

Artikel 9 

Een afschrift van dit besluit zal overeenkomstig art. 253 van het Gemeentedecreet verzonden worden 

aan de provinciegouverneur.  


