Belasting voor het afleveren van een vergunning tot het exploiteren van een dienst voor

het verhuur van voertuigen met bestuurder.
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 december 2015.
Juridische grond
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente en de noodzaak te voorzien in de nodige financiële
middelen voor de werking van het gemeentebestuur, evenals voor de uitvoering van de nodige
investeringen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 22 december 2012, houdende vaststelling van het
algemeen reglement inzake bezwarenprocedures bij de fiscale reglementen;
Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement met betrekking tot de
belasting op het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, zoals
goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 23 december 2013;
Gelet op artikel 170 §4, artikel 41 en artikel 162 van de grondwet;
Gelet op artikel 42 §3 van het gemeentedecreet;

Besluit
Art.1. Er wordt met ingang van 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019,
een jaarlijkse directe belasting geheven op de voertuigen bestemd tot het exploiteren van het
verhuren van voertuigen met bestuurder.
Art.2. Het bedrag van de belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier en
vastgesteld op € 250 per jaar en per vergund voertuig.
De bedragen worden aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de
consumptieprijzen.
Art.3. De belasting is ten laste van de houder van de vergunning op 1 januari van het belastingjaar of
op het moment van de afgifte van de vergunning. De belasting is jaarlijks verschuldigd en voor het
hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning werd afgegeven.
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 één of meer
voertuigen om welke reden dan ook.
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Art.4. De belastingplichtige moet, uiterlijk op 1 februari van het aanslagjaar, bij een per post
aangetekend schrijven aangifte doen bij het college van burgemeester en schepenen van de
belastbare voertuigen volgens de toestand op 1 januari van het aanslagjaar.
Art.5. De daartoe beëdigde aangestelde van het gemeentebestuur zijn gemachtigd alle inbreuken op
deze verordening vast te stellen.
Art.6. Bij gebrek van een aangifte en bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de
belasting ambtshalve vastgesteld volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt,
onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Art.7. De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Art.8. Onderhavige beslissing wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de provinciegouverneur van
Vlaams-Brabant.

2

