
Goedgekeurd als bijlage aan de gemeenteraadsbeslissing van 17/10/2019: 

 

De algemeen directeur; 

 

 

De gemeenteraadsvoorzitter; 

 

 

 

BIJLAGE 

 

A/ REGLEMENT VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN DIENST VOOR HET 

VERHUREN VAN EEN VOERTUIG MET BESTUURDER 

 

Artikel 1 – Algemeen  

Niemand mag zonder vergunning een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder 

exploiteren door middel van één of meer voertuigen.  

 

Artikel 2 – Definities 

§1  Onder een dienst voor het verhuren van voertuigen wordt verstaan: bezoldigd vervoer van 

personen met een voertuig die qua constructie en uitrusting geschikt is voor het vervoer van 

maximaal 9 personen, bestuurder inbegrepen. 

§2  Onder een dienst voor het verhuren van voertuigen wordt niet verstaan: geregeld vervoer of 

een taxidienst. 

§3  Wie een vergunning voor het uitbaten van een verhuurdienst wil verkrijgen, moet aan 

onderstaande voorwaarden voldoen: 

1. Het voertuig voor de exploitatie van een dienst moet het door het cliënteel vereiste comfort 

en accessoires bieden aan passagiers. 

2. Het voertuig moet periodiek gecontroleerd worden om na te gaan of het nog voldoet aan 

alle exploitatievoorwaarden. 
3. Elke verhuring geeft aanleiding tot een inschrijving in een register. Dit register wordt 

bijgehouden op de zetel van de onderneming en vermeldt de datum, het uur, het precieze 

voorwerp en de prijs van het verhuurcontract. 

4. Het voertuig mag slechts ter beschikking gesteld worden van een welbepaalde natuurlijke 

of rechtspersoon conform een schriftelijke overeenkomst (zie modelovereenkomst voor 

verhuurdiensten voertuigen met bestuurder). 

5. Het voertuig mag zich niet op de openbare weg begeven en niet stilstaan op de weg als het 

vooraf niet op de zetel van de onderneming verhuurd is. 

6. Het huurcontract slaat enkel op het voertuig en niet op de zitplaatsen ervan. 



7. De voertuigen moeten voorzien zijn van een herkenningsteken. Dit herkenningsteken 

wordt afgeleverd door de gemeente. Kentekens die kenmerkend zijn voor als taxi ingezette 

voertuigen of die hieraan herinneren, mogen noch in noch op het voertuig aangebracht 

worden. 

8. De exploitanten mogen voor de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder 

geen reclame maken onder de benaming 'taxi' of onder een motto waarin aan dit woord 

wordt herinnerd. 

§4 De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij 

eigenaar is van het voertuig of de voertuigen, hetzij er de beschikking over heeft door een 

contract van aankoop op afbetaling, hetzij door een leasingovereenkomst. De vergunning is 

persoonlijk en onoverdraagbaar. 

 

 

B/ BELASTING OP DE VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN 

DIENST VOOR HET VERHUREN VAN EEN VOERTUIG MET BESTUURDER 

 

Artikel 3 - Termijn 

Het gemeentebestuur heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een belasting 
op de vergunning of de hernieuwing van de vergunning bestemd voor het exploiteren van 
een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.  
De belasting is verschuldigd aan de gemeente die de vergunning of de hernieuwing van de 
vergunning uitreikt, dit is de gemeente waar de exploitatiezetel van de dienst voor het 
verhuren van voertuigen met bestuurder is gevestigd. 

 

Artikel 4 – Aanduiding belastingplichtige  

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die houder is van de 
vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met 
bestuurder. 
 

Artikel 5 – Tarief  

§1  De belasting bedraagt 250 euro per jaar en per in de akte van de vergunning vermeld voertuig.  

§2  Het bedrag vermeld in §1 van dit artikel wordt 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. 

§3 De belasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de 

vergunning wordt afgegeven. 

§4 De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse belasting verschuldigd op het ogenblik van de 

afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar. 

§5 De vermindering van het aantal voertuigen of de opschorting van de exploitatie met een of 

meer 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 een of meer 

voertuigen voor welke reden dan ook. 



 

Artikel 6 – Wijze van inning  

De belasting wordt geïnd op basis van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door 

het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 7 – Betaaltermijn 

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. De 

invordering van een onbetaald aanslagbiljet verloopt volgens de procedure zoals vastgesteld in het 

retributiereglement voor zowel niet-fiscale en fiscale ontvangsten en gemeentelijke administratieve 

sancties. 

 

Artikel 8 - Bezwaarprocedure 

De belastingplichtige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en 

schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. 

Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie 

maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 

aanslagbiljet. 

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs verstuurd binnen de vijftien dagen na de indiening 

ervan. 

Als de belastingplichtige wenst gehoord te worden, moet hij daar uitdrukkelijk om vragen in zijn 

bezwaarschrift. 

 

Artikel 9 – Wettelijke bepalingen 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van 

titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 

artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze 

niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen 


