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Aanwezig:  

Hilde De Sutter, Voorzitter; 

Johan Van Durme, Burgemeester; 

Orville Cottenie, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, Schepenen; 

Jean Marie De Groote, Filip Vermeiren, Carine Schamp, Filip Michiels, Ruben De Gusseme, 

Roswitha Gerbosch, Linda De Vos, Pien Kaat, Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise, Pieterjan Keymeulen, 

Van Der Heyden Simon, Logghe Jeroen, Roelekens Evelien, Raadsleden; 

Marijke De Meyer, Adjunct-algemeendirecteur 

Verontschuldigd:  

Guy De Smet, Pascal Fermon, Raadsleden; 

Borchert Beliën, Algemeen directeur 

Afwezig:  

Fiscaliteit - Vaststellen reglement voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van een 

voertuig met bestuurder en belastingreglement voor de aanslagjaren 2020 -2025 

Het exploiteren van een dienst voor het verhuren van een voertuig met bestuurder is onderhevig aan een 

toelating van de gemeente. Het verlenen van een vergunning geeft aanleiding tot een jaarlijkse 

gemeentebelasting ten laste van de natuurlijke of rechtspersoon die houder is van de vergunning.  

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Grondwet, artikel 170, §4 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 

 

Juridisch kader 

Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992, artikel 298, §2 

Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van personenvervoer over de weg 



Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen 

Besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het 

verhuren van voertuigen met bestuurder 

Omzendbrief BA 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit: coördinatie van de 

onderrichtingen 

Besluit van de gemeenteraad van 19 juni 2013 inzake de vaststelling van het gemeentelijk reglement 

houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met 

bestuurder 

Besluit van de gemeenteraad van 12 september 2019 inzake het vaststellen van het reglement voor zowel 

de invordering van fiscale als niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve sancties 

 

Motivering 

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

exploiteren door middel van één of meer voertuigen. Zoals bepaald in het decreet van 20 april 2001 

betreffende de organisatie van personenvervoer over de weg mag het afleveren van een vergunning 

aanleiding geven tot een jaarlijkse gemeentebelasting ten laste van de natuurlijke of rechtspersoon, 

die houder is van de vergunning. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: De gemeenteraad stelt het belastingreglement op het exploiteren van een dienst voor het 

verhuren van een voertuig met bestuurder, zoals beschreven in de bijlage, vast. 

Artikel 2: Het belastingreglement inzake de voorwaarden tot het exploiteren van een dienst voor het 
verhuren van voertuigen met bestuurder van 19 juni 2013 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 

2020. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen. 

 

 De voorzitter, 

Marijke De Meyer(get.)  Hilde De Sutter (get.) 

Adjunct-algemeendirecteur Voorzitter 

 

 

 

Voor gelijkvormig afschrift op datum van 5/11/2019 



 

 

 

Marijke De Meyer Hilde De Sutter 

Adjunct-algemeendirecteur Voorzitter 


