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Vaststelling belasting op de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertu¡gen met bestuurder
Aanleiding
Het huidige belastingreglement is geldig tot en met 31 december 2019. Om de belasting vanaf
opnieuw te kunnen heffen is het nodig dat de gemeenteraad de belasting vaststelt.
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Beoordeling
Het gemeentebestuur staat in voor het afleveren van de vergunningen.
Vanaf l januari 2020 is het nieuwe decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer (hierna
taxidecreet) van kracht.
Vergunningen voor de exploitatie voor het verhuren van voertuigen met bestuurder die werden afgeleverd krachtens
het decreet van 20 april 2001 vallen onder deze reglementering tot aan het einde van de vergunninÊstermiin. Het
gemeentebestuur heeft de voorbije jaren vergunningen afgeleverd. De laatste vervalt op 4 iuni 2023.
Om vanaf aanslagjaar 2020 de retributie van 350 euro (op nieuwe vergunningen) die is vastgesteld in het taxidecreet
te kunnen aanrekenen, is het niet nodig dat de gemeenteraad deze retributie vaststelt. De retributie kan
aangerekend worden op basis van het taxidecreet en het besluit van de Vlaamse Regering hieromtrent. Het bedrag
van de retributie is geldig voor gans Vlaanderen.
Budget
De ontvangsten worden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, beleidscode 0020 en algemene rekening
73414000.
Juridische context
De Grondwet, artikel 41, !62 en 17054.
Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg van 20 april 2001 gewijzigd door de
decreten van 13 februari 2004,8 mei 2009 en 4 april 2014, artikel 36.
Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelasting van
30 mei 2008.
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en artikel 41,tweede lid,14'.
Decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer van 29 maart 2019.
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder van 18 juli 2003.
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer van 8 november 2019.
Eerdere beslissingen
Besluit van de gemeenteraad van 14 november 2013 betreffende de belasting op de exploitatie voor het verhuren van
voertuigen met bestuurder
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 december 2019 betreffende de kennisname van het
ontwerp en het plaatsen op de agenda van de gemeenteraad
Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2019 betreffende het verdagen van de belasting op de exploitatie voor
het verhuren van voertuigen met bestuurder

Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Beslissing
Art. 1: Er wordt een gemeentebelasting gevestigd op 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
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uitreikt, dit is de gemeente waar de exploitatiezetel van de dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

is

gevestigd.

Art. 2: De belasting is verschuldigd door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van een vergunning
voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
Art. 3: De belasting wordt vastgesteld op :
¡ 250 euro per jaar en per in de akte van de vergunning vermeld voertuig.
Dit bedrag 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 aanslagjaar te delen door het indexcijfer van de maand december 2000.
Art. 4: De belasting is verschuldigd voor het hele jaar onafhankelijk van het moment waarop de vergunning afgegeven
werd. Ze is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar ten laste van de houder van de vergunning vermeld op l januari van
het kalenderjaar of op het moment van de afgifte van de vergunning.
Art. 5: De vermindering van het aantal voertuigen of de opschorting van de exploitatie met één 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 één of
meer voertuigen voor welke reden dan ook.
Het indienen van een klacht heft de invorderbaarheid van de belasting niet op.
Art. 6: Er wordt een vrijstelling verleend van 350 euro (basisbedrag retributie) voor het aanslagjaar waarin een nieuwe
vergunning (krachtens het taxidecreet van 29 maart 2019) voor een voertuig wordt verkregen, indien op dát voertuig
een belasting op de exploitatie voor het verhuren van voertuigen met bestuurder werd geheven voor het aanslagjaar
waarin de nieuwe vergunning is verkregen (krachtens het decreet van 20 april 2001).
Art. 7: De belasting moet contant worden betaald bij de aflevering van de vergunning tegen afgifte van een
betalingsbewijs.
Art.8: De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend
zijn. Dit kan gebeuren door middel van een aangetekend schrijven, door overhandiging tegen ontvangstbewijs of per
e-mail naar bezwaarschrift@kampenhout.be.
De indiening van het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de vanaf de datum van de contante inning.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening
ervan.

Art. 9: Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting en volgt de regelgeving hieromtrent.
Art. 10: Dit besluit treedt in werking op l januari 2020 en blijft geldig tot 31 december 2023.
Art. 11: Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
Opvolging en communicatie
Het departement financiële zaken (afdeling belastingen en retributies) zorgt voor de bekendmaking op de
gemeentelijke website en de verzending naar de toezichthoudende overheid.
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