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Openbare vergadering

Belastingreglement op taxidienst
De gemeenteraad

Feiten en context
Het huidig'belastingreglement op taxi's vervalt eind dit jaar waardoor een nieuw reglement

noodzakelijk is,
De nieuwe regelgeving die van toepassing is vanaf 1 januari 2O2O voorziet een
overgangsregeling voor houders van vergunningen voor een taxidienst of voor een dienst voor
het verhuren .van voertuigen met bestuurder, die afgegeven zijn krachtens het decreet van 20
april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, zoals van kracht
vóór de inwerkingtreding van dit decreet. Zij worden ertoe gemachtigd hun diensten te blijven
exploiteren conform de voorwaarden en gedurènde de resterende duurtijd van de lopende
vergunning
Bijgevolg dient er een nieuw belastingreglement goedgekeurd te worden voor dergelijke
vergunninghouders.
Er is nu slechts 1 vergunning die nog een aantaljaren loopt. Deze valt onder de
overgangsregeling. Bijgevolg moet daarvoor een belastingreglement opgemaakt worden.
Als er nieuwe aanvragen komen en uiterlijk als de huidige vergunning vervalt, zal er mogelijks
een nieuw reglement opgesteld worden conform de nieuwe regelgeving

Hogere regelgeving
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De Grondwet

Het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer
over de weg en latere wijzigingen
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2OL7 en latere wijzlgingen
Het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer
Het besluit van de Vlaamse regering van 1B juli 2OO3 betreffende de taxidiensten en
de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en latere wijzigingen
Het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 201B over bekendmaking en
raad pleegbaa rheid

De omzendbrief KB/ABB 2OI9/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefisca liteit

Vorige bestissingen
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Gemeenteraadsbesluit van 15 december 2009 betreffende de belastingen op taxi's
Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013 betreffende de gemeentebelasting op
taxi's - verlenging
Gemeenteraadsbesluit van 29 april2019 betreffende het retributiereglement voor het
innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en latere wijzigingen
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Motivering
De financiële toestand van de gemeente De Pinte rechtvaa'rdigt en vereist de invoering van
rendabele belastin gert.

Plaats in meerjarenplan en budget
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

Aftikel

1.

Er wordt een belasting geheven op taxidiensten,

Aftikel

2.
De belasting is verschuldigd door de houder van de vergunning van een taxidienst.

AÉikel 3.
De belasting wordt vastgesteld op:
Voor standplaatsen op privéterrein:
a) 250,00 EUR per jaaren per in de akte van de vergunning vermeld voertuig;
b) aanvullend op a) 75,00 EUR per jaar en per in akte van de vergunning verrneld voertuig
.wanneer de voertuigen voorzien zijn van radiotelefonie;
Voor standplaatsen op de openbare weg:
c) 450,00 EUR per jaar en per in de akte van de vergunning vermeld voertuig, inclusief het
gebruik van radiotelefonie.

Artikel 4.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen,
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiìjet

Aftikel 5.
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen binnen een termijn van drie maanden'te rekenen vanaf de derde

werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Het bezwaar moet op straffe van verval schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd zijn,
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien dagen,
Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwocjrdiger wenst gehoord te worden, moet dit
uitdrukkelijk vermeld worden in het bezwaar.

AÉikel 6.
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de belasting ingevorderd conform het
gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en
niet-fiscale schuldvorderingen en haar latere wijzigingen.

Artikel 7,
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 8.

Dit reglement heeft uitwerking'vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
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Voor gel ijkvormig afschrift
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