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BELASTINGSVERORDENING 

Dossier behandeld door: 
 ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 
 E-mail: secretaris@ingelmunster.be  

Betreft: BELASTINGSVERORDENING BETREFFENDE TAXIDIENSTEN EN VVB 

TAXIDIENSTEN EN VVB 

1. BEPALINGEN EIGEN AAN DE BELASTING 

 
Artikel 1 

De belasting op voertuigen voor de exploitatie van een taxidienst wordt als volgt 
vastgesteld: 

 250,00 € per jaar en per vergund voertuig zonder standplaats op de openba-
re weg; 

 325,00 € per jaar en per vergund voertuig zonder standplaats op de openba-
re weg, maar waarvan de voertuigen voorzien zijn van radiotelefonie; 

 450,00 € per jaar en per vergund voertuig bij gebruik van standplaatsen op 
de openbare weg; 

Artikel 2 

De belasting op verhuurvoertuigen wordt als volgt vastgesteld: 

 250,00 € per jaar en per vergund voertuig; 

Artikel 3 

Het bedrag vermeld in artikel 2 wordt De bedragen vermeld in artikel 2 en 3 worden 
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. 

De in artikelen 1 en 2 2 en 3 bedoelde belastingen zijn verschuldigd voor het hele 
jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning werd afgeleverd. Ze zijn 
jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar ten laste van de houder van de vergunning, ver-
meld op 1 januari van het kalenderjaar of op het moment van afgifte van de vergun-
ning.  

De vermindering van het aantal voertuigen geeft geen aanleiding tot een belastingte-
ruggave. Dit geldt eveneens voor de opschorting of intrekking van een vergunning of 
het buiten dienst stellen van een of meer voertuigen voor welke reden dan ook. 
De belasting is verschuldigd aan de gemeente die de vergunning uitreikt, nl. van de 
plaats waar de exploitatiezetel gevestigd is. 
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2. SLOTBEPALINGEN 

 
Artikel 4 

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 betref-
fende de vestiging, de invordering en geschillenprocedure van provincie- en gemeen-
tebelastingen. 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uit-
voerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. 

Artikel 5 

De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 

Artikel 6 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en 
Schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemoti-
veerd zijn en 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. 

 

Reglement aangenomen door de gemeenteraad op 17 december 2013. 
Reglement aangepast door de gemeenteraad op 20 september 2016. 


