
 Gemeenteraad 
Zitting van 17 december 2019 

Uittreksel 
 
 

Jean-Pierre Deven: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, Bart Buyse, 
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Dries Couckuyt, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy 
Becquart: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 
 
Goedkeuren van een belasting op taxidiensten en voertuigen bestemd voor de exploitatie van 
diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder voor de aanslagjaren 2020 tot en met 
2025 
 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 

van provincie- en gemeentebelastingen; 
Gelet op het Invorderingswetboek van 13 april 2019; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten 

voor het verhuren van voertuigen met bestuurder; 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 

van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt er een gemeentebelasting gevestigd op de 

voertuigen bestemd voor de exploitatie van een taxidienst en op voertuigen bestemd voor de exploitatie 
van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder overeenkomstig de 
belastingverordening die als bijlage bij deze beslissing wordt gevoegd. 

Artikel 2 – Deze belastingverordening treedt in werking vanaf 1 januari 2020. 
Artikel 3 – Deze beslissing wordt bekendgemaakt zoals decretaal voorzien. 
 
Namens de gemeenteraad, 
In opdracht, 
De algemeen directeur,   De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Jean-Pierre Deven 
Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 18 december 2019 

 
ir. Dominik Ronse 



Belastingverordening 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 openbare weg; 
 325,00 € per jaar en per vergund voertuig zonder standplaats op de openbare 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 
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 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, vermeld op 1 januari van het kalenderjaar of op het moment van afgifte van 
de vergunning. 
De vermindering van het aantal voertuigen geeft geen aanleiding tot een belastingteruggave. 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. 
2. SLOTBEPALINGEN 
Artikel 4 
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en geschillenprocedure van provincie‐ en gemeentebelastingen. 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 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 gemotiveerd 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. 


