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28.

Belasting op de vergunning bestemd voor het exploiteren van diensten voor het verhuren
van voertuigen met bestuurder 2020-2025

De gemeenteraad,
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een
beslissing van hun raad;
Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit;
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op artikel 49 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het
personenvervoer over de weg, gewijzigd door het decreet van 13 februari 2004, door het decreet van
8 mei 2009 en door het decreet van 4 april 2014;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente Boortmeerbeek;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
BESLUIT: eenparig.
Artikel 1 – Belastbaar feit
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De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025
een belasting op de vergunning of de hernieuwing van 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 of de hernieuwing van de vergunning uitreikt, dit is de gemeente waar
de exploitatiezetel van de dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder is gevestigd.
Artikel 2 – Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die houder is van de vergunning
voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
Artikel 3 – Bedrag van de belasting
Het bedrag van de belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier en vastgesteld op
250,00 EUR per jaar per vergund voertuig.
De belasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning
wordt afgegeven. De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse belasting verschuldigd op het ogenblik
van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar.
De vermindering van het aantal voertuigen of de opschorting van de exploitatie met een 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 een of meer voertuigen voor
welke reden dan ook.
De vermelde bedragen 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.
Artikel 4 – Invordering
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 5 – Betaling
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 6 – Bezwaar
De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.
Het bezwaar kan via een duurzame drager worden ingediend indien het college van burgemeester en
schepenen in deze mogelijkheid voorziet.
Het bezwaar moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgende op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd en dit binnen de vijftien
kalenderdagen na de indiening ervan.
Artikel 7 – Intrekking voorgaande belastingreglementen
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Alle voorgaande belastingreglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven.
Artikel 8 – Slotvermelding
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en
artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze
niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.

Aldus gedaan in zitting datum als boven
De algemeen directeur
get. Johan Smits

De voorzitter
get. Steven Michiels
Voor eensluidend uittreksel:
Boortmeerbeek, 19 december 2019
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