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            REGLEMENT:  

BELASTINGREGLEMENT OP DE 
AFLEVERING VAN VERGUNNINGEN 

VOOR DE EXPLOITATIE VAN 
TAXIDIENSTEN, DIENSTEN VOOR HET 

VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET 
BESTUURDER EN DIENSTEN VOOR INDIVIDUEEL 

BEZOLDIGD PERSONENVERVOER VANAF 1 JANUARI 

2020 TOT EN MET 31 DECEMBER 2025 

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 17/12/2019 

 

Artikel 1:  

 

Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot 2025 een belasting gevestigd op de vergunning 

bestemd voor het exploiteren van een taxidienst, de vergunning voor het exploiteren van 

een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, de vergunning voor het 

exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer en de machtiging 

voor een standplaatstaxi. 

 

Artikel 2:  

 

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die houder is van de 

vergunning voor het exploiteren van een taxidienst, vergunning voor het exploiteren van 

een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en de vergunning voor het 

exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer en de machtiging 

voor een standplaatstaxi. 

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 

vergunninghouder is gevestigd. 

De belasting is verschuldigd aan de gemeente die de machtiging voor een standplaatstaxi 

uitreikt. 

De belasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de 

vergunning of machtiging wordt afgegeven. De vergunning- of machtiginghouder is de 

eerste jaarlijkse belasting verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning 

of machtiging en nadien telkens op 1 januari van het betrokken dienstjaar. 

 

Artikel 3:  

 

De belasting wordt vastgesteld als volgt: 

a) voor de voertuigen voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van 

voertuigen met bestuurder, wordt de belasting bepaald conform het decreet van 20 april 

2001, zijnde 250 euro per jaar per in de akte van de vergunning vermeld voertuig. 

b) voor de voertuigen voor het exploiteren van een taxidienst, wordt de belasting 

vastgesteld op 350 euro per jaar per in de akte van de vergunning vermeld voertuig.  

c) voor de voertuigen voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd 

personenvervoer, wordt de belasting bepaald conform het decreet van 29 maart 2019 en 

het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 zijnde: 
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- tot 1 januari 2025: 250 euro per jaar per in de akte van de vergunning vermeld 

voertuig voor voertuigen die een ecoscore van minstens 74 halen voor voertuigen met 

maximaal 5 zitplaatsen, een ecoscore van minstens 71 halen voor voertuigen met meer 

dan vijf zitplaatsen en een ecoscore van minstens 61 halen voor voertuigen die als 

minibus worden gecatalogeerd; 

- tot 1 januari 203: 250 euro per jaar per in de akte van de vergunning vermeld voertuig 

voor voertuigen die zero emissie zijn; 

-350 euro per jaar per in de akte van de vergunning vermeld voertuig voor alle andere 

voertuigen.  

d) voor de voertuigen met een machtiging voor een standplaatstaxi, wordt belasting 

vastgesteld op 100 euro per jaar per in de akte van de machtiging vermeld voertuig. 

 

Artikel 4:  

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

Artikel 5:  

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

Artikel 6: 

 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020. 

 


