Stad Ninove
Uittreksel uit het register van de beslissingen van de gemeenteraad
Openbare vergadering
van 23 mei 2019
Vanderpoorten Dirk, voorzitter gemeente- en OCMW-raad;
De Jonge Tania, burgemeester;

.

Coppens Katie, Arents Joost, Casteur Michel, Vande Winkel Wouter, ïorrekens Marc,
Evenepoel Henri, Cosyns Veerle, schepenen;

Triest Alain, Van Den Neucker Annelies, Arijs Jan, Vander Elst Stijn, Beeckman Anja,
De Schepper Pàul, Meert Lieven, Hassine Wassim, Raes Renaat, Vanbrabant Caroline, Waltniel Raf,
Steenhout Hedwig, Van Schepdael Stefaan, D'Hondt Femke, Rassaerts Gerd, Ardans Bavo,
Malfroot llse, Verdoodt Dirk, Van Herreweghe Dirk, Corijn Rudy, Tiebergyn Sophie,
D'haeseleer Guy, De Roose Karolien, gemeenteraadslgden;
Baele Bart, algemeen directeur

18.

Gemeentebelastingen - belasting op het exploiteren van een dienst voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder - verlenginS

Motivering
Juridische gronden
Gelet op artikel I70 g 4 van de grondwet;
Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 20t7, artikel 40
3;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en

g

de

geschillenprocedure van provinciale- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de
weg en tot oprichting van de mobiliteitsraad van Vlaanderen en latere wijzigingen, in het bijzonder
artikel 49 en latere wijzigingen;
Overwegende dat dit artikel naast maatregelen m.b.t. de invoering van de.belasting ook het tarief
bepaalt van de belasting voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder;

Gelet op artikel 14 van het decreet van B mei 2009 houdende wijziging van het decreet van 20
april 2001 dat artikel 49 geherformuleerd heeft waardoor de gemeenten de belasting moeten
toepassen tegen het tarief zoals bepaald in artikel 49, Q2;
Overwegende dat de bedragen vermeld in artikel 49 5 5 2, 3 en 4 aangepast worden volgens de
schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van

t7 februari 2011 houdende vaststelling van het
gemeentelijk reglement'inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren -van voertuigen met
bestuurder;

Feiten en context
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2013 houdende hernieuwing van de belasting op
het exploiteren van eeh dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder vanaf 1 januari
2013 tot en met 31 december 20LB;

Overwegende dat het om budgettaire redenen past
heffingstermijn vervallen is te verlengen voor de duur van
eindigend op 31 december 2019;

dit belastingreglement waarvan de
l jaar ingaande op l januari 2019 en

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de
gemeenteraad en de agenda van de vergadering vaststelt;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad op de agenda de punten moet opnemen die
het college van burgemeester en schepenen hem meedeelt;

Financiële gevolgen
De ontvangsten zullen geïnd worden op de algemene rekening 734L50 van het beleidsitem en de

actie 5/6/2/7 financiële middelen voorzien voor de werking en de investeringen;

Adviezen
Overwegende dat de dienst het volgende advies verleent: het belastingreglement op het
exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder te verlengen;

Besluit
met 17 ja-sternmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Arents Joost,
Casteur Michel, Vande Winkel Wouter, Torrekens Marc, Evenepoel Henri, Cosyns Veerle,
Triest Alain, Van Den Neucker Annelies, Arijs Jan, Vander Elst Stijn, Beeckman Anja,
De Schepper Paul, Meert Lieven, Hassine Wassim)
15 nee-stemmen (Raes Renaat, Vanbrabant Caroline, Waltniel Raf, Steenhout Hedwig,
Van Schepdael Stefaan, D'Hondt Femke,, Rassaerts Gerd, Ardans Bavo, Malfroot llse,
Verdoodt Dirk, Van Herreweghe Dirk, Corijn Rudy, Tiebergyn Sophie, D'haeseleer Guy,
De Roose Karolien)

Artikel

1

l januari 2019 tot en met 31 december 2019 een gemeentebelasting gevestigd op
het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen rnet bestuurder.
Er wordt vanaf

Artikel 2
De belasting valt ten laste van de natuurlijke - of rechtspersoon die houder is van een vergunning
uitgereikt op basis van artikel 42, E 2 en $ 3 van het decreet van 20 april 2001 en wijzigingen
betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de
mobiliteitsraad van Vlaanderen.

Artikel

3

De belasting bedraagt:

$1 voor vergunningen afgeleverd op grond van artikel 42, gzvan het decreet van 20 april 2001 en
latere wijzigingen: € 250 per jaar en per in de akte van vergunning vermeld voertuig
$2 voor vergunningen afgeleverd op grond van artikel 42, S 3 van het decreet van 20 april 2001 en
latere wijzigingen: € 250 per jaar, verhoogd met het bedrag van de belasting, verschuldigd op
grond van artikel 36, 52 van het decreet van 20 april 2001 en latere wijzigingen, per in de akte van
de vergunning vermeld voertuig

5 3 de belasting vermeld in $ 1 en het gedeelte van de belasting, vermeld in 5 2 en in artikel 36 5
3 van het decreet van 20 april 2001 dat betrekking heeft op de vergunning van een dienst voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder, zijn 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 aanslagjaar.
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 ook.

De bedragen vermeld in g$ 1, 2 en 3 worden aangepast volgens de schommelingen van het
indexcijfer van de consumptieprijzen. Dezê aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die
wordt bekomen door het indexcijfer.van de maand december van het jaar voorafgaand aan het
aanslagjaar te delen door het indexcijfer: van de maand december 2000 (basis '96).
Artikel 4
De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 5
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met de invordering belaste financieel
directeur die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aànslagbiljet.

Artikel 6
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen binnen
een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de
verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. Het bezwaar moet
schriftelijk gebeuren, het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of vertegenwoordiger
en vermeldt:
1o de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de
belasting gevestigd wordt
20 het voorwérp ua,ihet bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen
30 dat de belastingplichtige al dan niet gehoord wenst te worden tijdens een hoorzitting.

Van het bezwaarschrift zal schriftelijk ontvangst bericht worden binnen de B dagen na

de

verzending of de indiening van het bezwaarschrift.

Artikel 7

De regels betreffende de invordering, de verwijl- en moratoire intresten, de vervolgingen,

de

voorrechten, de wettelijke hypotheek en de verjaring inzake rijksbelastingen op de inkomsten, zijn
van toepassing op deze belasting.

voorzitter gemeente- en OCMW-raad
Dirk Vanderpoorten

algemeen directeur
Baele Bart

Voor eensluidend afschrift,
28 mei 2019
De gedelegeerde ambtenaaq

Bart Baele
algemeen directeur

