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BELASTING OP TAXIDIENSTEN EN 
DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN 

VOERTUIGEN MET BESTUURDER 
 

 
Artikel 1 – Heffingstermijn 
Voor een termijn van zes jaar, die aanvangt op 1 januari 2014 en eindigt op 31 december 2019, wordt ten behoeve van de 
stad Sint-Niklaas jaarlijks een belasting op taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder 
geheven. 
 
Artikel 2 – Toepassingsgebied 
De belasting wordt gevestigd op de vergunning die werd afgegeven overeenkomstig artikel 26, §§ 2 en 3, of overeenkomstig 
artikel 42, §§ 2 en 3, van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en 
tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, met latere wijzigingen. 
Daarbij is volgende terminologie van toepassing: 
§ 1. Taxivoertuigen: voertuigen bestemd voor een taxidienst. 
§ 2. Verhuurvoertuigen: voertuigen bestemd voor een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. 
 
Artikel 3 – Berekeningsgrondslag 
De belasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning afgegeven werd. Ze is 
jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar ten laste van de houder van de vergunning vermeld op 1 januari van het kalenderjaar of 
op het moment van de afgifte van de vergunning. 
De vermindering van het aantal 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 om welke reden 
dan ook. 
 
Artikel 4 – Tarieven 
§ 1. Het basisbedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld: 

A. Voor de vergunning voor taxivoertuigen, ongeacht of  
ze een standplaats op het openbaar domein innemen,  
en ongeacht of ze gebruikmaken van radiotelefonie 250,00 EUR per in de vergunning 
   vermeld voertuig 

B. Voor de vergunning voor verhuurvoertuigen 250,00 EUR per in de vergunning 
   vermeld voertuig 

C. Voor de vergunning voor taxivoertuigen die ingezet  
worden als verhuurvoertuigen 500,00 EUR per in de vergunning 
   vermeld voertuig 

D. Voor de vergunning voor verhuurvoertuigen die ingezet  
worden als taxivoertuigen, ongeacht of ze een standplaats  
op het openbaar domein innemen, en ongeacht of ze  
gebruikmaken van radiotelefonie 500,00 EUR per in de vergunning 
   vermeld voertuig 

§ 2. Overeenkomstig artikel 36 § 6 en artikel 49 § 5 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het 
personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen worden deze tarieven jaarlijks 
aangepast aan 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 aanslagjaar te delen door het indexcijfer van de maand december 2000. 

 
Artikel 5 – Belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de houder van de vergunning op 1 januari van het aanslagjaar of op het moment van de 
afgifte van de vergunning. 
 
Artikel 6 – Invordering van de belasting 
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, op basis van de vergunning op 1 januari 
van het aanslagjaar of op het moment van de afgifte van de vergunning, zoals door het stadsbestuur gekend. 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college 
van burgemeester en schepenen. 
 
 



Artikel 7 – Betaling van de belasting 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 8 – Bezwaren- en beroepsprocedure 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag of een belastingverhoging een bezwaar indienen bij 
het college van burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet 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. Het moet per brief, 
per e-mail of per fax worden ingediend.  
Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden op de hoorzitting waarop het 
bezwaarschrift zal behandeld worden, moet hij dit uitdrukkelijk vragen in het bezwaarschrift. 
Binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd naar de 
belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger. 
Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen of bij gebrek aan een beslissing binnen een termijn van 
zes maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschrift (negen maanden als de betwiste aanslag 
ambtshalve werd gevestigd) kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent. 
 
Artikel 9 – Andere algemene bepalingen 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, met latere aanvullingen en wijzigingen, zijn de 
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 
tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover zij niet specifiek de belastingen op de 
inkomsten betreffen. 
 
 


