UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 31 maart 2014

Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter
Vos Eric - burgemeester
Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes, Debondt Luc, Boogers Marc - schepenen
Op de Beeck Luc - Schepen-OCMW voorzitter
Gladiné Pierre, Gevers Dimitri, Driesen Godelieve, Brentjens Erwin, Otten Toon, Der Kinderen Annemie, Van de Poel Katrien,
De Wilde Tine, Van Lommel Reccino, De Coninck Katleen, Moelans Paul, Mathé Pascale, Van Damme Marc, de Jong Vera,
Starckx Wannes, Breugelmans Stef, Van Geirt Willy, Van Litsenborg Guy, Roes Peter, Guedon John, Versmissen Tom,
Grooten Eddy, Driesen Josiane, Vermeijen Danny, Van Otten Jan, Van Heupen Nic - raadsleden
Buijs Filip - secretaris
Verontschuldigd: Meeus Paul - raadslid

Goedkeuring te hechten aan het aangepaste belastingreglement op de exploitatie van taxivoertuigen en/of
het verhuren van voertuigen met bestuurder.
Samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het aangepaste belastingreglement op de
exploitatie van taxivoertuigen en/of het verhuren van voertuigen met bestuurder.
Motivering
Juridische grond
- de bepalingen van het Gemeentedecreet
- het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot
oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen gewijzigd bij decreten van 13 februari 2004, 30 april
2004, 7juli 2007 en 8 mei 2009.
Argumentatie
In het kader van het bestuurlijk toezicht heeft het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Antwerpen, op 28
februari in een schorsingsbesluit het artikel 3b) van het in de gemeenteraad van 30 december 2013 goedgekeurde
belastingreglement geschorst. Het in dit artikel vastgestelde belastingbedrag voor een vergunning tot het verhuren
van een voertuig met bestuurder van 350 euro (te indexeren t.o.v. het indexcijfer van december 2013) is in strijd
met het artikel 49§2 van het decreet van 20 april 2001 dat het tarief vastlegt op 250 euro (te indexeren t.o.v. het
indexcijfer van december 2000). In het aangepaste belastingreglement wordt voldaan aan de geldende wetgeving.
De vergunning en exploitatie van de taxidiensten wordt geregeld in het decreet van 20 april 2001 betreffende de
organisatie van het personenvervoer over de weg. Dit decreet bepaalt dat de houders van een vergunning voor de
exploitatie van een taxidienst onderworpen kunnen worden aan een jaarlijkse belasting.
Besluit
De gemeenteraad beslist het onderstaande belastingreglement op de exploitatie van taxivoertuigen en/of het
verhuren van voertuigen met bestuurder goed te keuren.
Belastingreglement op de exploitatie van taxivoertuigen en/of het verhuren van voertuigen met
bestuurder.
Artikel 1: belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt een jaarlijkse
gemeentebelasting geheven op:
- het afleveren van een vergunning tot het exploiteren van een taxidienst;
- het afleveren van een vergunning tot het verhuren van voertuigen met een bestuurder.

Artikel 2: belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon, die houder is van de vergunning.
Artikel 3: tarief
De belasting is ondeelbaar en voor het ganse jaar verschuldigd, welk ook de periode van exploitatie is.
De intrekking van de vergunning bij politiemaatregel ingevolge een fout van de verkrijger of het verzaken van de
verkrijger aan de hem afgeleverde vergunning, geeft de belastingplichtige geen recht op enige terugbetaling van
reeds betaalde sommen.
a) Het bedrag van de belasting voor een vergunning tot het exploiteren van een taxidienst wordt vastgesteld op
100 euro per jaar en per in de akte van de vergunning vermeld voertuig.
Deze jaarlijkse belasting wordt verhoogd met een bijkomende belasting van 200 euro voor elk taxivoertuig dat
wordt geëxploiteerd vanaf een standplaats op de openbare weg.
Deze speciaal gecreëerde taxistandplaatsen zijn opgenomen in het betreffende politiereglement.
b) Het bedrag van de belasting voor een vergunning tot het verhuren van voertuigen met een bestuurder wordt
vastgesteld op 250 euro per jaar en per in de akte van de vergunning vermeld voertuig.
Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Deze aanpassing gebeurt door toepassing van volgende coëfficiënt :
Coëfficiënt = indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar
het indexcijfer van de maand december 2000
Artikel 4: aangifteplicht
De belastingplichtigen zijn gehouden uiterlijk 31 januari van het belastingjaar en alleszins voor de aanvang van de
exploitatie die aangevat wordt in de loop van het belastingjaar, aangifte te doen bij het stadssecretariaat. Deze
aangifte dient te gebeuren op een daartoe door het stadsbestuur voorbestemd formulier.
Artikel 5: wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier. Het belastingkohier wordt opgesteld door het college
van burgemeester en schepenen op grond van de aangifte van de belastingplichtigen.
Artikel 6: ambtshalve vestiging
Bij gebrek aan aangifte binnen de voorziene termijn, of ingeval van onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte
vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd volgens de gegevens waarover
het gemeentebestuur beschikt.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te
maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van
deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die
volgt op de datum van verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 25%.
De gemeenteraad stemde met 25 stemmen op 34 stemmers nl. van de heer Luc Hermans – voorzitter-schepen, de
heer Erwin Brentjens – burgemeester, de heer de heer Francis Stijnen, de heer Peter Segers, mevrouw Astrid
Wittebolle, de heer Hannes Anaf, de heer Luc Debondt en de heer Marc Boogers – schepenen, de heer Dimitri
Gevers, de heer Erwin Brentjens, de heer Toon Otten, mevrouw Annemie Der Kinderen, mevrouw Katrien Van de
Poel, mevrouw Tine De Wilde, de heer Paul Moelans, mevrouw Pascale Mathé, mevrouw Vera De Jong, de heer
Wannes Starckx, de heer Stef Breugelmans, de heer Willy Van Geirt, de heer Guy Van Litsenborg, de heer Peter
Roes mevrouw Josiane Driesen, de heer Jan Van Otten en de heer Nic Van Heupen - raadsleden.
Er waren 7 neen stemmen nl. van de heer Pierre Gladiné, mevrouw Katleen De Coninck, de heer Marc Van
Damme, , de heer John Guedon, de heer Tom Versmissen, de heer Eddy Grooten, de heer Danny-Spock
Vermeijen – raadsleden.
Er waren 2 onthoudingen nl. van mevrouw Lieve Driesen en de heer Reccino Van Lommel – raadsleden.
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