Stad Roeselare
Gemeenteraad d.d. 17.12.2013
Aanwezig:
35 raadsleden
Luc Martens: burgemeester
Bart Wenes: voorzitter gemeenteraad
Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe, Griet Coppé, Henk Kindt, Nathalie Muylle, Kris Declercq, José
Debels en Marc Vanwalleghem, schepenen;
Frans Dochy, Dirk Lievens, Filip Deforche, Frederik Declercq, Peter Logghe, Geert Huyghe, Ria
Vanzieleghem, Annelies Carron, Tania Feys, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert,
Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees
Verduyn-Coffyn, Francis Reynaert, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Gerdi Casier, Frederik Nuytten,
Leen Sercu, Immanuel De Reuse, Yana Debusschere en Stefaan Van Coillie, raadsleden.
Geert Depondt, OCMW-voorzitter-schepen: met raadgevende stem.
Johan Leenknecht, stadssecretaris.
Directe belasting op de taxi's.
DE GEMEENTERAAD :
Gelet op artikel 42, 43 en 186 van het gemeentedecreet ;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, Belgisch Staatsblad 4 juli 2008 , en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de
weg, en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de
diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder;
Gelet op het gemeentelijk reglement van 29.06.2010 houdende de voorwaarden tot het exploiteren van
taxidiensten en diensten voor het verhuur van voertuig met bestuurder.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17.12.2012 houdende heffing van een directe belasting op
de taxi's voor het aanslagjaar 2013 ;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT, Met algemene stemmen – 3 neen (Filip Deforche, Peter Logghe en Immanuel De Reuse) –
13 onthoudingen (Annelies Carron, Francis Reynaert, Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke
Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien
Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn en Lieve Lombaert)
artikel 1
Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de
voertuigen bestemd voor de exploitatie van een taxidienst.
artikel 2
- de belasting wordt vastgesteld op een bedrag van
60,00 euro per voertuig bestemd voor de exploitatie;
- de belasting wordt vermeerderd met een bedrag van
170,00 euro voor de voertuigen die gemachtigd zijn om op de openbare weg te stationeren.
artikel 3
De in artikel 2 bedoelde belastingen zijn verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment
waarop de vergunning afgegeven werd. Ze zijn jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar ten laste van de
houder van de vergunning vermeld op 1 januari van het aanslagjaar 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 één
of meerdere voertuigen voor welke reden dan ook.
artikel 4
De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier, dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
artikel 5
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen volgens de
modaliteiten van het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen.
artikel 6
Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid toegezonden.
Aldus gedaan in openbare vergadering van 17 december 2013.
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