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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 17 december 2019

FINANCIËN

10 2019_GR_00319 Belastingreglement op de organisatie van het 
personenvervoer over de weg - Vaststelling - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw 
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw 
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; de 
heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; mevrouw Brigitte Moyson; de heer 
Rogier Lindemans; de heer Sven Pletincx; mevrouw Anke Matthys; de heer Arno Pirolo; de heer 
Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; de heer Jeroen 
Hofmans; mevrouw Leen Destoop; de heer Louis Van Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer 
Pascal Saenen; de heer Yves Demanet; mevrouw Valerie Hamelryck; mevrouw Nicky Van Acker; de 
heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Amber Magnus

Verontschuldigd:
de heer Dirk Van Heymbeeck; de heer André Gorgon

Beschrijving
Aanleiding en doel
De financiële toestand van de stad vergt de invoering van alle rendabele belastingen. Daartoe wordt 
voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting op de organisatie van het personenvervoer 
over de weg geheven.

Advies en motivering
Personen die personenvervoer op de weg voorzien gebruiken onze infrastructuur en het openbaar 
domein beroepsmatig en dus veel. Met deze belasting dragen ook zij bij om een deel van het 
onderhoud en de (her)aanleg van het openbaar domein te financieren.

Deze belasting verlicht de financiële lasten van de stad.

Juridische gronden
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
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Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;

Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer;

Artikel 25-52 Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het Personenvervoer over de 
weg (Taxidecreet);

Collegebeslissing van 29 november 2019.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
De ontvangsten zijn voorzien in het Meerjarenplan 2020-2025.

Beleidsinformatie
Overig beleid

Besluit
Artikel 1
Er wordt voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting gevestigd op de 
voertuigen bestemd voor de exploitatie van : 
- een taxidienst 
- een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Artikel 2
De voertuigen bestemd voor de exploitatie van een taxidienst en een dienst voor het verhuren van 
voertuigen met bestuurder worden belast. De definities opgenomen in het decreet van 20 april 2001 
(en latere wijzigingen) betreffende de organisatie van het personenvervoer zijn van toepassing.

Artikel 3
De belasting wordt als volgt vastgesteld: 
Taxidiensten: 
1) € 250,00 per jaar en per voertuig vermeld in de door het college van burgemeester en schepenen 
afgeleverde vergunning; 
2) € 450,00 per jaar en per voertuig vermeld in de door het college van burgemeester en schepenen 
afgeleverde vergunning wanneer de exploitant gebruik maakt van standplaatsen op de openbare weg; 
3) een bijkomende belasting van € 75,00 per jaar en per voertuig vermeld in de door het college van 
burgemeester en schepenen afgeleverde vergunning van taxidiensten zonder standplaats op de 
openbare weg maar waarvan de voertuigen voorzien zijn van radiotelefonie; 
4) € 500,00 per jaar en per voertuig dat deel uitmaakt van een dienst voor het verhuren van 
voertuigen met bestuurder waarvoor een bijkomende vergunning voor taxidiensten is aangevraagd.

Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder: 
1) € 250,00 per jaar en per voertuig vermeld in de door het college van burgemeester en schepenen 
afgeleverde vergunning; 
2) € 500,00 per jaar en per voertuig van de exploitant van een vergunde taxidienst waarvoor een 
bijkomende vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder is aangevraagd. Deze 
bedragen worden afhankelijk van de situatie en de vergunning gecumuleerd. 
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Volgens artikel 49§5 van het decreet van 20/4/2001 worden deze bedragen aangepast volgens 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 belastingjaar te delen door het indexcijfer van de maand december 2000 
(93,53). 
 
De belasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning 
afgegeven wordt. Ze is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar.  
 
De vermindering van het aantal voertuigen of de opschorting van de exploitatie met één 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 één of meer voertuigen voor 
welke reden dan ook.

Artikel 4
De belastingplichtige is de houder van de taxivergunning en vergunning voor het verhuren van 
voertuigen met bestuurder op 1 januari van het aanslagjaar of op het moment van de afgifte van de 
vergunning.

Artikel 5
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 6
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet.

Artikel 7
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer


