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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 15 december 2020

FINANCIËN

5 2020_GR_00339 Individueel bezoldigd personenvervoer (taxi's) - Tijdelijke 
noodmaatregelen naar aanleiding van de coronacrisis - 
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; de heer Dirk Van Heymbeeck; 
mevrouw Brigitte Moyson; de heer Rogier Lindemans; de heer Richard Severijns; de heer Sven 
Pletincx; mevrouw Amber Magnus; de heer André Gorgon; mevrouw Anke Matthys; de heer Arno 
Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; de 
heer Jeroen Hofmans; 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

Stemming
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving
Aanleiding en doel
Vergunningen afgeleverd vóór 1 januari 2020 vallen onder het decreet van 21 april 2001 betreffende 
de organisatie van het personenvervoer over de weg. Voor de taxidiensten is in dit decreet een 
maximumbelasting voorzien. De steden en gemeenten kunnen zelf beslissen om deze belasting te 
schrappen. Voor de diensten voor het verhuren van voertuigen is een vaste belasting voorzien die de 
gemeenten niet kunnen wijzigen, maar ze kunnen wel beslissen deze niet aan te rekenen. 

Op 17 juli 2020 stemde de Vlaamse overheid daartoe het "Decreet over tijdelijke noodmaatregelen 
voor het individueel bezoldigd personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis". Daarin staat 
vermeld: 

Art. 2. De gemeenten kunnen in het kader van de maatregelen die ze uitwerken om de impact van 
COVID-19 op de sector van het individueel bezoldigd personenvervoer te beperken en rekening 
houdend met de tijdelijke inactiviteit of de verminderde activiteit van de onderneming, beslissen om:

2° in afwijking van artikel 49, § 4, van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van 
het personenvervoer over de weg, zoals dat van kracht was tot 1 januari 2020, een volledige of 
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gedeeltelijke vrijstelling of teruggave toe te staan van de belasting die de vergunninghouder moet 
betalen met toepassing van artikel 43 van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel 
bezoldigd personenvervoer, voor het aanslagjaar waarin de civiele noodsituatie met betrekking tot de 
volksgezondheid is uitgeroepen.
De gemeente bepaalt op welke manier de vergunninghouder het recht op een vrijstelling of teruggave 
van de retributie of belasting kan doen gelden.

Advies en motivering
De impact van het coronavirus op de taxisector is zwaar. De taxisector wordt als essentieel 
beschouwd, dus werden de activiteiten niet stilgelegd. Daardoor kunnen taxibedrijven en 
verhuurdiensten van voertuigen met bestuurder (VVB) geen aanspraak maken op de hinderpremie. 
Toch daalde de omzet van de taxibedrijven enorm omdat o.a. de toeristische en vrijetijdssectoren en 
het luchthavenverkeer stilvielen. 

Er zijn 5 belastingplichtigen in Halle, het kohier is uitvoerbaar verklaard op 6 maart 2020 en de 
aanslagbiljetten zijn verstuurd op 16 maart 2020 voor een totaalbedrag van 3.172,06 euro. Slechts 1 
belastingplichtige heeft de belasting voldaan, 4 belastingplichtigen hebben nog geen betaling gedaan.

Juridische gronden
Het Decreet over het Lokale Bestuur.

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).

Belastingreglement op de organisatie van het personenvervoer over de weg d.d. 17 december 2019.

Decreet van 17 juli 2020 over tijdelijke noodmaatregelen voor het individueel bezoldigd 
personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis.

Beslissing college van burgemeester en schepenen van 27 november 2020.

Financiële en beleidsinformatie

Beleidsinformatie
Overig beleid

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om, conform het decreet van 17 juli 2020 over tijdelijke noodmaatregelen 
voor het individueel bezoldigd personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis, de belasting op 
de organisatie van het personenvervoer over de weg gedeeltelijk vrij te stellen vanaf 13 maart 2020 
tot en met 31 december 2020 en een pro rata teruggave toe te staan aan de belastingplichtigen die 
reeds betaald hebben.

Gekoppelde besluiten
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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


