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gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 21 september 2020

Debiteuren

14 2020_GR_00170 Vrijstelling belasting en retributie  voor het 
individueel bezoldigd personenvervoer als 
ondersteunende maatregelen n.a.v. de 
coronacrisis  - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Piet Delrue, Voorzitter gemeenteraad; de heer Kris Declercq; mevrouw Griet 
Coppé; de heer José Debels; de heer Marc Vanwalleghem; de heer Dirk Lievens; de heer 
Bart Wenes; de heer Tom Vandenkendelaere; mevrouw Ria Vanzieleghem; de heer Geert 
Huyghe; de heer Stefaan Van Coillie; mevrouw Caroline Martens; mevrouw Veroniek 
Debruyne - Desender; mevrouw Rina Arteel; mevrouw Mieke Vanbrussel; de heer 
Matthijs Samyn; de heer Francis Debruyne; mevrouw Liselot De Decker; mevrouw 
Michèle Hostekint; de heer Henk Kindt; de heer Gerdi Casier; de heer Steven Dewitte; de 
heer Filip Deforche; de heer Immanuel De Reuse; de heer Cyriel Ameye; de heer Peter 
Claeys; mevrouw Jeaninne Vandenabeele; mevrouw Siska Rommel; de heer Brecht 
Vermeulen; de heer Bart De Meulenaer; mevrouw Lieve Lombaert; mevrouw Justine 
Pillaert; de heer Bert Wouters; de heer Dieter Carron; mevrouw Margot Wybo; de heer 
Eddy Demeersseman; de heer Koenraad Cracco; de heer Geert Sintobin, Algemeen 
directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Nathalie Muylle; de heer Frederik Declercq

Beschrijving
Regelgeving bevoegd orgaan
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Regelgeving bevoegd orgaan (bijzonder)
Decreet over tijdelijke noodmaatregelen voor het individueel bezoldigd personenvervoer 
naar aanleiding van de coronacrisis van 14 juli 2020. (Publicatie B.S. 17 juli 2020)

Bijlagen
1. Huidig belastingreglement taxi
2. Huidig retributiereglement machtiging standplaats taxi

Context en argumentatie
Het Vlaams Parlement keurde op 14 juli 2020 het decreet over tijdelijke 
noodmaatregelen voor het individueel bezoldigd personenvervoer naar aanleiding van de 
coronacrisis goed.(Publicatie B.S. 17 juli 2020)
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Door het decreet wordt éénmalig aan de gemeenten de mogelijkheid gegeven om, als 
ruggensteun in deze COVID-19-periode, de vergunde exploitanten financieel tegemoet te 
komen met een gehele of gedeeltelijke vrijstelling of teruggave van de belasting of 
retributie die ze op basis van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie 
van het personenvervoer over de weg (oude VVB-vergunning)  of het decreet  van 29 
maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer  (vergunning IBP) 
moeten betalen voor het aanslagjaar 2020.

In het besluit is geen sprake van de retributie van 20 euro voor de bestuurderspas. Deze 
zal de stad moeten innen.

Naast de decretaal opgelegde belasting/retributie heft de stad een gemeentelijke 
belasting op de taxi’s van 60 euro  (voor de oude taxivergunningen) en een eigen 
retributie van 170 euro per voertuig die gemachtigd wordt een standplaats te gebruiken.

Als ondersteunende maatregel wenst de stad de sector voor het aanslagjaar 2020 vrij te 
stellen van bovenstaande belastingen/retributies.

In afwachting van dit nooddecreet werd in punt 3 van het relanceplan reeds uitstel van 
betaling van de belasting/retributie voor taxi's voorzien.

Het belastingreglement op de taxi's werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 
december 2019 en is van toepassing op de aanslagjaren 2020 tot en met 2023.
Het retributiereglement op de machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de 
openbare weg werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2019 en is van 
toepassing voor de periode van 01.01.2020 tot en met 31.12.2025.

Het volstaat om de toepassing van beide gemeentelijke reglementen aan te passen en 
deze te laten ingaan vanaf 01.01.2021.

Voor 2020 werden onderstaande retributies reeds voor de start van de coronacrisis 
betaald.
- 5 x 170 euro voor een machtiging voor een standplaats
- 1 x 350 euro voor een vergunning op basis van het decreet van 29 maart 2019 

Deze retributies zullen terugbetaling verkrijgen zonder dat betrokkenen erom moeten 
vragen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
minontvangst van 9.680 euro.

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met algemene stemmen

Artikel 1
Artikel 1 van het belastingreglement op de taxi's, zoals goedgekeurd op 17 december 
2019, wordt als volgt aangepast:
"Er wordt voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2023 een jaarlijkse gemeentebelasting 
gevestigd op de voertuigen bestemd voor de exploitatie van een taxidienst."
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Artikel 2
Artikel 1 van het retributiereglement op de machtiging voor het gebruik van 
taxistandplaatsen op de openbare weg, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 
december 2019, wordt als volgt aangepast:
"Voor een periode ingaand op 01.01.2021 en eindigend op 31.12.2025 is een jaarlijkse 
retributie verschuldigd voor de machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de 
openbare weg ."

Artikel 3
Voor de belasting op basis van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie 
van het personenvervoer over de weg wordt voor het aanslagjaar 2020 vrijstelling 
verleend.

Artikel 4
Voor de retributie op basis van het decreet  van 29 maart 2019 betreffende het 
individueel bezoldigd personenvervoer wordt voor het aanslagjaar 2020 vrijstelling 
verleend.

Artikel 5
Dit besluit wordt samen met het gecoördineerde belasting- en retributiereglement 
bekendgemaakt en aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

Aldus gedaan in open zitting van 21 september 2020

Namens de gemeenteraad

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Piet Delrue
Voorzitter gemeenteraad

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Krachtens art. 126 van de nieuwe gemeentewet


