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RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE VERGUNNINGEN INDIVIDUEEL BEZOLDIGD PERSONENVERVOER EN
OP DE BESTUURDERSPASSEN 2020-2025.
Juridische grond
Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen
waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen,
artikel 1, 52, 48.

Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg van 20 april 2001,
en latere wijzigingen.
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren
van voertuigen met bestuurder van 18 juli 2003, en latere wijzigingen.
Decreet individueel bezoldigd personenvervoer van 29 maart 2019.
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel
bezoldigd personenvervoer van 8 november 2019.
Decreet van 30 mei 2008 (met latere wijzigingen) betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikelen 40 en 41 (houdende de bevoegdheden van de gemeenteraad), artikel 177
(houdende de bevoegdheid van de financieel directeur), de artikelen 286 tot en met artikelen

288 (houdende de bekendmaking besluiten en de gemeentelijke webtoepassing) en artikelen
326 tot en met 341 (houdende het bestuurlijk toezicht).
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 houdende coördinatie van de

onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.

Motivering
Overeenkomstig de bepalingen van het decreet betreffende het individueel bezoldigd
personenvervoer van 29 maart 2019, worden, vanaf 1 januari 2020, de vergunning voor de
exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer, en de bestuurderspas
afgeleverd tegen de betaling van een retributie, waarvoor de bedragen en modaliteiten
nader worden bepaald door de Vlaamse Regering.
Voor de vergunningen afgeleverd vóór 1 januari 2020, blijft de jaarlijkse belasting
verschuldigd in uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 van de Vlaamse Overheid tot
wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het
personenvervoer over de weg. Het decreet voorziet dat de vergunningen afgegeven volgens
het decreet van 20 april 2001 blijven gelden tot aan het einde van hun looptijd. Ook de
hierop van toepassing zijnde belastingen blijven van toepassing.
Financieel kader

De ontvangsten zullen voorzien worden in de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing.
Stemresultaat

met algemeenheid van stemmen
Besluit

Artikel 1

Vanaf heden tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven voor de
afgifte van de vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel
bezoldigd personenvervoer en de bestuurderspas.
Voor de vergunningen afgeleverd vóór 1 januari 2020, blijft de jaarlijkse belasting
verschuldigd in uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 van de Vlaamse
Overheid tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie
van het personenvervoer over de weg. Het decreet voorziet dat de vergunningen
afgegeven volgens het decreet van 20 april 2001 blijven gelden tot aan het einde
van hun looptijd. Ook de hierop van toepassing zijnde belastingen blijven van
toepassing.

Artikel 2

De vergunningen die uitgereikt worden voor de exploitatie van een dienst voor
individueel bezoldigd personenvervoer geven in de gemeente waar de
exploitatiezetel is gevestigd aanleiding tot een jaarlijkse retributie, overeenkomstig
artikel 8, 81, van het decreet van 29 maart 2019. De retributie is verschuldigd door de

natuurlijke persoon of de rechtspersoon die houder is van de vergunning
(exploitant).
Artikel 3

De retributie is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment
waarop de vergunning wordt afgegeven.
De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse retributie verschuldigd op het ogenblik
van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het
kalenderjaar.

De vermindering van het aantal voertuigen of de opschorting van de exploitatie
met een of meer voertuigen geeft geen aanleiding tot een teruggave. Dit geldt
eveneens voor de schorsing of de intrekking van een vergunning of het buiten
werking stellen van een of meer voertuigen voor welke reden dan ook.
Het basisbedrag van de retributie voor vergunningen bedraagt per jaar en per in de
akte van de vergunning vermeld voertuig:
1

250,00 € voor zero-emissievoertuigen (tarief tot 1 januari 2030);

7

250,00 € voor voertuigen met een ecoscore(tarief tot 1 januari 2025);
e

van minstens 74 voor voertuigen met vijf zitplaatsen;

e

van minstens 71 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen;

e

van minstens 61 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen die
voldoen aan de definitie van een minibus (cfr artikel |, 8248 , van het

voormelde koninklijk besluit).
"

350,00 € voor alle andere voertuigen.

Het bedrag van de retributie wordt aangepast volgens de schommelingen van het
indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de
coéfficiént 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 van het jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit
decreet.
Artikel 4

Een retributie van 20,00 € is verschuldigd voor het afleveren van een
bestuurderspas door de gemeente. Deze retributie is verschuldigd door de
natuurlijke persoon die houder is van de bestuurderspas en hierdoor gemachtigd is
een voertuig voor individueel bezoldigd personenvervoer te besturen. De retributie
is verschuldigd op het moment van het uitreiken van de bestuurderspas.
Het bedrag van de retributie wordt 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 van het jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit
decreet.

Artikel 5

De verschuldigde retributie wordt via factuur overgemaakt. De retributie wordt
ingevorderd door overschrijving op de bankrekening van de gemeente met
vermelding van de op de factuur opgegeven referentie of gestructureerde
mededeling.
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de invordering van de retributie gebeuren:
o

voor de onbetwiste niet-fiscale ontvangsten: overeenkomstig artikel 177 van het
decreet Lokaal Bestuur;

o

voor betwiste niet-fiscale ontvangsten: overeenkomstig de wetsbepalingen
betreffende de burgerlijke procedure.

Artikel 6

Dit besluit wordt online bekendgemaakt op de gemeentelijke webtoepassing en
gemeld aan de toezichthoudende overheid.
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