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Retributies 2020-2025 - Retributiereglement op het
afleveren van een vergunning en bestuurderspas voor
het Individueel Bezoldigd Personenvervoer Aanpassingen op vraag van het Agentschap Binnenlands
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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Vincent Vanhumbeeck, Voorzitter; de heer Steven Swiggers, Burgemeester; de heer Jozef
Verdeyen, Eerste schepen; mevrouw Karin Jiroflée, Tweede schepen; de heer Tom Van der Auwera,
Derde schepen; de heer Nico Bogaerts, Vierde schepen; mevrouw Ilse Fillet, BCSD-voorzitter-schepen;
de heer Mark Feyaerts; de heer Dieter Vanbesien; de heer Luc De Bie; de heer Frank Vannetelbosch;
de heer Bert Francois; de heer Bernard Lemaitre; mevrouw Annelotte Van Meldert; mevrouw Brigitte
Mouligneau; de heer Jo Vandesande; de heer Marc Vermylen; mevrouw Marian Ursi; de heer Nick Van
Avondt; de heer Pascal Vandenhoudt; de heer Tim Timmermans; mevrouw Veva Daniels; mevrouw
Orpha Delbeke; de heer Luc Van Rillaer, Algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Het nieuwe taxidecreet van 29 maart 2019, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2019.
Artikel 7 §1 van het decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer dat stelt dat de
vergunningen worden afgegeven door het bevoegde college van burgemeester en schepenen.
De vergunningen die uitgereikt worden geven aanleiding tot een jaarlijkse retributie ten laste van de
natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van de vergunning.
Vanaf 1 juli 2020 moeten taxibestuurders verplicht een bestuurderspas op zak hebben. De gemeenten
kunnen bestuurderspassen aanmaken in de Centaurus2020-databank.
De bestuurderspas wordt afgeleverd tegen de betaling van een retributie van €20 en heeft een
geldigheidsduur van 5 jaar.
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Argumentatie
 Het voorbehouden en inrichten van openbaar domein als taxistandplaats brengt voor de
gemeente bijkomende kosten met zich mee op het vlak van veiligheid, onderhoud van het
openbaar domein, afvalbeheersing, openbare netheid en infrastructuur;
 De aanwezigheid van een taxidienst kan leiden tot grotere inspanningen vanwege de
gemeente, o.a. wat betreft de inzet van de lokale politie voor handhaving van de openbare
rust, de verkeersveiligheid en het toezicht op de correcte toepassing van de exploitaties;
 De financiële toestand van de gemeente en de noodzaak te voorzien in de nodige financiële
middelen voor de werking van het gemeentebestuur, evenals voor de uitvoering van de
nodige investeringen;
 Het past een retributie vast te stellen voor het afleveren van vergunningen en voor de afgifte
van een bestuurderpas.
Juridische grond
 de Grondwet, meer bepaald artikel 173;
 het decreet Lokaal Bestuur, artikel 40 §3;
 het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer;
 het uitvoeringsbesluit van 8 november 2019 van de Vlaamse regering, betreffende de
exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer;
 het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische
eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren
moeten voldoen.

Besluit
Artikel 1
Vanaf heden tot en met 2025 wordt ten voordele van de gemeente Haacht een jaarlijkse en
ondeelbare retributie geheven op het afleveren van vergunningen voor het individueel bezoldigd
personenvervoer.
Vanaf heden tot en met 2025 wordt ten voordele van de gemeente Haacht een retributie geheven op
de afgifte van een bestuurderspas voor het individueel bezoldigd personenvervoer.
Artikel 2

Vergunning
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die houder is van de vergunning op
1 januari van het aanslagjaar of op het moment van de afgifte van de vergunning indien de
vergunning in de loop van het aanslagjaar afgeleverd werd.
De retributie is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning
wordt afgeleverd.
De vermindering van het aantal voertuigen geeft geen aanleiding tot een retributieteruggave. Dit geldt
eveneens voor de opschorting of de intrekking van een vergunning of het buiten werking stellen van
één of meer voertuigen om welke reden dan ook.
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Het indienen van een klacht heft de invorderbaarheid van de retributie niet op.

Bestuurderspas
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de bestuurderspas en bij de afgifte van de
bestuurderspas.
Artikel 3

Vergunning
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van de vergunning betaalt voor de vergunning
een jaarlijkse gemeenteretributie, overeenkomstig artikel 8, § 1, van het decreet van 29 maart 2019.
Het basisbedrag, vermeld in artikel 8, § 2, van het voormelde decreet, bedraagt:
1° tot 1 januari 2030: 250 euro voor zero-emissievoertuigen;
2° tot 1 januari 2025: 250 euro voor voertuigen met een ecoscore van minstens 74 voor voertuigen
met vijf zitplaatsen, van minstens 71 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen en van minstens
61 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen die voldoen aan de definitie van een minibus,
vermeld in artikel 1, § 2, 48, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen
reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen;
3° 350 euro voor alle andere voertuigen.
Op 1 januari van ieder jaar worden de tarieven aangepast volgens de schommelingen van het
indexcijfer van de consumptieprijzen.

Bestuurderspas
De retributie voor de bestuurderspas bedraagt € 20 per aflevering aan de aanvrager.
Op 1 januari van ieder jaar worden de tarieven aangepast volgens de schommelingen van het
indexcijfer van de consumptieprijzen.
Artikel 4

Vergunning
De retributie wordt ingevorderd door middel van een factuur. De houder van de vergunning betaalt
ten laatste op de vervaldag van de factuur.

Bestuurderspas
De retributie wordt ingevorderd door middel van een factuur. De aanvrager van de bestuurderspas
betaalt ten laatste op de vervaldag van de factuur.
Artikel 5
Het retributiereglement op het afleveren van een vergunning voor het Individueel Bezoldigd
Personenvervoer goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 16 december 2019, wordt opgeheven.
Artikel 6
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Dit reglement wordt online bekendgemaakt op de gemeentelijke webtoepassing.

Namens de Gemeenteraad

Algemeen Directeur
Luc Van Rillaer

Voorzitter
Vincent Vanhumbeeck
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