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Afwezig:

28. Belasting op taxidiensten en op de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen 
met bestuurder - addendum aanslagjaar 2020

De Gemeenteraad, 

Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing dd. 16 december 2019 waarbij een belasting werd geheven op 
taxidiensten en op de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder;

Overwegende dat ingevolge het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het 
personenvervoer over de weg, een jaarlijkse belasting was voorzien op de vergunde voertuigen, zowel 
taxivoertuigen als voertuigen met bestuurder;

Gelet op het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer;

Gelet op de bepaling in het decreet van 29 maart 2019, betreffende het individueel bezoldigd 
personenvervoer, dat de houders van vergunningen voor een taxidienst of voor een dienst voor het 
verhuren van voertuigen met bestuurder, die afgegeven zijn krachtens het decreet van 20 april 2001, ertoe 
gemachtigd worden hun diensten te blijven exploiteren conform de voorwaarden en gedurende de 
resterende duurtijd van de lopende vergunning;

Gelet op het decreet dd. 17 juli 2020 over tijdelijke noodmaatregelen voor het individueel bezoldigd 
personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis;

Overwegende dat dit decreet de mogelijkheid gecreëerd heeft om een gunstmaatregel te voorzien voor 
deze sector die ook getroffen is door de Covid-19 pandemie;

Gelet op de nota van het college van burgemeester en schepenen dd. 14 april 2020 met betrekking tot 
steunmaatregelen aan ondernemers getroffen door de coronacrisis;

Gelet op het Decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en 
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;

Gelet op het decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 40, §3 en artikel 41, 14°;

Gelet op het decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 330;

Gelet op de financiële toestand van de stad;
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Besluit: eenparig

Artikel 1: De gemeenteraad verleent voor het aanslagjaar 2020 volledige vrijstelling aan de 
belastingplichtigen van de belasting op taxidiensten en op de exploitatie van diensten voor het verhuur 
van voertuigen met bestuurder.

Artikel 2: Dit addendum heeft betrekking op het aanslagjaar 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen.

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, OP DATUM ALS HIERBOVEN

NAMENS DE RAAD

Algemeen directeur, De voorzitter, 

Get. Luc Vanquickenborne Get. Lieven Cnudde

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL,

Op last,

Algemeen directeur, De voorzitter,
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