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Retributiereglement - Het beschikken over van een machtiging voor het gebruik
van een taxistandplaats op de openbare weg - Goedkeuring (2020_GR_00130)
Getekend door

Samenstelling
Aanwezig:
mevrouw Dorien Meulenijzer, voorzitter van de gemeenteraad;
de heer Mohamed Ridouani, burgemeester; de heer David Dessers, schepen; de heer Dirk Vansina, schepen; mevrouw
Denise Vandevoort, schepen; mevrouw Lies Corneillie, schepen; mevrouw Lalynn Wadera, schepen; de heer Carl
Devlies, schepen; de heer Thomas Van Oppens, schepen; de heer Johan Geleyns, schepen; mevrouw Bieke Verlinden,
schepen; mevrouw Alexandra Roumans, raadslid; mevrouw Anja Verbeeck, raadslid; mevrouw Aynur Tasdemir,
raadslid; de heer Bert Cornillie, raadslid; de heer Bruno Tobback, raadslid; de heer Christophe Stockman, raadslid;
mevrouw Debby Appermans, raadslid; mevrouw Els Van Hoof, raadslid; de heer Erik Vanderheiden, raadslid; mevrouw
Eva Platteau, raadslid; mevrouw Fatiha Dahmani, raadslid; de heer Fons Laeremans, raadslid; mevrouw Frieda Aerts,
raadslid; mevrouw Frouke Wouters, raadslid; de heer Hagen Goyvaerts, raadslid; mevrouw Karin Brouwers, raadslid;
mevrouw Katrien Houtmeyers, raadslid; mevrouw Lien Degol, raadslid; mevrouw Lies Verlinden, raadslid; mevrouw
Liesbeth Vandermeeren, raadslid; mevrouw Line De Witte, raadslid; de heer Lorin Parys, raadslid; mevrouw Lothe
Ramakers, raadslid; de heer Mich De Winter, raadslid; mevrouw Mieke Vandermotte, raadslid; de heer Pieter
Vandenbroucke, raadslid; de heer Pieterjan Vangerven, raadslid; mevrouw Sabine Vandenplas, raadslid; mevrouw Sara
Speelman, raadslid; mevrouw Sarah Mohamed Khalif, raadslid; mevrouw Tine Eerlingen, raadslid; mevrouw Veerle
Bovyn, raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid
mevrouw Geertrui Vanloo, algemeen directeur; mevrouw Leen Peeters, adjunct-algemeendirecteur
Verontschuldigd:
de heer Jef Peremans, raadslid; mevrouw Katelijne Dedeurwaerder, raadslid; de heer Wouter Florizoone, raadslid

Status
Goedgekeurd bij elektronische stemming met:
- 31 stem(men) voor: Karin Brouwers; Lies Corneillie; Bert Cornillie; Fatiha Dahmani; Mich De Winter;
Line De Witte; David Dessers; Carl Devlies; Johan Geleyns; Fons Laeremans; Dorien Meulenijzer;
Sarah Mohamed Khalif; Eva Platteau; Lothe Ramakers; Mohamed Ridouani; Sara Speelman;
Christophe Stockman; Aynur Tasdemir; Bruno Tobback; Els Van Hoof; Thomas Van Oppens; Pieter
Vandenbroucke; Sabine Vandenplas; Erik Vanderheiden; Liesbeth Vandermeeren; Mieke
Vandermotte; Denise Vandevoort; Dirk Vansina; Bieke Verlinden; Lalynn Wadera; Frouke Wouters
- 1 stem(men) tegen: Hagen Goyvaerts
- 12 onthouding(en): Frieda Aerts; Debby Appermans; Veerle Bovyn; Zeger Debyser; Lien Degol; Tine
Eerlingen; Katrien Houtmeyers; Lorin Parys; Alexandra Roumans; Pieterjan Vangerven; Anja
Verbeeck; Lies Verlinden
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Beschrijving
Beknopte samenvatting
Bepaling van het retributietarief voor het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van een
taxistandplaats op de openbare weg
Juridische grond
- het artikel 40, 286, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur
- het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer
- het besluit van 8 november 2019 van de Vlaamse regering betreffende de exploitatievoorwaarden
voor het individueel bezoldigd personenvervoer
- het gecoördineerd politiereglement
Argumentatie
Voor haar algemene financiering heft de stad Leuven een retributie en een belasting op het individueel
bezoldigd personenvervoer.
Vanaf 1 januari 2020 is het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd
personenvervoer en het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 betreffende de
exploitatievoorwaarden voor het individueel personenvervoer in voege. Op basis van deze wetgeving
levert de stad vergunningen en machtigingen af, waarvoor een jaarlijkse retributies kan gevraagd.
Het bedrag van de jaarlijkse retributie voor de vergunning wordt geregeld via het decreet en het
uitvoeringsbesluit (350 euro of 250 euro, in functie van het type voertuig), de stad hoeft hiervoor geen
afzonderlijk retributiereglement op te stellen. Voor het verkrijgen van een machtiging om gebruik te
kunnen maken van een taxistandplaats op de openbare weg kan de stad een jaarlijkse retributie
opleggen waarvoor wel een afzonderlijk retributiereglement nodig is. Een jaarlijks tarief van 100 euro
per machtiging (jaarlijks indexeerbaar) is billijke vergoeding.

Besluit
Artikel 1
Het retributiereglement op het beschikken over een machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen
op de openbare weg goed te keuren.

Bijlagen
1. 20200330_RR_taxistandplaats.pdf
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Retributiereglement op het beschikken over een machtiging voor het gebruik
van een taxistandplaats op de openbare weg
GR 30 maart 2020

Artikel 1 – Omschrijving feit
Er wordt een jaarlijkse retributie gevestigd op het beschikken over een machtiging voor het gebruik van
een taxistandplaats op de openbare weg overeenkomstig het decreet van 29 maart 2019 betreffende
het individueel bezoldigd personenvervoer.

Artikel 2 - Begripsomschrijving
Alle bepalingen opgenomen in het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd
personenvervoer zijn van toepassing op onderhavig retributiereglement.

Artikel 3 - Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de houder van de machtiging op 1 januari van het kalenderjaar of op
het moment van de afgifte van de machtiging indien deze machtiging in de loop van het kalenderjaar
afgeleverd werd.
Artikel 4 – Tarief
Het bedrag van de retributie bedraagt 100 euro per jaar per machtiging en per taxistandplaats.
Vanaf het kalenderjaar 2021 wordt het bedrag van de retributie jaarlijks op 1 januari geïndexeerd aan
de hand van de index van de consumptieprijzen via onderstaande formule:
bedrag retributie kalenderjaar X =

basisbedrag ∗ index december jaar (X − 1)
index december 2019

De retributie is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de machtiging
wordt afgegeven.
De houder is de eerste jaarlijkse retributie verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de machtiging
en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar.
De intrekking of opschorting van de machtiging geeft geen aanleiding tot een retributieteruggave.
Artikel 5 – Betaalwijze
De retributie dient bij het eerste verzoek betaald te worden. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de
retributie ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 177 van het decreet lokaal bestuur
of via gerechtelijke weg.

Artikel 6 - Inwerkingtreding
Onderhavig reglement treedt onmiddellijk in voege.
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