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Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad
Zitting van 30 november 2020
Aanwezig:
Karel De Gucht, voorzitter;
Katja Gabriëls, burgemeester;
Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Carine Meyers, Van Boven Urbain, schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
Wim Arbijn, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Kim Haentjens, Marc Van Driessche, Wettinck Denny,
Poppe Yves, Van Cauteren Lieve, Van de Velde Bert, Callaert Gino, D'heer Hilde, De Backer Ruben,
Verdurmen Angélique, Verdonck Wim, Jan Van Hee, raadsleden;
Hilde Van der Jeugt, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Afwezig:
Francky Verhofstadt, raadslid
Openbare zitting
3.

Goedkeuren vrijstelling belasting 'verhuur voertuig met bestuurder' en retributie
'individueel bezoldigd personenvervoer' omwille van de corona maatregelen

DE RAAD,
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Gelet op artikel 56 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 houdende de bevoegdheid van
het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het decreet van 20/04/2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de
weg zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18/07/2003 betreffende de taxidiensten en
diensten voor verhuren van voertuigen met bestuurder zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het decreet van 29/03/2019, gewijzigd bij decreet 9/10/2020 houdende het individueel
bezoldigd personenvervoer;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8/11/2019, gewijzigd bij het Besluit Vlaamse
Regering van 18/09/2020 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd
personenvervoer;
Gelet op het nooddecreet van 17/07/2020 betreft vrijstelling van belasting voor Verhuur Voertuig
met Bestuurder en vrijstelling van retributie voor Individueel Bezoldigd Personenvervoer;
Gelet op het Ministerieel Besluit, hoofdstuk 6, van 24/03/2020 rond de maatregelen in het kader
van het coronavirus;
Overwegende het collegebesluit van 31/01/2020 betreffende het uitvoerbaar verklaren van het
kohier 2020 van de belasting op de vergunning voor een dienst voor het verhuren van voertuigen
met bestuurder de belasting op dienst WB;
Overwegende het collegebesluit van 8/05/2020 betreffende de vergunning voor de exploitatie van
een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer;
Overwegende het collegebesluit van 30/10/2020 betreft het advies vrijstelling belasting en
retributie voor het jaar 2020 voor IBP en WB omwille van Covid-19;
Overwegende dat in het nooddecreet van 17/07/2020 betreffende de tijdelijke noodmaatregelen
voor het individueel bezoldigd personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis opgenomen is
dat gemeentes zelf kunnen beslissen over het al dan niet terugbetalen van de IBP retributie of de
WB belasting, dat de gemeente bepaalt op welke manier de vergunninghouder het recht op een
vrijstelling of teruggave van de retributie of belasting kan doen gelden;
Overwegende dat in Berlare 3 belastingplichtigen gekend zijn, waarvan 1 exploitant met 2
voertuigen, en 1 retributieplichtige;
Overwegende dat het vrijstellen van de belasting hen financieel kan ondersteunen aangezien ze
door Covid-19 veel inkomsten verloren hebben;
Overwegende dat voor het werkjaar 2020 het totaalbedrag van de retributie voor IBP en de
belasting voor WB 1780,52 euro bedraagt;
Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem
1 afwezig Francky Verhofstadt

ART.1
Keurt een vrijstelling goed van belasting voor individueel bezoldigd personenvervoer en een vrijstelling
van retributie voor het verhuren van voertuig met bestuurder voor het werkjaar 2020 omwille van
COVID 19.
ART.2
Aan de exploitanten WB en IBP die deze belasting of retributie reeds betaalden voor het jaar 2020,
deze som terug te betalen.
Aan de exploitanten WB en IBP die deze belasting of retributie nog niet betaalden, wordt meegedeeld
dat ze hiervan vrijgesteld worden voor het jaar 2020.
ART. 3
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
- Dienst financiën (financien@berlare.be)
- Dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be)
- De betrokken exploitanten IBP en WB
ART.4
Melding te maken van dit besluit conform de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.
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