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gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 19 december 2019

AFDELING TECHNISCHE ZAKEN  - 
Mobiliteit, Lokale economie, 

Landbouw & markten 

29 2019_GR_00358 Gemeentelijk taxireglement - Beslissing

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan 
Desmeth; de heer Gunther Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; 
de heer Paul Defranc; mevrouw Marleen De Kegel; de heer Jean Cornand; mevrouw 
Annie Mathieu; mevrouw Kathleen D'Herde; de heer Georgios Karamanis; mevrouw Lydie 
De Smet; de heer Eddy Longeval; de heer Michel Miedzinski; de heer Guy Jonville; 
mevrouw Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Raimondo Palermo; de heer 
Godefroid Pirsoul; mevrouw Ann De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier 
Huygens; mevrouw Natacha Martel; mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; 
mevrouw Betty Willems; de heer Jeroen Steeman; de heer Walter Vastiau

Afwezig:
mevrouw Aurore Vanden Meersche

Verontschuldigd:
de heer Wim Peeters

Beschrijving

Aanleiding en motivering
In aanvulling op de Vlaamse taxiregelgeving stelt dit reglement overgangsmaatregelen 
vast voor de lopende vergunningen voor het uitbaten van een taxidienst en lopende 
vergunnigen voor de verhuur van voertuigen met bestuurder op het grondgebied van de 
gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Dit reglement herhaalt niet alle bepalingen van de genoemde Vlaamse regelgeving. Het 
herhaalt ook geen voorschriften uit de verkeerswetgeving, technische normen, 
enzovoort. Het moet daar dus steeds samen mee gezien en in acht genomen worden.

Juridische gronden
Artikel 117 van de Nieuwe gemeentewet;

Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer;
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Besluit van van de Vlaamse Regering  van 8 november 2019 betreffende de 
exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer; 

Regelgeving: bevoegdheid
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd op basis van artikel 56-57 van 
het decreet lokaal bestuur

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing

Stemming op het besluit
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
Het gemeentelijk reglement voor de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van 
voertuigen met bestuurder wordt gewijzigd in de zin dat het toepassingsgebied ervan 
wordt beperkt tot de vergunningen die werden afgegeven voor 1 januari 2020.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

algemeen directeur
Walter Vastiau

voorzitter
Siebe Ruykens


