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Decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:
DECREET betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer

HOOFDSruK 7.

Artikel

1..

-

Algenrene bepnlirtgen

Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. In dit

decreet wordt verstaan onder:

1" bestuurder: elke natuurlijke persoon clie een voertuig bestuurt waarmee diensten voor individueel bezoldigd

personenvervoer worden verricht;

2'bestuurderspas: de pas uitgereikt overeenkomstig artikel 18, $ 1;
3o bevoegde college: het _c,ollege van burgemeester en schepenen van de gemeente die bevoegd
vergunning af te geven, vermeld in artikel 6, $ 2;

is om

de

, -1." bezoldigd personenvervoer: het vervoer van personen waarvoor een vergoeding wordt gevraagd die hoger is
dan de vervoersonkosten;
5" diensten voor individue-el bezoldigcl p,ersonenvervoer: de diensten voor bezoldigd personenvervoer met
voertuigen met een bestuurder die aan aI de vòlgende eisen volcloen:

a)

het voertuig is, naar constructie en uitrusting, geschikt voor het vervoer van ten hoogste negen personen, de
bestuurder inbegrepen, en is daartoe bestemã;-

l¡) het voertgig wordt ter

beschikking_ gesteld

terbeschikkingstelling worden ondersiheiden:

van het publiek, waarbij de volgende categorieën van

i)

straattaxi: het voertuig_ y9r{t ler beschikking gesteld van het publiek op de openbare weg, vermeld in
artikel 1 van het koniñklijk besluit van 1 december 1975 houdeñde algemìen reflement op ãe politie van
het wegverkeer.en van het gebruik van de openbare weg of op elke aridere niet ùoor het oienbáar verkeer
opengestelde plaats waarover de exploitant beschikt;

ii)

standPlaatstaxi:..het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op een standplaats op de
openbare r.t'eg die voorbehouden is voor diensten võor individueel beàoldigd pèrsonenvervoer;

iii)

ceremonieel v_erv.oer: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek voor ceremonies op basis
van een schriftelijke overeenkomsÇ

i1') OV-taxi: het voerhrig r,r'ordt ter beschikking gesteld van het publiek via de Mobiliteitscentrale in het kader
van collectief aangeboden openbaar persoñenvervoer waarliij wordt ingespeeld op specifieke individuele
mobiliteitsvragen van personen;

c/ de terbeschikkingstelling kan betrekking hebben op het voertuig of op elk van de plaatsen
d) de bestemming wordt door de klant of door de verwoerde persoon bepaald;

en'an;

.6' exploitant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer
exploiteert;
7" exploitatiezetel: elke vestiging met enige standvastigheid van waaruit diensten voor individueel bezoldigd

Personenvervoer worden ¡;eorganiseerd en van waaruit de opdrachten en instructies worclen gegeven;

B' machtiging: de machtiging voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer
t'anaf een standplaats op de oþenbare weg die daarvoor voorbehor,rden is, vermeld ìn artikel lZlS i;
9" de Mobiliteitscentrale is een orgaan dat: informatie verzamelt en rrerschaft over alle openbaarvervoerdiensten;
vervoersvragen en mobilitejtsm-ogelijkheden van de gebruiker anaiyseert en desgevallend doorverwiist; vervoersaanvragen-voor ritten verzamelt, efficiënt plant en ven'olgens uitzet bii een of meerdère vervoerders of veivoerdiensten of
via collectieve beschikbaar gestelde verplaatsingsmidãelen; ritpril2en factureert; klachten van gebruikers behandelt;
tussenPersoon: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op eender welke wijze tegen betaling bemiddelt
.bij .10"
het aanbie{"1 yul diensten voór individueel bezoìäigd personeñvervoer

op de niarkt,"promotie ínaakt voor

diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer op dã niarkt of diensten aaibiedt via dewelke exploitanten en
kandidaat-klanten rechtstreeks met elkaar in contact kuñnen treden;
11'.vergunning: de_ verguming voor de exploitatie van een clienst voor indiviclueel bezoldigd personenvervoer,
vermeld in artikel 6, $ 1;
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12' vercrrdening (EU) 2076/679: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van

27 april 2016 betreffende de bescherming van nahrurlijke personen in verbancl met cle verwerking van persoonsgege\¡ens en betreffende het vrije verkeer van clie gege\¡ens en tot intrekking van richtlijn 95 / 16 /EG (algemene verordenihg

¡¡egevensbescherming).

A¡t. 3.

De Vlaamse Regering stelt cle vervoersonkosten, vermeld in artikel 2,

4"

, vast.

Art. 4. De diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer n'orden verstrekt voor het

openbaar nut, met

uitzondering van ceremonieel ven'oer.

Art. 5. Dit

clecreet is

niet van toepassing op diensten voor niet-dringencl liggend ziekenvervoer.

HOOFDSTUK 2.

-

Diettstt.lt ¡'ttor indiuidueel ltczoldigd Lrcrstúrcnreríncr
AJileling 1.

Art. 6. $ 1. Zonden'ergunning

-

Vergunning

mag niemancl een dienst voor individueel bezoldigd personen\¡ervoer erploiteren

van op de openbare lve¡¡ of op elke andere niet voor het openbaar verkeer opengestelde plaats die zich op het
grondgebied van het Vlaamse Ger.r'est bevindt.
$ 2. De vergunning wordt afgegeven door de gemeente r,r'aar de kandidaat-r,ergunninghouder zijn exploitatiezetel
heeft of zijn exploitatiezetel zal vestigen na verlening van cle verprnning en ten laatste op het ogenblik clat de

vergunninghouder begint met de exploitatie van de vergunde dienst.
Wanneer een kandidaat-exploitant over meerdere exploitatiezetels beschikt, dan is de gemeente waar men de
eerste keer een vergunningsaanvraag indient bevoegcl.
De vergunning is geldig op het grondgebied van het Vlaamse Gelvest.
Per exploitant kan de gemeente, vermeld in het eerste lid, maar één vergunning afgeven.

$ 3. De Vlaamse Regering kan de regels bepalen met betrekking krt de ritten die zich uitstrekken over het
grondgebied van het Vlaamse Ger,r'est, uitgevoerd door diensten vergund in een ander gewest.

Art. 7.

$ 1. De vergunning

wordt afgegeven door het bevoegde college van de gemeente, r'ermeld in artikel 6, $ 2.

De Vlaamse Regering bepaalt de procedure n'aarbinnen het bevoegde college de vergunning kan afgeven.
$ 2. De vergunning vermeldt het aantal voertuigen \il'aarvoor ze is afgegeven en, in voorkomend geval, het aantal
reservevoertuigen u'aaror,er de exploitant mag beschikken.

De Vlaamse Regering legt de vorm van de vergunning vast, alsook de vermelclingen die erop moeten voorkomen.

$ 3. De houder van een vergunning kan het bevoegde college altijd verzoeken het aantal voertuigen dat het
\/ooru,erp uitmaakt van zijn vergunning, te verhogen of te verlagen.
De Vlaamse Regering bepaalt de procedure voor de beslissingen van het bevoegde college die worden genomen

met toepassing van het eerste lid.

Art. 8. $ 1. De vergunningen die uitgereikt rvorden voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd
personenvervoer geven in de gemeente waar de exploitatiezetel is gevestigd aanleidin¡; tot een jaarlijkse gemeenteretributie ten laste van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van de vergunning.
$ 2. Het basisbedrag van de retribr,rtie voor vergunningen bedraagt 350 euro per jaar en per in de akte van cle
vergunning vermeld voertui¡;. De Vlaamse Regering kan dit basisbedrag differentiëren naar beneden tot minimaal
250 euro, op basis van de parameters bepaald door de Vlaamse Regering.
$ 3. De retributie, vermeld in paragraaf 2, is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop
de vergunning wordt afgegeven. De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse retributie verschuldigd op het ogenblik
van de afgifte van de verguming en nadien telkens op 1 januari van het kalenclerjaar.

De vermindering van het aantal voertuigen of de opschorting van de exploitatie met een of meer voertuigen geeft
geen aanleiding tot een retributieteru¡;gave. Dit geldt eveneens voor de schorsing of de intrekkin€i van een vergunning
of het buiten werking stellen van een òf meer voertuigen voor n,elke reden dañ ook.
$ 4. Het bedrag, r'ermeld in paragraaf 2,wordt aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de
constrmptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van cle coêlficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer
van de maand clecember van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar te delen door het inclexcijfer van de
maand december van het jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit decreet.
$ 5. De Vlaamse Regering kan de innings- en bezu'aarprocedure van de in dit artikel vermelcle retributies nader
bepalen.

Art. 9. $ 1. De vergunning is vijf jaar geldig.
$ 2. De vergunnir-rg is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Na eeu voorafgaande toelating van het bevoegde college mag de echtgeno(o)t(e) of de duurzaam samenwonende
partner of mogen bloed- of aanveru'anten tot de tweecle graad bij overlijden of permanente arbeidsongeschiktheid van
cle vergunninghoudeç oncler dezelfde voorlvaarden de eiploitatie van de dienst voortzetten tot het einde van de in de
verg,unning gestelde termijn.

Art. 10. Bij beslissing van het bevoegde coliege kan cle ver¡;unning ingetrokken worden of voor een bepaâlde cluur
geschorst rvorden.
De Vlaamse Regering bepaalt cle procedure voor de intrekking of schorsing van de vergunning bij niet-nalevin¡;
van de exploitatievoorwaarden, vermeld in artikel 27, S 2.

Art. 11. Tegen de op basis van deze afdeling genomen \^'eigeringsbeslissingen of beslissingen over de intrekking
of cle schorsing vall ecn vergunning, of in voorkomend geval bij ontstentenis van beslissing binnen de door cle Vlaamse
Regering bepaalde termijn, kan beroep ingesteld worden bij de door de Vlaamse Regering aange!\'ezen beroepsinstan-

tie, die bij beslissing uitspraak doet bi¡nen drie maanden na de ontvangst van het beroeþschrift. Bij gebrek aan

beslissin¡; nret bet¡ekking tot het beloepschrift binnen drie maanclen na ontvangst ervan, wordt de weigering, de
intrekking of schorsing van de vergunning geacht te worden bevestigd.
De Vlaamse Regering bepaalt de procedure voor het indienen en het behandelen van het beroep.
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Machtiging

Art. 12. $ 1. Niemand mag een standplaatstaxi stationeren op een daartoe voorbehouclen standplaats op de
openbare lveg op het grondgebièd van een gemeente in het Vlaams'e Gervest, zc¡nder machtiging van die gemeente.
Alleen de houders vân een vergunning knnnen een machtiging aan\¡râgen.
S,

2. P". machtiging rvordt afgegeven door de gemeente en is gelctig voor eencler r,r'elke stanclplaats op haar

grondgebied.

. De gemeente legt de wijze van afgifte, de vorm en de voorwaarden van de machtigingen vast in een gemeentelijk
reglement.
Art.. 13. ,Q 1. pe gemeente kan het aantal machtigingen voor standplaatsen op de openbare weg
grondgebied beperken.

op

haar

, De.lvegbeheerder zorgt.voo¡ volcloende en,geschikte standplaatsen op de gemeente- en gewestrvegen, in

verhouding. tot het aantal machtigingen die uitgereikt zijn aan'r'oertúigen die niogen jebruikmaken vãn standpiaatsen
op de openbare weg.

Als cle wegbeheerder o_p de openbal.e weg in een helraalde gemeente standplaatsen creëert, wijzigt of afschaft,
overlegt hii claarover voorafgaancl inet cle explóitanten cliè een mãchtiging hebbeìr van de gemeente'in"kwestie.
S 2. Het aantal voertuigen dat aail 'e7,ig is op een bepaalcle standplaats op de openbare weg, mag in geen geval
.het aantal
beschikbare plaatsen overschriidðn.
De gemeente neemt de nodige maatregelen om de beschikbaarheid van de standplaatsen te garanderen.

Art. 14. $ 1. De gemeente bepaalt de duur van de machtiging en de overdraagbaarheid ervan.
De machtiging is persoonliik.
$ 2. De duur van de machtiging kan de cluur van de vergunning niet overstijgen.

intrekking, schorsing of stopzetting van de vergunning heeft cle intrekking, schorsing of stopzetting van de
.De
machtiging tot gevolg.

Art. 15. De gemeente bepaalt cle gevallen rvaarin de machtiging kan rvorclen ingetrokken of geschorst, alsook de
procedure ervan.

,. .4.t. 16. Ðe.gemeente bepaalt.of el.op weJk_e wijze tegen de op basis van deze afdeling genomen weigeringsbeslissingen of beslissingen over de intrekking of de schorsing een béstuurlijk beroep kan wo"rd"en ingesteld."
Afdcling 3.

Bestuurderspas

-

Art' 17. Elke bestuurde¡ die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanl¡iedt, client in het bezit

zijn van een bestuurderspas.

De bestuurclerspas wordt afgeleverd tegen cle betaling van een retributie en heeft een geldigheidsduur van

te

vijÍ jaar.

De besfuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar.

-.Art. 18.-$ 1. De bestuurderspas w_ordt afgegeven door de gemeente waar de aanvrager gedomicilieerd is en is
geldig voor het grondgebied varr-het \4aamsetéwest.
Aanvra¿;ers die niet gedomicilieercl zijn in het Vlaamse Ger.^"'est,
-keuze.

wenden zich tot een Vlaamse gemeente naar

$ 2. De Vlaa.mse Regering bepaalt de ve¡eisten en verplichtingen o\¡er cle zedelijkheid en de beroepsbekrvaamheicl
van de bestuurders, en de. piocedure voor het afleveren ïan de bestuurderspas, níet inbegrip van dè hoogte van cle
verschuldigde retributie, clé r,orm en de lvijze van afgifte van de beshlurderspas.

. A.Í.. 19. Bij beslissing van het college_van de Bemeente,_vermeld
ingelrokken rvorden of voor een bepaalde duur gescñorst r.t'orden.

in artikel 18, $ 1, kan een bestuurderspas

De. V.laamse Regering bepaalt de procedure voor de intrekking of schorsing van de bestuurderspas bij
niet-naleving va1 de. vereisten die gesteld rvorden aan de beshrurderf of de voorrrãarden inzake zedeliikheid oi
beroepsbek'lva an'rhei

cl.

beslissingenoverdeintrekking
,A.t.,20..Tegencleop.basisvandezeafdelinggenomen_n'eigeríngsbeslissingenof
van een bestuttrderspas, of in voorkomend geval bij ontstenteñis van beslissing binnen de door clã
Vlaamse Rg8erin8.bePaa.lde. termijn, kan beroep ingesteld.riorden-bii de door de Vlaamse R"egering aange!\,ezen
beroepsinstantie, die bij besìissing rritspraak doet binnen drie maanden na de ontvangst van hðt beóepscirift. Bij
gebrek aan.beslissing met betrekking tot het beroepschrift binnen drie maanden na-ontvangst ervanl rvordt clé
r,r'eigering, de intrekking ol schorsingl'an de beshrr,rräerspas geacht te r,t'orden bevestigd.

,

ol. de schorsing

De Vlaamse Regering be¡r¿¿l¡ de procedure voor het indienen en het behandelen van het beroep.

Afdcling 4.

Art. 21. $ 1. De vergunning n'ordt
.

-

Exploitatie

afgegeven na een onderzoek door de gemeente van de voorwaarden r¡oor het
exploiteren van een dienst vooi individueèl -bezoldigd personenven¡oer.
vergunning aan een rechtspersoon wordt afgeger''en, moet de statrrtaire instelling van de rechtspersoon die
.belastAltis de
met het dagelijks beheer, voldoen aan de voorÑaãrden die gelden voor een natr.ruriíike persoon om houder te
worden van de vergunning, en dat gedurende de hele duur van dê exploitatie.
.$ 2. De Vlaams¡: Regering kan de-,exploitatievoorwaarden, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, bepalen. Die
erploitatievoorrvaarden kunneñ verschillen voor cle straattaxi, de standplaatôtaxi,'het ceremonieeì ve¡vier en de
OV+axi, en ze hebben betrekking o¡r:

1" de vereisten en verplichtingen over de zedelijkheid, de beroepsbekr,r'aamheid en de solvabiliteit van de
exploitanten van diensten voor inclii'idueel bezoldigcl personen\/ervoer; -

2' de vereisten \¡oor de inrichting, de uitrr,rsting, de l-rerke¡baarheid, de cluurzaamheicl met inbegrip van de
milieuvriendeli¡kh.eid, de begankelijkheid en het þrivégebruik van de voertuigen rvaarmee de diãniten voor
individueel bezolcligd pe¡sonenvervoer lvorclen verricht; -
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dat lvordt volclaan aan de regels die rvorden bepaald krachtens punt 1"

1" de gegevens r.an de dienst en de ritten en de daaraan te stellen vereisten;

5' de aanwezigheid, het gebruik. de keuring

en de installatie van apparatuur en voorzieningen ter registratie van

ritten, tarieven en arbeicls- en msttijden;
6" de dienstverlening te¡¡enover de klanten en de vervoerde personen en de daaraan te stellen vereisten;

7' de administratie die cle exploitant voert voor een doelmatige controle op de naleving van dit decreet en de
uitvoeringsbesluiten en'an.
$ 3. De Vlaamse Regering bepaalt de afstandsperimeter rondom standplaatsen of belangrijke attractiepolen en de

rvijze rvaarop die gerespecteerd dient te lvorden.

Art. 22. $ 1. De vergunning worclt alleen afgegeven aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is
van het voertuiti of de voertuigen, of erover beschikt door een contract van aankoop op afbetaling, van
huurfinanciering of van huurkoclp.

Q 2. De exploitanten mogen ertoe gemachtigd worden door de vergunningverlenende gemeente om voor de
exploitatie van htrn diensten over reservevoertuigen te beschikken \\'aar\¡an ze eigenaar zijn of waarover ze beschikken
door een contract van verkoop op afbetaling, van huurfinanciering of van huurkoop.

De reservevoertuigen moeten ten minste uitgerust zijn om een dienst voor inclividueel bezoldigd personen\¡ervoer
te verzekeren onder dezelfde voorlaarden als het voertuig ctat tiidelijk niet beschikbaar is.
$ 3. Het is de exploitant verboden om het voertui¡; t-¡f het reservevoertuig te t'erhuren, onder r.r'elke vorm dan ook,
aan een persoon die het voertuig of het reservevoertuig zelf bestt¡urt of laat besturen.

I {.

De vergunninghouder t'an wie een voertuig ti¡delijk niet beschikbaar is door een ongeval, een ernstig

mechanisch defect, brand of diefstal, kan, in afwijking van paragraaf 1, op zijn verzoek, toegelaten worden zijn dienst
te verrichten met een vervan¡;ingsvoertuig dat hij niet in eigendom heeft en lvaarvoor hij evenmin een contract van
aankoop op afbetaling of een contract van huurfinanciering of van huurkoop kan voorleggen.
De Vlaamse Regering bepaalt de vereisten ivaaraan het vervangingsvoertuig moet voldoen, de procedure voor de
aan\¡raag en de maximale periode dat het ven'angingsvoertuig mag worden ingezet.

Art. 23. $ 1. De tarieven moeten op een transparante marier kenbaar worden gemaakt aan de kandidaat-kla¡t
voorafgaand aan aanvragen of het bestellen van de rit.
De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden voor die transparantie. Die voorwaarden kunnen verschillen voor
de straattaxi. de standplaatstaxi, het ceremonieel vervoer en de OV-taxi. Die vooru'aarden hebben betrekking op:
1" de affichering van de tarieven;

2' de wilze r4/aarop het tarief is opgebouwd;
3' de verplichting om de tariefopbou\4' toe te passen;
4' de verplichting om voorafgaand aan de rit of cle bestelling
$ 2. De Vlaamse Regering kan

een prijsindicatie van het eindbedra¡¡ mee te delen.

minimum- en maximumtarieven vastleggen voor de diensten voor het individueel

bezoldigd personen\.ervoer, die kunnen verschillen voor de straattaxi, de standpÌaatstaxi, het ceremonieel vervoer en
de OV-taxi.

Art. 24. De gemeente die de machtiging afgeeft, kan voor standplaatstaxi's, naast de voorlvaarden, vermeld in
deze afdeling, bijkomende voorwaarden opleggsn l'se¡¡
1'de vereisten en verplichtingen voor
vervoer r,r'orclt verricht;

cle

beroepsbekwaamheid van de bestuurders van een voertuig waarmee het

2" de vereisten \/oor de inrichting, de uitrusting, cle herkenbaarheid, de duurzaamheid met inbegrip van de
milieuvriendeli¡kheid, de toegankelijkheid en het privégebruik van de voertuigen rvaarmee de diensten voor
individueel bezoldigd personenvervoer lvorden verricht;
3" de wijze waarop n'ordt aangetoond dat wordt voldaan aan de re¡;els die worden bepaald krachtens punt 1"
en 2";
-lo

de dienstverlening tegenover de klanten en de vervoerde personen en de daaraan te stellen vereisten;

5' de minimale beschikbaarheid van de diensten'r.oor het publiek;
6'de gegevens van de dienst en de ritten en de daaraan te stellen vereisten;
7" de tarieven die rvorden gehanteerd door de exploitant en de betaalmethode.

Art. 25.

De Mobiliteitscentrale kan r.oor OV-taxi's, naast cle voor',vaarden, vermeld in deze afdeling, bijkomende

voorltaarden toepassen ten aanzien van:
1" cle vereisten en verplichtingen voor
vervoer wordt verricht;

cle

beroepsbekn'aarnheicl van de bestuurders van een voertuig lvaarmee het

2' cle vereisten voor de inrichting, de uitrusting, de herkenbaarheid, de duurzaamheid met inbegrip van de
milieuvriendelijkheid en de toegar-rkelijkheid en over het privégebruik val cle voertr.rigen waarmee de diènsten voor
individueel bezoldigd personenvervoer worden verricht;
3" de n'ijze waarop wordt aangetoond dat voldaan wordt aan de regels die r.t'orden bepaald met toepassing van

punt

1o

en 2';

-l' de dienstverlenin¡; tegenover de klanten en de vervoerde personen en de daaraan te stellen vereisten;
5' de mi¡imale beschikbaarheid van de diensten voor het publiek;
6' de snelheid en de kwaliteit van de uitvoering van de diensten;
7'de gegevens van de clienst en cle ritten en de daaraan te stellen vereisten;
8' de tarieven die r.r'orden gehanteerd door de exploitant, de affichering er\¡an en de betaalmethode.
De Vlaamse Regering bepaalt de regels voor de rverking van de Mobiliteitscentrale.
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Art' 26. De Vlaamse Regering bepaalt het model van de schriftelijke overeenkomst, r'ermeld in artikel 2, 5 , lr), 3).
Art' 27' Onder de vigerende regelgeving met betrekking tot het goederenvervoer voor derden kunnen

expkritanten colli ven'oeren.

Het vervoer van colli is ondergeschikt aan het vervoer van personen.
Afdelirrg 5.

Art. 28.

-

Klachtenbehandeling

exploitant brengt de klante¡ of_ven'oercle personen op cle hoogte ','an de rvijze rvaarop klachten over
.het ve¡richtenDevan
cle diensten tioor individuecl bezoldigd-personenvþn'oer wórden behandeld.
De Vlaamse Regering legt cle regels vast voor de kennisgeving, r'ermeld in het eerste lid, ctie kunnen verschillen
voor de straattaxi, de stañclpìaatstaxi, het ceremonieel ven'oèr en ãe OV-taxi.

..4ú, 29' S I VSt behoud van de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de politie en de personen, vermeld in
artikel 34, die de Vlaamse Reg.ering aanwijst of bij de vergunningverlenende gemeente, dan uiel bij de machtiging"klachten

verlenencle gemeente, kan een-klani of een i'ervoerde persoãn die
heefÏ over de exploitant, de bestuurde"a äê
tlrssenPersoon, het vervoer of de dienstverlening een verzoek tot behandeling van dè klacht indienen bii het
klachtenorgaan. Hij richt daarvoor een klacht aan hèt secretariaat van het klachtenõrgaan, met een beschrijving ván de
terten en een mottvenng.
De Vlaamse Regering bepaalt de samenstelling en de werking van het klachtenor¡;aan.

Er kan alleen een klacht lvorden in8ediend bij het klachtenorgaan als de k-lacht eerst is voorgelegd aan de
vergunningverlenende gemeente, dan n,el de machtigingverlenende gèmeente en zoncler genoegcloeninf voór de klant
ol de ven,oerde persoon is behandeld.

. Als cle ve.rgunningverlenende-gemeente, dan wel de machtigingverlenende gemeente de klacht niet binnen ctertig
dagen na incliening er.r-an heeft behar-rdeld, wordt de klacht geatht zonder genoegdoening voor de klant of dõ
vervoerde persoon te zijn behandelcl.
. . S 2. Het klachtenorgaan bespreekt cle klacht en geeft, als dat nodig is, formele aanbevelingen om verdere klacl-rten
in de toekomst te voorkòmen. Dè aanbevelingen woiden schriftelijk aãn de betrokken exploitãnt, aan de gemeente die
de vergunning heeft afgegeven, en in voorkomend geval aan de gemeente die de machtiging heeft afgegev'en, bezorgd.
Het klachtenorgaan brengt de klant of de vervoerde persoon op de hoogte van de aanbevelingen die zijn gegeven
naar aanleicling van zijn klacht.
Het klachteno-rgaan venvijst, overeenkomstig artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering, een kÌacht door naar

,

de procureur des Konings.

, A.l: 30. In afwiiking van artikel

^OV-taxi's.

28 en 29 bepaalt de

Mobiliteitscentrale de wijze 'r'an klachtenbehandeling voor de

Afdeling 6.

-

Gegevens

. A1t. 31. $ 1. Er wordt een gegevensbank ter beschikking gesteld die de volgende gegevens over de diensten voor
individueel bezoldigd personenvervoer kan bevatten:
1'alle informatie over cleuitgereikte.verg.trnningen,.machtigingen
de aan de vergunning en machtiging verbonäen voèrtuigen;

en bestuurderspassen, alsook de gegevens van

2" de geweigerde.r'ergunnings- en machtigingsaanvragen en de geweigerde bestuurderspassen, alsook de reden
van weigering,, met inbegrip va-n strafrechtelijke veroordeliñgen en mèdisché ongeschiktheid åls vermeld in artikel 44
van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende heÈrijbervijs;
3o

de geschorste vergunningen, machtigingen en bestuurderspassen, de duur rran de schorsing en de reden errran,

met inbegrip van strafrechtelijke veroordèlìngen en medische'ongeschiktheid als vermeld in-artikel 4-l van het
koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewiis;

. l] d".ingetrokken vergunningen, machtigingen en bestuurderspassen, de datum waarop de beslissing tot
intrekking is.genomen en deieden erval,.mej inbefip van strafrechtelijke veroordelingen en mediiche ongeschik"theid
als vermeld in artikel 44 r,an het koninklijk besluit vãn 23 m.rart 1998'betreffende het"rijbew,ijs;
5' de beroepen tegen de schorsingen en de intrekkingen,
,beroepen;

alsook de beslissingen die genomen zijn over die

6" de klachten en aanbevelingen van het klachtenorgaan, vermeld in artikel 29,ç2.
De strafrechtelijke veroordelingen, r,ermeld in het eerste Ìid, 2",3" en {o, betreffen de inbreuken op de vereisten en
verplichtingen over de zedelijkheid van de exploitant of de bestuurder, r'ermeld in artikel 21, S 2', 1' en 2', en de
inbreuken, vermeld in artikel 33, $ 1 en $ 2 De gegevensbank beperkt zich tot een weergave of ddpersoon al dan niet
het r¡oorrverp is geweest van een strafrechtelijké veroordeling, z^onder vermelding vunäe inbreuk^.

. .

De gegevensbank^be¡rs¡k¡ zich tot een weergave van het al dan niet medisch gesclìikt zijn van de persoon, vermeld

irr het eerste

lid,2',3"

en {o, zonder informatie over de eventuele aandoening.

$ 2. De gege\¡ens worden verzameld en verlverkt om:

1' het

administratief beheer r.an het vergunningensysteem door

vergemakkeliiken;

de Vlaamse steden en gemeenten te

2o de controle op- de_bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbepalingen te verhogen door een betere
communicatie tussen lokale bestttren en de bevoegde VlaaÁrse en fedeiale ãiens'Íen en tusseñ de lokale besturen
onderling.
$ 3. De gemeenten voeren de nodige gegevens in de gegevensbank in.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de gemeenten kwalificeren als gezamen-lijke verwerkingsverarrtwoordelijken in de zin van aitikel -l(7) r,an de verórdening (EU) 2016/679 eñ zullen voldoen aan äe
verplichtingen vervat in artikel 26 r'an de verordening GU)2016/679*clie in dat verband op hen rusten.

De Vlaam.se Regering bepaalt tot welke gegevens uit de gegevensbank de gemeenten, de exploitanten, de
,beroepsinstantie,
de politie en de overheidsdiensten die belast zijrì met het administratieve
de diensten voor inctividueeì bezoldigd personenvervoer, toegang hebben.

beheer of dè controle van
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De ¡;egevensbank is onderrvorpen aan een strikt ¡;ebruikers- en toegangsbeheer, lvaarbij toegang beperkt rvordt tot
die g,egevens die strikt noodzakelijk zijn voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, rekening
houdend met de rol die iedere toegangsgerechtigde vervult.

$ 4. De Vlaamse Regering bepaalt de regels voor de geger.'ensbank, de gegevensinvoer en -verwerking en de
passende lvaarborgen voor de rechten en vriiheden van de behokkenen.
$ 5. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken maakt de lijst met vergunde exploitanten openbaar via zijn
rvebsite, waarbij de volgende vergunningsgegevens worden vermeld:

1' de vergunningverlenende

gemeente;

2" de naam of benaming van de exploitant;
3" het adres van de exploitatiezetel;

4'cle identificatiecocle van de voertuigen;
5' cle nummerplaat van cle voertuigen;
6" of cle exploitant beschikt over aangepaste voertui¡;en;

7'

de geldigheidsdur.rr van de r.ergunning.

De in het eerste licl vermelde Begevens n'orden openbaar gemaakt om de controle op de bepalingen van dit decreet
en zijn uitvoeringsbepalingen te verhogen en cle klachtenbehandeling, vermeld in afdeling 5, te bevorderen.

De Vlaamse Regering bepaalt de regels met betrekking tot het openbaar maken van de lijst met vergunde
exploitanten, alsook op u'elke wiize zij openbaar worden ¡;emaakt.
$ 6. De gegevens lvorden na stopzetting van de exploitatie voor zeven jaar in de gegevensbank bijgehouden.

Art. 32. De Vlaamse Regering bepaalt welke gegevens de gemeente, de tlrssenpersonen en de sector van
individueel bezoldigd personenvervoer haar moeten verstrekken over de exploitatie, alsook de frequentie van de
mededeling.
De gegevens, r'ermeld in het eerste lid, zijn vertrourvelijk en alleen bestemd voor statistische doeleínden voor het
personenvervoer, multimodaal personenr¡ervoer en het globale mobiliteitsbeleid. Zij hebben geen betrekking op
persoonsBegevens.

HOOFDSTUK 3.
Aftieling 1.

Art. 33.
500 euro

-

-

Strafbepnlittgert

Strafsancties

$ 1. Worden ¡;estraft met een gevangenisstraf van acht clagen tot drie maanden en met een geldboete van

tot 10.000 euro, of met een van die straffen alleen, de personen die:

1'zonder vergunning een dienst voor indiviclueel bezoldigd personenvervoer exploiteren;
2o

zonder een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer uitvoeren;

3o

met een vergunning maar zonder machtiging een standplaats bezetten;

4" de door de Vlaamse Regering vastgelegde minimum- en maximumtarieven voor de diensten voor

het

individueel bezoldigd personenvervoer niet respecteren;

de door de gemeente vastgelegde tarieven voor standplaatstaxi's niet respecteren;
6" geen gevolg geven aan het schrifteliike verzoek, vermelcl in artikel 36, om de gegevens van de exploitant
waarvoor hij bemiddelt of promoLie maakt, mee te delen;
5o

7" het oneigenlijk gebruikmaken op het gronclgebied van het Vlaamse Gewest van een vergrrnning voor
taxidiensten of diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder afgeleverd door een ander gelvest. Onder
oneigenliik gebruik wordt verstaan het onr,r'ettig ronselèn van klanten.
$ 2. Degene die een andere inbreuk pleegt op de bepalingen van dit decreet of de uitvoeringsbepaiingen ervan, die
andere inbreuken zijn dan de inbreuken, vermeld in parãgraaT 1, worclt gestraft met een gevangénisstraf van acht dagen
tot drie maanden en met een geldboete van 26 euro tot 10.000 euro, of met een van die straffen alleen.

Met behoud van de toepassing van paragraaf 1 worden personen ook gestraft met de straffen, vermeld in het eerste

lid, als ze bij herhaling de bepalingen overtreden van de ver¡;unning.

$ 3. De politierechtbanken nemen ken¡is van de inbreuken, r,ermeld in dit artikel.
De rechter mag een voertnig waarmee de inbreuk is gepleegd verbeurdverklaren. Als het voertui¡¡ het bezit is van
een atrdere persoon dan de veroordeelde, wordt de verbeurdverklaring alleen uitgesproken nadat de eigenaar van het
goed gedagvaard is en de kans heeft gekregen om zijn venveermidclelen te doen gelden.
AJdeling 2.

-

Handhaving

Art. 34. $ 1. Met behoucl van de bevoegdheden clie toevertroulvd worclen aan de andere officieren of agenten van
gerechteljjke politie en aan de leclen van het operationeel kader van de lokale en feclerale politie, houden de personen
die de Vlaamse Regering aanwijst, toezicht oþ cle naleving van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten en'an.
De Vlaamse Regering bepaalt de kentekens van hun functie.
$ 2. In het kader van de uitoefening van hun opdracht kunnen de personen, vermeld in paragraaf 1:

1' bevelen geven aan de bestuurders;
2' inlichtingen inr¡'innen en controle uitoefenen door personen te ondervragen en documenten en andere
informatiedragers in te kijken;

3'
-l'

de bijstand van de lokale en federale politie vorderen;
de vergunning inhouden totdat de inbreuk ophoudt te bestaan.

$ 3. De personen, vermeld in paragraaf 1, zijn bevoegd om de inbreuken vast te stellen bii proces-verbaal met
belvijswaarde tot belvijs van het tegendeel. Een afschrift van het proces-verbaal worclt binnen veertien dagen na
vaststelling van de inbrertk naar de overtreder gestuurd en, in voorkomend geval, naar de exploitant toegestuurd.
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De exploitant verklaart, þi1ne-1 acht dagen na de orrtvangst van het afschrift van het proces-r'erbaal aan de
personen, vermeldin paragraaf 1, of hij, conform artikel 1384 vanhet Burgerlijk Wetboek, burgeriechtelijk aansprakelijk
is voor de overtrecler.
$ a. Yet toepassing.r'an artikel 23,lid 1, e) en h), van de verordening (EU) 2076/679 kunnen de personen die de
Vlaamse^Regering aanrvijs_t, vermelct in paragraaf 1, beslissen de verplichtingen en de rechten, vermelci in artikel 12 tot
en met ?2 van de voormelde. verordening, nìet toe te passen bij de venverkìngen van persoonsgegevens in het kader
\¡an een onderzoek dat betrekkingheeft óp een welbeþaalde nátuurlijke persoän, als roldaan iúàn ¿e voonlaarden,
vermeld in het tlr'eede tot en met het tiencle lid.

De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste licl, -de
gelclt alleen gedurende de periode waarin de betrokkene het
voorbere"iclende rverkzãamheden clie daarmee verband
houden, in het kader rran de decretale en reglementaire opdrachten van de personen die de Vlaamse Regering aanlviist,
vermeld in paragraaf 1, en.op voorvvaarde a9¡
iet voor hèt goede verloop rjarr het onderzoek nooclzakefik isöf Un /i¡n
dat de verpìichtingen en de rechten, vermeìd in artikel 12'tot en met ?2 van de voormelde verordening, niet wordén

voorlverp uitmaakt van een controle, een onderzoek of

t()egepast.

De persoonsgegevens lvorden niet langer bervaard clan nodig is voor cle doeleinden waarvoor zij worclen

verwerkt.

De afwijkingsmogeliikheid, vermelcl in het eerste tid, heeft geen betrekking op de gegevens die los staan van het
vooriverP van.het onderzoek dat of van de controle die de weigeiing of beperkirTg van dð rðchten, vermelcl in het eerste
lid, rechtvaardigt.

Als de betrokkene in het ge'r'al, vermeld in het eerste lid, tijdens de periode, vermeld in het hveede lid, een verzoek
indient op basis van artikel 12 tot en met 22 r'an de voormelde verordöning, bevestigt de bevoeqde funitionaris voor
gegevensbeschermin¡¡ als vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 200"8 betreffeñde het elekironische bestuurliike
gegevensverkeer de ontvangst daarvan.

.. De þqv.oegde functionaris voor gege\/ensbescherming informeert de betrokkene scluiftetiik, zo snel mogelijk en in
elk.geval bi""gl de.termijn van.eerì-rñaand na ontvangít van het verzoek, over elke weigeling of beperkihg'r'an de
rechten, vermeld in het eeiste lid. De informatie over d"e weigering of beperking hoeft nief te r¡iorden ïerstreÏ<t als de
verstrekking daart'an de decretale en reglementaire opdrachTen vän de þersonõn die de Vlaamse Regering aanwijst,
vermeld in þaragraaf .1. zou ondermijneñ, met behorrá r'an het achtste litt. Als dit nodig is, kan die tJrmijñ met tvJeé
maanden worden v9r]e1S{, rekeJring houdend.met het aantal aanvragen en cle complõxiteit en'an. De värwerkingstrerantu'oordelijke stelt de betrokkenè binnen één maand na ontvangsfüan het verzoék in kennis van deze verlenging
en van de redenen voor het uitstel.
De bevoegcle functicrnaris.'u'oor gegevensbescherming informeert de betrokkene ook over de mogelijkheid om een
in._te dienen bij de Vlaamsé tãezichtcommissiei'oor cle veru'erking van persoonsgegevet-rs oíereenkomstig
artikel 10/5 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronischeleshrürhjke ge[eiensverkeer
o- u"ñ
".,
beroep in rechte in te stellen.

vel]oç\

.beslissing
..Dg bevoegde functionaris voor gegevensbescherming-noteert
is gebaseerd. Die informatie hóudt hij ter beschiÌiking

de feitelijke of juridische gronden rvaarop

de

van de vooríoemde'Vlaamse to"ezichtcommissià.

Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, r,ermeld in artikel 13 tot en met 22 r,an de voormelde
verorclening, in voorkomend geval, conform artikel 12 van de voormelde I'erordening, opnieur.r' toegepast.

Als een dossier dat persoonsgegevens. als. l'ermeld in het eerste lid bevat, is verzonden naar het Openbaar
Ministerie en kan leiclen tbt activitèitèn onder leiding van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechtär, en er
onduiclelijkheict is over het. geheim van het ondãrzoek ondi:r leiding van het Openbaar Ministerie of een
ouderzoeksrec.hter,..mag^ de bèr'oegde functionaris \¡oor gegevensbeschärming op vörzoek van de betrokkene
ove¡eenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de voormelde veioidening pas antr,r,oõrdeh nadat het Openbaar Ministerie
of, in voorkomencl ¡;eval, cle onderzoeksrechter heeft bevestigd dat e"eir antn'oord het onderzoek riiet in het gecirang
brengt of kan brengen.

, , {.t 35. S 1. De ¡rg¡s6¡.., vermeld in artikel 34, $ 1, en de andere officieren of agerrten van gerechtelijke politie en
de leden van het operationeel kacler van de lokale en federale politie die een inbrãuk op artik"el 33, S i, váststellen,
kunnen, met de instemming van de overtreder, onmidclellijk eeñ geldsom innen.
Door betaling.r'an cle geldsom, r'ermeld in het eerste licl, r,ervalt cle strafvordering, tenzij het Open[raar Ministerie
binnen een maand vanaf de da.g van de betaling, cle overtreder met een beveiligde zënding'op de'hoogte brengt van
zijn voornemen die vorderíng in te stellen. .$ 2. Als artikel 33, Ç 2, overtreden n'ordt en de overtreder geen woonplaats of vaste verblijþlaats in België heeft
en de voo.rgestelde som niet onmiddelliik betaalt of weigert te bõtalen, geeti hl¡ een som in consiþatie die geliik is aan
het totaalbedrag van de onmiddellijke iruringen die peiinbreuk verscñuldigd zijn.
AIs de in-consignatie.te Seven som niet betaald
96 uren vanaf de vaststelling van de inbreu¡k.

wordt, kan het voertr,rig ingehouden worden gedurende maximaal

Als na afloop_r'an.de.periode, vermeld in het tweede ìid, nog altiid niet betaald is, kan het voertuig in beslag
Senomen worden. Het beslàg wordt opgeheven na betaling van dei'erei3te geldsom en dó eventuele bewarïngskostef,
van het voertuig.
$ 3. Als de strafvorclering tot een .r'eroordeling leidt:
1" rvordt de onmiddellijk.gernde som toegerekend op de gerechtskosten en de uitgesproken geldboete, en wordt
het eventuele or.erschot temgbètaald;
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2" rvordt het voertuig verkocht als de geldboete en de ¡;erechtskosten r¡iet binnen veertig dagen na de uitspraak
betaald \\'orden. De opbrengst van cle verkoop client voor de clekking van de gelclboete, cle gerechtskosten en de
eventuele bewaringskosten van het voertuig. Het eventuele overschot wordt aan de betrokkene terugbetaald.
$

-1.

Als de strafvordering tot een vrijspraak leidt:

1'n'ordt ile onmiddellijk geïnde som teruggegeven;
2'n'ordt de in consi¡çnatie gegeven som of het in beslag
$ 5.

Als

cle

genomen voertui¡; teruggegerren.

strafvordering tot een voorwaardelijke veroordeling leidt:

1'n'ordt de onmiddellijk geinde som teruggegeven na aftrek van de gerechtskosten;
2' n'c'¡rdt de in consignatie gegeven som teruggegeven na aftrek van de gerechtskosten. Het in beslag

genomen

voertuig wordt teruggegeven nadat de ¡;erechtskosten betaald ziin en het bern'ijs geleverd wordt clat de eventuele
beu'aringskosten van het voertuig betaald zijn.

$ 6. In geval 't'an cle toepassing van een minnelijke schikking als vermeld in artikel 276bis van het Wetboek van
Strafvordering, wordt cle onmicldellijk gernde som of wordt cle in consignatie gegeven som op de door het Openbaar
Mi¡isterie vastgestelde som toegerekend en wordt het eventuele overschot terugbetaald.

$ 7. De Vlaamse Regering bepaalt cle voonvaarden voor de inning en het bedrag en de indexering van de
onmiddellijk geinde som.

Art. 36. De

fussenpersonen, vermeld in artikel 2, 10', moeten voor de exploitanten met een vergunning, vermeld
of promotie maken, op schriftelijk l'erzoek, de gegevens meedelen aan cle
agenten van de feclerale en lokale politie en aan de ¡;emachtigde personen, vermeld in artikel 34, S 1. Deze gegevens
ku¡nen worden opgevraagd in het kader van een steekproef, bij twijfel of de exploitant voldoet aan de voorr,r¡aarden
van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten, of in het kader van een klacht over de diensten voor individueel bezoldigcl
Personenvervoer.

in artikel

6, $ 1, waarvoor ze bemiddelen

De Vlaamse Regering bepaalt de gegevens die de tussenpersonen clienen te verstrekken en de daaraan te stellen
vereisten.

HOOFDSTUK 1.

-

Wijzi girtgsb4talíngerr

Ãrt. 37. ln artikel 2 van het decreet van 20 april 200L betreffende de organisatie van het personenvervoer ot'er de
rveg, ge',vijzigd bij het decreet van I mei 2009, worden punt 4" en 5o opgeheven.

Art. 38. In artikel 3 r'an hetzelfde decreet lvorden punt 1'en 3"
Art. 39. In hetzelfde decreet,

uit artikel 25 tot en met

opgeheven.

het laatst gewijzigd bij het decreet van I april 2014, worden hoofdstuk V, dat bestaat
VI, dat bestaat uit artikel 41 tot en met 52, opgeheven.

40, en l'roofdstuk

Art. 40. In artikel 63, S 1, van hetzelfde decreet, \¡ervangen bij het decreet van
met 10" opgeheven.
Art. 41. In artikel

70 van hetzelfde decreet

I

mei 2009, rvorden punt 5' tot en

wordt punt 19" opgeheven.

Art, 42. In hoofdstuk IX, afcleling 3, van hetzelfde decreet, gervijzigd bij het decreet van 13 februari2004, worclen
onderafdeling B, die bestaat uit artikel 73 tot en met76, en onderafdeling C, die bestaat uit artikel 77, opgeheven.
HOOFDSTUK 5.

Art. 43.

-

Slotbepnlittgen

De hottders van vergunningen \¡oor een taxidienst of voor een dienst voor het verhuren van voertuigen

met bestuurder, die afgegeven zijn krachtens het decreet van 20 april 2001 betreffende de or¡;anisatie van het
personenvervoer over cle weg, zoals van kracht vóór de inlverkingtreding van dit decreet, worden ertoe gemachtigd
hun diensten te blijven exploiteren conform cle voorr,r'aarden en gedurende de resterende duurtijd van de lopende
vergunnrng.

Art. 44. Dit decreet treedt in Ìverking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en uiterlijk

1 januari 2020.

Kondigen dit decreet af, ber.elen dat het in het Bcþi-sclt Stnntsblnd zal u,orden bekendgemaakt.
Brtrssel, 29 maart 2019.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenrvelzijn,
B. WEYTS
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