
 

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 maart 2016 

 

 

REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET 
VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER 

 
Artikel 1 – Juridisch kader 
De exploitatie van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder 
moet gebeuren in overeenstemming met de voorwaarden en de voorschriften bepaald door:  
- het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over 

de weg en de decreten tot wijziging ervan; 

- het besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de 
diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en de besluiten tot wijziging 
ervan;  

- het huidig aanvullend stedelijk reglement;  

- in voorkomend geval: stedelijke belastingreglementen op de exploitatie van taxidiensten 
en de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder;  

- in uitzonderlijke gevallen: wet van 27 december 1974 betreffende de taxidiensten, artikel 
7. 

 

Artikel 2 – Informerende communicatie 
De informerende communicatie tussen de stad en de exploitanten die geen betrekking heeft 
op concrete vergunningen, verloopt elektronisch. Elk exploitant maakt een geldig e-mailadres 
kenbaar aan het Bedrijvenloket. 

 
HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 3 – Toepassingsgebied  
Dit reglement regelt de zaken die gaan over de vergunningen voor de exploitatie van 
taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder op het 
grondgebied van de stad Antwerpen. 
 
Artikel 4 – Definities  
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:  
- bestuurder: bestuurder van de taxi of van het voertuig dat verhuurd wordt met 

bestuurder;  

- exploitant: natuurlijk persoon of rechtspersoon die van de stad een vergunning taxidienst 
of verhuurdienst krijgt;  

- vergunning: toelating van de stad om een taxidienst of een dienst voor het verhuren van 
voertuigen met bestuurder te exploiteren  

- taxikaart/verhuurkaart: kaart met vermelding van de gegevens van de vergunning en van 
het voertuig, uitgereikt door de stad;  

- identificatieplaatje: plaatje met het logo van de stad en het identificatienummer van de 
wagen;  

- categorie: type van het voertuig zoals bepaald in artikel 20;  

- brevet: verklaring van de stad dat de houder aan de voorwaarden voldoet om als 
chauffeur in een taxidienst te kunnen worden tewerkgesteld;  

- erkenningskaart: verklaring van de stad dat de houder aan de voorwaarden voldoet om 
als chauffeur in een verhuurdienst te kunnen worden tewerkgesteld. 
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HOOFDSTUK II – BEPALINGEN OVER DE EXPLOITATIE VAN DE TAXIDIENSTEN EN 
DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIG MET BESTUURDER  
 
Afdeling 1 – Exploitant  
 
Artikel 5 – Algemeen  
Niemand mag zonder voorafgaande vergunning overgaan tot het exploiteren van een 
taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder met een 
exploitatiezetel op het grondgebied van de stad Antwerpen. De vergunning wordt afgeleverd 
door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 6  – Toelatingsvoorwaarden  
De toelatingsvoorwaarden om als exploitant een vergunning te verkrijgen voor het 
exploiteren van een taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder 
zijn:  
- Moraliteitsvoorwaarde: een uittreksel uit het strafregister dat hoogstens drie maanden 

oud is (model 3 - bestemd voor de stad Antwerpen), van de aanvrager als natuurlijk 
persoon of, in geval van de aanvrager als rechtspersoon, van alle personen die 
deelnemen aan het beheer van de onderneming, waaruit blijkt dat zij niet veroordeeld 
zijn:  

o tot een gevangenisstraf van meer dan 3 maanden binnen de 5 jaar voorafgaand 
aan de aanvraag;  

o tot een gevangenisstraf van 1 jaar of meer binnen de 10 jaar voorafgaand aan de 
aanvraag;  

o tot een gevangenisstraf van 3 jaar of meer;  
o wegens fraude of oneerlijke praktijken inzake belastingen, btw, RSZ, of faling e.d. 

binnen de laatste 15 jaar voorafgaand aan de aanvraag;  
o wegens ernstige inbreuken op de wetgeving uit artikel 1 zoals o.a. het exploiteren 

van een taxidienst of een verhuurdienst van voertuigen met bestuurder zonder de 
vereiste vergunning.  

- Beroepsbekwaamheid  
o een ondernemingsnummer hebben; 
o activiteit bezoldigd personenvervoer moet opgenomen zijn in de statuten van de 

vennootschap of als activiteitscode in de KBO; 
o kennis van wetten, besluiten en reglementen over de taxidiensten, aangetoond 

via een examen bij de stad door de aanvrager (in geval van een onderneming 
door minstens één van de zaakvoerders of zijn gelastigde).  

- Solvabiliteit 
A. Voor een al actieve natuurlijk persoon of rechtspersoon 

o een attest van een kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de exploitant zijn 
bijdragen heeft betaald; 

o een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen heeft betaald; 

o een fiscaal getuigschrift van de federale overheidsdienst Financiën dat aantoont 
dat geen directe belastingen, interesten of kosten verschuldigd blijven; 

o een attest van de federale overheidsdienst Financiën – btw Ontvangkantoor dat 
aantoont dat geen btw-kosten verschuldigd blijven; 
 

Bovendien gaat het Bedrijvenloket na of de exploitant geen openstaande, niet-
betwiste schulden ten opzichte van stad Antwerpen. 

 
B. Voor een startend natuurlijk of rechtspersoon 

o een attest van aansluiting bij de kas voor zelfstandigen; 
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o een fiscaal getuigschrift van de federale overheidsdienst Financiën dat aantoont 
dat geen directe belastingen, interesten of kosten verschuldigd blijven 

- Voertuigen: Het bewijs dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop, 
leasing of bestelbonnen). Hiertoe moeten worden voorgelegd: 

o kentekenbewijs op naam van de aanvrager of op naam van het leasingbedrijf voor 
voertuigen die geleased worden (met vermelding van chassisnummer); 

o aankoopfactuur of bestelbon op naam van de aanvrager/kandidaat-
vergunninghouder, indien hij/zij de voertuigen in eigendom of besteld heeft. 

 

Artikel 7 – Aanvraag vergunning  
§1. De aanvraag voor een vergunning, de hernieuwing van een vergunning of de wijziging 
ervan wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ofwel via e-mail aan 
het Bedrijvenloket, ofwel door afgifte bij het Bedrijvenloket, Francis Wellesplein 1, 2018 
Antwerpen. De aanvraag gebeurt via een daartoe bestemd aanvraagformulier. 
Na afgifte van het aanvraagformulier ontvangt de kandidaat-exploitant een ontvangstbewijs. 

 

§2. Bij de aanvraag moeten alle gegevens worden verstrekt en de documenten worden 
gevoegd die daartoe vereist zijn volgens dit reglement. 

 

Om ontvankelijk te zijn, moet voldaan zijn aan de toelatingsvoorwaarden (zie artikel 5) en 
dienen de volgende stukken ter inzage te worden voorgelegd. De stad kan een kopie van 
bepaalde stukken opvragen met het oog op controle:  
a. gegevens over de aanvrager:  

- natuurlijk persoon: identiteitskaart van de aanvrager;  
- rechtspersoon:  

o de statuten van de vennootschap die bij de handelsrechtbank is geregistreerd, 
of een afschrift van het Belgisch Staatsblad;  

o de identiteitskaarten van de zaakvoerders en vennoten;  
b. gegevens over de voertuigen of de exploitatie:  

- eigendomsbewijs of huurcontract van lokalen of standplaatsen waar de aanvrager 
zijn voertuigen kan bergen; de standplaatsen mogen niet gelegen zijn op de 
openbare weg;  

- een geldig keuringsbewijs voor bezoldigd personenvervoer voor alle voertuigen; 
- aankoopfactuur of bestelbon op naam van de aanvrager, indien hij/zij de voertuigen 

in eigendom of besteld heeft (een bestelbon wordt aanvaard voor de aanvraag);  
- als de aanvraag betrekking heeft op een taxidienst:  

o de verzekeringspolis als bewijs dat het voertuig verzekerd is als taxi;  
o vermelding of al dan niet gebruik gemaakt wordt van radiotelefonie;  
o vermelding van merk en type van de taxameter;  
o vermelding van merk en type van de printer;  
o vermelding van merk en type van de randapparatuur;  
o vermelding van naam en nummer van de erkende keuringsinstelling (van 

taxameter, randapparatuur en printer);  
o vermelding of het voertuig al dan niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers 

(manuele of elektrische rolstoel of rolscooter); zo ja, het aantal plaatsen, de 
aanwezigheid van een lift en/of oprijplank;  

- als de aanvraag betrekking heeft op het verhuren van voertuigen met bestuurder:  
o verzekeringspolis als bewijs dat het voertuig verzekerd is voor bezoldigd 

personenvervoer;  
o vermelding of het voertuig al dan niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers 

(manuele of elektrische rolstoel of rolscooter); zo ja, het aantal plaatsen, de 
aanwezigheid van een lift en/of oprijplank;  
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o vermelding van de gewenste tarieven, die niet lager mogen zijn dan de 
minimumtarieven vastgesteld door de gemeenteraad;  

c. gegevens over de chauffeurs  
o een lijst van de chauffeurs (naam, voornaam, datum in dienst, 

geldigheidsdatum medische keuring);  
o uittreksel uit het strafregister – model 3 van de chauffeurs (niet bij hernieuwing 

of wijziging van vergunning).  
 
Artikel 8 – Afgifte vergunning  
§1. Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over de aanvraag 
binnen drie maanden. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de afgifte van het 
ontvangstbewijs. Het college kan met gemotiveerd besluit de toekenning van een vergunning 
weigeren indien niet aan de toelatingsvoorwaarden is voldaan. 
 
Op de afgeleverde vergunning mogen geen wijzigingen worden aangebracht. 
 
Taxikaarten worden pas afgeleverd nadat de kandidaat-exploitant van alle voertuigen de 
aankoopfacturen, verzekeringspolis, keuringsbewijs en het kentekenbewijs heeft voorgelegd. 

 

§2. De exploitatie van de vergunde onderneming moet van start gaan binnen de 6 maanden 
na afgifte van de vergunning. Als dit niet gebeurd is na deze periode, zal de vergunning 
vervallen. 

 

Artikel 9 – Schorsing en intrekking vergunning  
Indien vastgesteld wordt dat de exploitant niet meer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden 
uit artikel 5, kan het college de vergunning schorsen tot de exploitant opnieuw aan de 
voormelde voorwaarden voldoet. De exploitant wordt van deze schorsing op de hoogte 
gebracht via een aangetekende brief. Tot uiterlijk veertien kalenderdagen na verzending van 
dit bericht kan hij zijn schriftelijk of mondeling verweer tegen deze maatregel overmaken. 
Indien de exploitant zich niet binnen de 3 maanden na vaststelling van de feiten in regel stelt, 
zal het college de vergunning van rechtswege intrekken. 

 

Indien ten laste van de exploitant inbreuken op de taxiwetgeving of strafrechtelijke feiten 
worden vastgesteld, kan het college de vergunning schorsen in afwachting van de rechtelijke 
uitspraak. In dit geval vindt altijd een voorafgaande hoorzitting plaats. Na uitspraak zal het 
college van burgemeester en schepenen bij gemotiveerde beslissing de vergunning ofwel 
terug toestaan ofwel de vergunning definitief intrekken. 
 
De exploitant kan tegen de beslissing tot schorsing of intrekking in beroep gaan in 
overeenstemming met artikel 32 van dit reglement. 

 

Artikel 10 – Duur en hernieuwing  
De duur van de vergunning is vijf jaar. De vergunning kan voor dezelfde duur hernieuwd 
worden. Zij kan voor minder dan vijf jaar verleend of hernieuwd worden als bijzondere 
omstandigheden die afwijkingen wettigen. 
 
Bij hernieuwing van de vergunning moet de exploitant net aan dezelfde voorwaarden als 
voor de aanvraag van de vergunning (zie de toelatingsvoorwaarden uit artikel 5). Voor 
hernieuwing moet de exploitant op eigen initiatief uiterlijk twee maanden voor de vervaldatum 
van zijn vergunning een volledig aanvraagdossier indienen bij het Bedrijvenloket. 
 
De hernieuwing zal worden geweigerd in de volgende gevallen:  

- indien de exploitant de wettelijke en reglementaire bepalingen niet naleeft;  
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- indien de exploitant niet langer voldoet aan de voorwaarden inzake moraliteit, 
beroepsbekwaamheid of solvabiliteit;  

- indien de exploitant de op hem van toepassing zijnde wetgeving in het kader van zijn 
beroepsuitoefening niet naleeft.  

 
De exploitant kan in beroep gaan tegen een weigering tot hernieuwing in overeenstemming 
met artikel 32 van dit reglement. 

 

Afdeling 2 – Bepalingen specifiek voor taxidiensten  
 
Artikel 11 – Ondeelbaarheid vergunning  
§1. Elke taxivergunning blijft steeds één geheel, ook al zou zij verschillende categorieën van 
voertuigen omvatten.  
 
Indien een exploitant met een exploitatie van diverse categorieën van voertuigen één 
categorie van exploitatie zou wensen te stoppen, dan moet hij de taxikaarten van deze 
categorie bij de stad Antwerpen inleveren. Zijn taxivergunning zal dan worden aangepast 
aan de nieuwe toestand.  
 

Overdracht van een categorie van voertuigen aan een andere exploitant of kandidaat-
exploitant is niet mogelijk. 

 

§ 2. Elke exploitant moet het aantal voertuigen exploiteren waarvoor hij zijn vergunning 
kreeg. Hij moet dit doen binnen de zes maanden na het verkrijgen van zijn vergunning. Doet 
hij dit niet dan wordt de vergunning verlaagt met het aantal voertuigen dat de exploitant niet 
exploiteert. 

Op vraag van de exploitant kan het college een afwijking toestaan op deze termijn. Deze 
afwijking is altijd beperkt in de tijd en bedraagt maximaal 1 jaar.  

De exploitant moet zijn vraag tot uitstel goed motiveren. 

 

Artikel 12 – Norm, wachtlijst en hernieuwing  
§1. De gemeenteraad legt een norm vast voor het aantal vergunde taxivoertuigen. Als 
aanvragen voor taxivergunningen worden ingediend nadat de vooropgestelde norm is 
bereikt, dan worden de aanvragen in een chronologische volgorde van ontvangst op een 
wachtlijst ingeschreven. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van zijn 
inschrijving op de wachtlijst. 
§2. Om op de wachtlijst te kunnen worden ingeschreven, moet de aanvrager enkel voldoen 
aan de moraliteitsvoorwaarde. De aanvrager zal moeten voldoen aan alle 
toelatingsvoorwaarden op het moment dat zijn aanvraag in aanmerking komt voor een 
vergunning. 
 
§3. De inschrijving is ondeelbaar. Als de aanvrager in aanmerking komt voor een 
vergunning, wordt die hem toegekend voor het volledig aantal voertuigen waarvoor hij 
aanvankelijk een aanvraag heeft ingediend. Verdelen over meerdere vergunningen is niet 
toegelaten. 
 
§4. Het college verleent voorrang aan de exploitant die de hernieuwing van de vergunning 
aanvraagt. Als de hernieuwing wordt geweigerd en als de norm niet is bereikt, dan worden 
de aanvragen van de wachtlijst chronologisch in aanmerking genomen. 
 
§5. Elke aanvrager, ongeacht of het gaat om een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, 
kan zich slechts eenmaal per kalenderjaar op de wachtlijst inschrijven. De aanvrager moet 
elk jaar op eigen initiatief vóór de vervaldatum zijn inschrijving bevestigen. 
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§6. De kandidaat-exploitant die volgens de wachtlijst eerstvolgend in aanmerking komt voor 
een vergunning, krijgt twee maanden de tijd om het attest kennis wetgeving of brevet 
exploitant te behalen (via het stedelijk examen). 
 
§7. Als de norm bereikt is, komt op de wachtlijst ook de exploitant terecht die zijn aantal 
voertuigen wilt verhogen. Als deze aanvrager aan de beurt is, moet hij wel het volledig aantal 
voertuigen exploiteren waarvoor hij aanvankelijk een vergunning kreeg. Is dit niet het geval, 
dan moet hij eerst de nog vrije voertuigen invullen voor hij een nieuwe aanvraag kan 
indienen. 
 
§8. De aanvrager die niet voldoet aan een van de voorwaarden uit de paragrafen 5, 6 of 7, 
verliest zijn chronologische plaats op de wachtlijst en moet dus een nieuwe aanvraag 
indienen. 

 

Artikel 13 – Taxikaart en identificatieplaatje  
Samen met de taxivergunning worden de nodige taxikaarten en identificatieplaatjes voor de 
voertuigen afgeleverd. 
 
De kleur van de taxikaarten is lichtgeel of beige met een herkenningsteken van de stad 
Antwerpen, het identificatienummer en de gegevens van de vergunninghouder. Deze 
gegevens zijn in het zwart voor de voertuigen die gebruik maken van de standplaatsen op de 
openbare weg, en in het zwart voor de voertuigen die geen gebruik maken van de 
standplaatsen op de openbare weg. 
 
Het identificatieplaatje wordt afgeleverd tegen een prijs die wordt bepaald door de 
gemeenteraad. De kleuren van een identificatieplaatje zijn rood en wit voor de voertuigen die 
gebruik maken van de standplaatsen op de openbare weg, blauw en wit voor de voertuigen 
die geen gebruik maken van de standplaatsen op de openbare weg, en oranje en wit voor 
een vervangingsvoertuig of reservevoertuig. 

 

Artikel 14 – Standplaatsen  
De standplaatsen gelegen op de openbare weg worden vastgesteld door het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 15 – Publiciteit  
Behalve voorafgaande schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en 
schepenen is het niet toegelaten op of in de voertuigen publiciteit of berichten aan te 
brengen of mee te delen met uitzondering van de eigen firmagegevens en 
overheidscommunicatie. 

 

Artikel 16 – Tarieven  
De tarieven worden bepaald door de gemeenteraad. 
 
De stad Antwerpen zal de exploitanten onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van 
elke tariefwijziging. 
 
Alle ritten, uitgevoerd door taxivoertuigen waarvoor een vergunning werd verleend, moeten 
gebeuren op taxameter volgens de wettelijke normen, behalve als zij voor een dienst van 
verhuring met bestuurder ingezet worden en hiertoe voor dat voertuig een vergunning is 
verkregen en het desbetreffende contract voor de uitgevoerde rit(ten) aan boord is (zijn) van 
elk voertuig. 
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Artikel 17 – Stopzetting  
Indien de exploitant zijn activiteiten stopzet, brengt hij de stad daarvan onmiddellijk op de 
hoogte en levert hij binnen de acht kalenderdagen alle door de stad afgeleverde stukken 
terug in. In geval van faillissement is de curator verplicht om dit te doen. 

 

Afdeling 3 – Bepalingen specifiek voor diensten voor het verhuren van voertuigen met 
bestuurder 

 

Artikel 18 – Bijzondere voorwaarden  
De voorwaarden voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met 
bestuurder zijn:  

- het voertuig mag slechts ter beschikking worden gesteld van de klant (natuurlijk of 
rechtspersoon) op basis van een vooraf gesloten schriftelijke overeenkomst. Deze 
moet zijn afgesloten voor ten minste drie uren; 

- het voertuig mag zich slechts op de openbare weg begeven als het verhuurd is;  
- het voertuig mag geen kentekens dragen die kenmerkend zijn voor als taxi ingezette 

voertuigen, uitgezonderd de voertuigen waarvoor ook een taxivergunning werd 
toegekend (in dat geval mag een taxameter aan boord zijn).  

 
Naast deze voorwaarden moet ook voldaan zijn aan de andere bepalingen zoals opgenomen 
in artikel 42 §1 van het decreet. 
 
Artikel 19 – Verhuurkaart en herkenningsteken  
Samen met de exploitatievergunning voor diensten voor het verhuren van voertuigen met 
bestuurder worden de nodige verhuurkaarten en herkenningstekens afgeleverd.  
De kleur van de kaarten voor verhuurvoertuigen met bestuurder is wit met een 
herkenningsteken van de stad Antwerpen en in zwarte cijfers en letters het 
identificatienummer en de gegevens van de vergunninghouder. 
Artikel 20 – Tarieven  
De gemeenteraad stelt minimumtarieven vast. De kandidaat-exploitant voegt bij zijn 
vergunningsaanvraag de gewenste tarieven die minimaal gelijk moeten zijn aan de door de 
gemeenteraad vastgelegde tarieven. 
 
De stad Antwerpen zal de exploitanten onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van 
elke wijziging in de minimumtarieven. 

 

Artikel 21 – Stopzetting  
Indien een vergunninghouder zijn activiteiten stopzet of zijn maatschappelijke zetel 
overbrengt naar een andere gemeente, brengt hij de stad daarvan onmiddellijk op de hoogte 
en levert hij binnen de acht kalenderdagen alle door de stad afgeleverde stukken terug in. In 
geval van faillissement is de curator verplicht om dit te doen. 

 
HOOFDSTUK III – BEPALINGEN OVER DE VOERTUIGEN  
 

Afdeling 1 – Taxivoertuigen 

 

Artikel 22 – Reguliere voertuigen  
§1. De stad onderscheidt de volgende categorieën van taxivoertuigen:  
- gewoon taxivoertuig: personenwagen met minimum 3 deuren waarlangs personen 

kunnen instappen en met 4 tot 8 zitplaatsen, de plaats van de bestuurder niet 
inbegrepen;  
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- minitaxi: personenwagen met maximum 2 deuren waarlangs personen kunnen instappen 
en met maximum 2 zitplaatsen, de plaats van de bestuurder inbegrepen;  

- motortaxi: motorfiets of driewieler met motor, zoals omschreven in het Koninklijk Besluit 
van 1 december 1975 met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm³;  

- taxi voor personen met een handicap:  
 de taxi moet een persoon met een handicap, zittend in een rolstoel, kunnen 

vervoeren;  
 de voor de rolstoel en de rolstoelgebruiker voorbehouden minimumruimte is: 

hoogte 135 cm, breedte 75 cm, lengte 130 cm (voor het vervoer van driewieler of 
scooter zijn de normen: breedte 80 cm en lengte 140 cm);  

 het voertuig moet toegankelijk zijn via een hellend vlak of liftje;  
 de hoogte van de vloer van het voertuig dient aangepast te zijn om de passagier 

voldoende comfort te bieden;  
 indien een hellend vlak wordt aangebracht, is de lengte ervan beperkt en de 

helling mag niet meer dan 22% bedragen;  
 in de taxi moeten de vervoerde personen over een voldoende lateraal zicht 

beschikken;  
 in de taxi moet aan de achterdeur een vrije hoogte zijn van ten minste 124 cm;  
 het voertuig moet de passagier in de rolstoel een optimale veiligheid bieden. 

Hiertoe moet de rolstoel aan de grond vastgezet worden door middel van een 
schokbestendig bevestigingssysteem met snelle vergrendeling;  

 er dient te worden voorzien in een veiligheidsgordel voor de persoon met een 
handicap.  

 

§2. Behalve de taxi’s voor personen met een handicap exploiteren de taxi’s vanaf de 
standplaatsen gelegen op de openbare weg. De taxivergunningen voor gewone taxi, minitaxi 
en motortaxi bevatten dan ook de toelating voor het gebruik van de standplaatsen gelegen 
op de openbare weg. Taxi-exploitatie expliciet voor personen met een handicap gebeurt 
vanuit de garage. 
 
§3. Gewone taxivoertuigen zullen de nummers dragen van 0001 tot en met 4999.  
Minitaxi’s zullen de nummers dragen van 9000 tot en met 9299.  
Motortaxi’s zullen de nummers dragen van 9300 tot en met 9599.  
Voertuigen expliciet voor het vervoer van personen met een handicap zullen de nummers 
dragen van 9600 tot en met 9999. 

 

Artikel 23 – Vervangingsvoertuig  
Een machtiging voor een vervangingsvoertuig wordt slechts verleend voor maximum drie 
maanden en is niet hernieuwbaar. Na die periode van drie maanden moet de exploitant 
aantonen dat hij opnieuw beschikt over een eigen voertuig op basis van de documenten 
zoals vermeld onder artikel 5. Een taxivoertuig kan enkel worden vervangen door een 
vervangings-voertuig dat tot dezelfde tariefcategorie behoort. 

 

Afdeling 2 – Voertuigen diensten voor verhuur met bestuurder 

 

Artikel 24 – Reguliere voertuigen 
Het aantal vergunningen en voertuigen voor een dienst voor het verhuren van voertuigen 
met bestuurder is onbeperkt, zodat overdrachten van vergunningen niet zijn toegestaan. 
Verhuurvoertuigen zullen de nummers dragen van 5000 tot en met 8999. 

 

Artikel 25 – Vervangingsvoertuig  
Een machtiging voor een vervangingsvoertuig wordt slechts verleend voor maximum drie 
maanden en is niet hernieuwbaar. Na die periode van drie maanden moet de exploitant 
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aantonen dat hij opnieuw beschikt over een eigen voertuig op basis van de documenten 
zoals vermeld onder artikel 5. 

 

HOOFDSTUK IV – BEPALINGEN OVER DE BESTUURDER 

 

Artikel 26 – Moraliteitsvoorwaarde bestuurder 
De bestuurder van een taxi of van een verhuurvoertuig dient blijk te geven van een goed 
zedelijk gedrag. Dit wordt beoordeeld aan de hand van een uittreksel uit het strafregister 
(model 3) dat hoogstens 3 maanden oud is. 
 
Een persoon wordt niet toegelaten als bestuurder, indien wordt vastgesteld dat hij 
veroordeeld werd: 
- wegens alcoholintoxicatie, dronkenschap, weigering ademtest, adem- of bloedanalyse of 

het onder invloed zijn van verdovende middelen tijdens het jaar voorafgaand aan de 
aanvraag; 

- wegens vluchtmisdrijf tijdens drie jaar voorafgaand aan de aanvraag; 
- wegens strafbare alcoholopname, dronkenschap, weigering ademtest, adem- of 

bloedanalyse, wegens het onder invloed zijn van verdovende middelen, weigering 
speekseltest of speekselanalyse of wegens vluchtmisdrijf en dit meer dan één keer; 

- voor vijf of meer verkeersovertredingen van de tweede of derde graad of meer dan tien 
verkeersovertredingen van elke graad zoals omschreven in de Wegverkeerswet van 20 
juli 2005 (KB 30 september 2005), van kracht vanaf 31 maart 2006 en alle hierop 
volgende wijzigingen; 

- tot een gevangenisstraf van drie maanden of meer binnen de vijf jaar voorafgaand aan 
de aanvraag; 

- tot een gevangenisstraf van een jaar of meer binnen de tien jaar voorafgaande aan de 
aanvraag; 

- tot een gevangenisstraf van drie jaar of meer binnen de vijftien jaar voorafgaand aan de 
aanvraag. 

 
Artikel 27 – Voorwaarde verblijf  
Een persoon wordt geweigerd als bestuurder indien hij niet over een geldige 
verblijfsvergunning of een geldige verblijfplaats beschikt en niet in het bezit is van een 
geldige arbeidsvergunning of beroepskaart, wanneer dit vereist is. 
 
Artikel 28 – Brevet  
§1. Om als bestuurder in een taxidienst te kunnen worden tewerkgesteld, dient de 
bestuurder in het bezit te zijn van een brevet dat door het college van burgemeester en 
schepenen wordt afgeleverd. Het brevet is persoonlijk en onoverdraagbaar. Het brevet 
vermeldt het brevetnummer en de naam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats van 
de houder. Ook wordt een foto van de bestuurder aangebracht. 
 
De voorwaarden voor het verkrijgen van het brevet zijn:  
- voldoen aan de moraliteitsvoorwaarde zoals bepaald in artikel 26 en aan de voorwaarde 

van verblijf zoals bepaald in artikel 27; 
- geldig rijbewijs met geldige medische keuring voor bezoldigd personenvervoer;  
- met goed gevolg bij de stadsadministratie een examen afleggen waaruit blijkt dat hij de 

straten en belangrijke voorzieningen (musea, ziekenhuizen, toeristische 
aantrekkingspolen,...) van de stad Antwerpen kent, evenals de ligging van dokken en 
kaaien; 

- de Nederlandse taal voldoende machtig zijn. 
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De regeling van het examen, inclusief de samenstelling van de examenjury, wordt bepaald 
door het college van burgemeester en schepenen. Het college legt ook vast op welke manier 
de kennis van de Nederlandse taal getoetst wordt. 
 
§2. Indien de bestuurder niet meer voldoet aan de voorwaarden uit artikel 26 en artikel 27, 
kan het college het brevet schorsen tot de bestuurder opnieuw aan de voormelde 
voorwaarden voldoet. De bestuurder wordt van deze schorsing op de hoogte gebracht via 
een aangetekende brief. Tot uiterlijk veertien kalenderdagen na verzending van dit bericht 
kan hij schriftelijk of mondeling verweer tegen deze maatregel overmaken. Indien de 
bestuurder zich niet binnen de 3 maanden na vaststelling van de feiten in regel stelt, zal het 
college het brevet van rechtswege intrekken. 
 

Indien ten laste van de bestuurder inbreuken op de taxiwetgeving of strafrechtelijke feiten 
worden vastgesteld, kan het college de vergunning schorsen in afwachting van de rechtelijke 
uitspraak. In dit geval vindt altijd een voorafgaande hoorzitting plaats. Na uitspraak zal het 
college van burgemeester en schepenen bij gemotiveerde beslissing het brevet ofwel terug 
toestaan ofwel het brevet definitief intrekken.  
 
§3. De geldigheidsduur van een taxibrevet is 2 jaar. Ten vroegste twee maanden en ten 
laatste een maand voor het verstrijken van deze termijn, kan de houder zijn brevet 
hernieuwen voor een volgende termijn van 2 jaar. Hiervoor moet hij voorleggen:  
- een uittreksel uit strafregister (model 3) dat hoogstens drie maanden oud is, waaruit blijkt 

dat hij voldoet aan de voorwaarden uit artikel 26;  
- geldig rijbewijs met geldige medische keuring voor bezoldigd personenvervoer; 
 
Bij de hernieuwing zal de houder van het taxibrevet ook moeten aantonen dat hij de 
Nederlandse taal voldoende machtig is. Het college van burgemeester en schepenen legt de 
manier vast waarop dit getoetst wordt. 
 
Als de houder van het taxibrevet bij de hernieuwing niet voldoet aan de voorwaarde van de 
Nederlandse taal zoals door het college bepaald, dan moet hij binnen de 12 maanden een 
geldig diploma of attest voorleggen. Als hij dit niet kan voorleggen, dan zal het college zijn 
taxibrevet schorsen voor onbepaalde duur. De schorsing stopt zodra de houder aantoont dat 
aan de voorwaarde voldaan is. Voldoet de hernieuwingsaanvraag niet aan de voorwaarde 
van de Nederlandse taal, dan krijgt de houder hiervan bericht. Ook verneemt hij dat er na 
twaalf maanden een schorsing zal gebeuren als hij zich niet in regel stelt. De houder wordt 
van bovenvermelde schorsing op de hoogte gebracht via aangetekende brief. 
 
Artikel 29 – Erkenningskaart 
§1. Om als bestuurder in een verhuurdienst te kunnen worden tewerkgesteld, dient de 
bestuurder in het bezit te zijn van een erkenningskaart die door de stad wordt afgeleverd. De 
kaart is persoonlijk en onoverdraagbaar. De erkenningskaart vermeldt het kaartnummer en 
de naam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats van de houder. Ook wordt een foto 
van de bestuurder aangebracht. 
  
Voorwaarde voor het verkrijgen van de erkenningskaart is voldoen aan de 
moraliteitsvoorwaarde, zoals bepaald in artikel 26, en aan de voorwaarde van verblijf, zoals 
bepaald in artikel 27. 
 
§2. Taxichauffeurs die al in het bezit zijn van een brevet van de stad Antwerpen, moeten 
geen erkenningskaart aanvragen. 
 
§3. Indien de bestuurder niet meer voldoet aan de voorwaarden uit artikel 26 en artikel 27, 
kan het college de erkenningskaart schorsen tot de bestuurder opnieuw aan de voormelde 
voorwaarden voldoet. De bestuurder wordt van deze schorsing op de hoogte gebracht via 



11 

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 maart 2016 

een aangetekende brief. Tot uiterlijk veertien kalenderdagen na verzending van dit bericht 
kan hij schriftelijk of mondeling verweer tegen deze maatregel overmaken. Indien de 
bestuurder zich niet binnen de 3 maanden na vaststelling van de feiten in regel stelt, zal het 
college de erkenningskaart van rechtswege intrekken. 
 
Indien ten laste van de bestuurder inbreuken op de taxiwetgeving of strafrechtelijke feiten 
worden vastgesteld, zal het college de erkenningskaart schorsen in afwachting van de 
rechtelijke uitspraak. In dit geval vindt altijd een voorafgaande hoorzitting plaats. Na 
uitspraak zal het college van burgemeester en schepenen bij gemotiveerde beslissing de 
erkenningskaart ofwel terug toestaan ofwel de erkenningskaart definitief intrekken. 
 
§4. De geldigheidsduur van een erkenningskaart is 2 jaar. Ten vroegste twee maanden en 
ten laatste een maand voor het verstrijken van deze termijn, kan de houder zijn 
erkenningskaart hernieuwen voor een volgende termijn van 2 jaar. Hiervoor moet hij 
voorleggen:  
- een uittreksel uit strafregister (model 3) dat hoogstens drie maanden oud is, waaruit blijkt 

dat hij voldoet aan de voorwaarden uit artikel 26;  
- geldig rijbewijs met geldige medische keuring voor bezoldigd personenvervoer. 
 
HOOFDSTUK V – SLOTBEPALINGEN 
 

Artikel 30 – Controle  
Namens het stadsbestuur kunnen op eender welke moment controles worden uitgevoerd om 
na te gaan of de vergunning effectief wordt geëxploiteerd naar de vorm waarvoor zij door het 
college van burgemeester en schepenen werd afgeleverd, of de wetgeving wordt nageleefd 
en of de exploitant nog beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden. 

 

Het stadsbestuur kan deze controles ook laten uitvoeren op de houders van het taxibrevet of 
de erkenningskaart. 

 

Artikel 31 – Belastingen  
Voor de vergunning kan een belasting worden opgelegd zoals bepaald door de 
gemeenteraad. 

 

Artikel 32 – Beroepsprocedure 
De aanvrager kan in beroep gaan tegen de weigeringsbeslissingen, beslissingen over de 
intrekking of de schorsing van een vergunning of een brevet, of tegen het uitblijven van een 
beslissing binnen drie maanden na indiening van de aanvraag. 

 

Het beroep wordt ingesteld bij de gouverneur via aangetekend schrijven binnen vijftien 
dagen na de betekening van de beslissing, of binnen vijftien dagen na de datum waarop de 

termijn van drie maanden verstrijkt die op de indiening van de aanvraag volgt. 


