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Voorwoord 
 
 
Beste kandidaat-taxichauffeur 
 
Antwerpen is een bruisende stad. Antwerpenaars en bezoekers vinden er elke dag hun 
weg naar evenementen, winkelstraten, culturele centra en horeca. Al deze mensen willen 
zich ook verplaatsen. Als taxichauffeur bent u een belangrijke schakel om mensen snel en 
comfortabel op hun bestemming te brengen. 
 
Kwaliteitsvol taxivervoer is een visitekaartje van de stad. Als taxichauffeur krijgt u vaak 
vragen over de stad. Zo wordt u meteen ook een soort ambassadeur van Antwerpen. De 
stad helpt u graag om deze rol zo goed mogelijk op te nemen. In deze brochure krijgt u 
informatie over procedures, reglementen en examens die leiden naar een taxibrevet en 
eventueel een exploitatievergunning. 
 
Veel succes onderweg! 
 
 
Het Bedrijvenloket 
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1 Taxibrevet 
 
 
1.1  Voorwaarden om te werken als taxichauffeur 
Om als taxichauffeur te kunnen werken, moet u: 

• minimum 21 jaar zijn; 
• een geldig Europees rijbewijs hebben met medische keuring voor bezoldigd 

personenvervoer; 
• voldoen aan de voorwaarden van moraliteit zoals voorgeschreven in het stedelijk 

reglement; 
• slagen voor het stedelijk taxi-examen. 

 
 
1.2  Inschrijven voor het stedelijke taxi-examen 
Om in te schrijven voor het stedelijk examen ‘taxibrevet’, maakt u via 
www.ondernemeninantwerpen.be/chauffeur-taxidienst-verhuurdienst een afspraak om uw 
examen vast te leggen. 
Als u zich inschrijft voor het examen, breng dan de volgende documenten mee: 

• een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596, eerste lid (in Antwerpen het 
model 3) van maximaal 3 maanden oud; 

• attest of diploma waaruit blijkt dat u het Nederlands beheerst; 
• 1 pasfoto; 
• uw identiteitskaart; 
• uw rijbewijs (met vermelding van medische keuring). 

 
U betaalt het inschrijvingsgeld van 10 euro (bij voorkeur met Bancontact). U ontvangt een 
inschrijvingsbewijs met de datum en het uur van uw examen. Zorg ervoor dat u op tijd 
bent. 
 
 
1.3  Medische keuring 
Om deel te nemen aan het examen voor taxichauffeur, moet u beschikken over een 
getuigschrift van medische ‘schifting’. Dit bewijst dat u medisch geschikt bent om mensen 
of goederen te vervoeren. Op de dag van het examen moet de medische geschiktheid 
vermeld staan op uw rijbewijs. Is dit niet het geval, dan kunt u niet deelnemen aan het 
examen. 
 
U kunt dit getuigschrift van medische schifting behalen bij: 

• De FOD Volksgezondheid (Pelikaanstraat 4, 2000 Antwerpen) U kunt telefonisch 
een afspraak maken op het nummer 02 524 78 30. Opgepast: Voor u een afspraak 
kunt maken voor een medische schifting in de Pelikaanstraat, moet u een attest 
hebben van uw oogarts. Dit betekent dat u eerst een afspraak moet maken met uw 
oogarts en pas dan een afspraak voor de verdere medische schifting. Bent u ouder 
dan 50 jaar, dan is ook een hartonderzoek verplicht. Dit kan eventueel bij de 
huisarts. 

• Een erkende arbeidsgeneeskundige dienst, bijvoorbeeld: Mensura, Italiëlei 2, 2000 
Antwerpen, tel. 03 220 08 00 Hier wordt een volledige medische schifting gedaan, 

http://www.ondernemeninantwerpen.be/chauffeur-taxidienst-verhuurdienst
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dus ook het oogonderzoek. Voor het hartonderzoek (enkel voor wie ouder is dan 
50 jaar) zult u naar uw huisarts moeten gaan. Betalen kan enkel met Bancontact 
en het onderzoek kost 92 euro. 

• Gaat u in dienst bij een taxibedrijf? Dan kunt u waarschijnlijk terecht bij de 
medische dienst van uw toekomstige werkgever. 

 
 
1.4  Het examen voor taxichauffeur in detail 
Uit welke onderdelen bestaat het examen? 
Het examen voor taxichauffeur bestaat uit 3 onderdelen: 

• kennis stratenplan; 
• kennis officiële gebouwen (districtshuizen, treinstations, ziekenhuizen, hotels, …) 

en bezienswaardigheden (musea, toeristische trekpleisters); 
• kennis medegebruik infrastructuur openbaar vervoer: vrije tram- en busbanen. 

 
Hoe gebeurt de beoordeling? 
Het examen is mondeling en gebeurt in het Nederlands. 

• Kennis stratenplan: Dit gedeelte bestaat uit twee onderdelen: 
- Van - naar: in dit onderdeel legt u uit hoe u van het ene punt naar het andere 

rijdt. Bijvoorbeeld: Hoe rijdt u van het Centraal Station naar de Lotto Arena? 
- Locatie van een straat. Bijvoorbeeld: Waar ligt de Diksmuidelaan? 

• Kennis officiële gebouwen en bezienswaardigheden: Dit gedeelte bestaat ook uit 
twee onderdelen: 
- Officiële gebouwen. Bijvoorbeeld: Waar ligt het districtshuis van Merksem, het 

Erasmusziekenhuis? 
- Bezienswaardigheden. Bijvooorbeeld: Waar ligt de Sint-Andrieskerk, het 

Rivierenhof? 
• Kennis medegebruik infrastructuur openbaar vervoer: uw kennis over het gebruik 

van de infrastructuur wordt getoetst. 
Bijvoorbeeld: Mag ik een voertuig inhalen op een bijzonder overrijdbare bedding? 

 
Hoe kunt u zich voorbereiden op het examen? 
U bereid zich best voor door zoveel mogelijk toeristische informatie, praktische weetjes, 
straten enz te weten. 

• Infobrochures over bezienswaardigheden, hotels, ziekenhuizen en officiële 
gebouwen, alsook een beperkt stadsplan, vindt u bij de dienst toerisme: Grote 
Markt 15, 2000 Antwerpen, tel. 03 232 01 03. Alle dagen open (behalve kerstdag 
en nieuwjaarsdag). 

• Maak gebruik van een stadsplan. Let wel op dat alle negen Antwerpse districten 
erop staan! Een goed voorbeeld is Hachaplan van uitgeverij Derouck Geocarts. 
Hierin vindt u naast gedetailleerde deelplannen ook een alfabetisch stratenregister 
met aanduiding van kaartcoördinaten en begin- en eindpunt van de straat. 

• Raadpleeg de website van de stad: www.antwerpen.be. U vindt er heel wat 
informatie over verschillende bezienswaardigheden. 

 
Bent u werkzoekende, dan kunt u zich ook inschrijven voor de opleiding ‘taxichauffeur’. 
Het is een opleiding die u grondig voorbereidt op het beroep van taxichauffeur. Meer 
informatie over vzw Kiem: 

• Langstraat 102, 2140 Borgerhout 
• telefoon: 03 270 36 95 of 0495 50 07 97 
• e-mail: info@kiemvzw.be of via www.vdab.be 

http://www.antwerpen.be.
mailto:info@kiemvzw.be
http://www.vdab.be
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Hoeveel moet ik halen om te slagen op het examen? 
Op elk onderdeel moet u minimum 70% halen, wilt u slagen voor het examen. 
 
Als u slaagt voor het mondelinge examen, ontvangt u een uitnodiging om uw brevet af te 
halen bij het Bedrijvenloket. Vanaf het moment dat u uw taxibrevet heeft, kunt u werken 
als taxichauffeur, als werknemer bij een taximaatschappij of als zelfstandig taxichauffeur. 
 
Niet geslaagd? Er zijn verschillende mogelijkheden om te herkansen voor het examen: 

• U bent niet geslaagd, maar u hebt een score van meer dan 40% op alle 
examenonderdelen? Dan krijgt u een uitnodiging voor een herkansing op de 
eerstvolgende examendag waarop nog vrije plaatsen zijn. 

• U bent niet geslaagd en hebt een score van 40% of minder op een of meerdere 
van de examenonderdelen? Dan wordt u geschrapt van de examenlijst en kan u 
zich terug inschrijven op het eerstvolgende examenmoment met vrije plaatsen.  

• U bent ook niet geslaagd op het herexamen? Dan geldt dezelfde regeling als in 
punt 2: u wordt geschrapt van de examenlijst en kan zich terug inschrijven op het 
eerstvolgende examenmoment met vrije plaatsen. 

 
Als u geschrapt wordt van de examenlijst moet u zich voor een volgend examen opnieuw 
inschrijven en het inschrijvingsgeld van 10 euro opnieuw betalen. 
 
Wat gebeurt er als ik afwezig ben op het examen? 
Dan zijn er verschillende mogelijkheden: 

• U verwittigde het Bedrijvenloket van uw afwezigheid op het eerste examen met 
attest*? Dan krijgt u een uitnodiging voor een examen op het eerstvolgende 
examenmoment met vrije plaatsen; 

• U verwittigde het Bedrijvenloket van uw afwezigheid op het eerste examen zonder 
attest*? Dan krijgt u een uitnodiging voor een examen op de eerstvolgende 
examendag met vrije plaatsen. Uw eerste examenbeurt vervalt; 

• U was zonder verwittiging afwezig? Dan wordt u geschrapt van de examenlijst en 
mag u zich pas na 1 jaar opnieuw inschrijven voor een nieuw examen; 

• U verwittigde het Bedrijvenloket van uw afwezigheid op het herexamen zonder 
attest? Dan wordt u geschrapt van de examenlijst en u kan zich terug inschrijven 
op het eerstvolgende examenmoment met vrije plaatsen. 

 
*U bent verwittigd afwezig met attest als u een schriftelijk doktersattest, bewijs van 
vakantie of attest van uw werkgever binnenbrengt. U bent verwittigd afwezig zonder attest 
als u het Bedrijvenloket voor aanvang van het examen telefonisch of via e-mail verwittigt. 
 
 
1.5  Vragen 
Hoe lang is mijn taxibrevet geldig? 
Een taxibrevet is twee jaar geldig en moet op eigen initiatief hernieuwd worden. Dit kan ten 
vroegste twee maanden en ten laatste een maand voor het verstrijken van de termijn van 
twee jaar. 
 
Hebt u geen geldige medische keuring meer of voldoet u niet langer aan de voorwaarde 
van moraliteit, dan moet u uw brevet vroeger inleveren bij het Bedrijvenloket (dus voor de 
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vervaldatum die er op vermeld staat). Zorg ervoor dat u uw brevet altijd kunt tonen tijdens 
uw taxidienst. Controle is op elk moment mogelijk. 
 
Kan ik het examen in een andere taal afleggen? 
Neen. U moet een basiskennis Nederlands hebben. Dit is voor u erg belangrijk in uw 
contacten met klanten en uw werkgever. 
 
Mag ik na mijn inschrijving al met de taxi rijden? 
Neen. U moet eerst een examen afleggen. Slaagt u, dan krijgt u een taxibrevet en kunt u 
werken als taxichauffeur. 
 
Ik ben ingeschreven voor het examen, maar ondertussen heb ik ander werk. Krijg ik 
dan mijn inschrijvingsgeld terug? 
Neen. U krijgt uw inschrijvingsgeld niet terug. Natuurlijk kunt u nog wel deelnemen aan het 
examen en uw brevet behalen. Als u slaagt, kunt u nog altijd in bijberoep (of later in 
hoofdberoep) als taxichauffeur werken. 
 
Kan ik me nu al inschrijven en binnen 3 of 4 maanden het examen afleggen? 
Normaal gezien krijgt u een inschrijving op de eerstvolgende examendag met vrije 
plaatsen, maar als u dat echt wilt, kunt u uw examen ook later afleggen. 
 
Moet ik mijn brevet inleveren als ik niet meer werk als chauffeur? 
Neen. Uw brevet blijft 2 jaar geldig. Van zodra u echter geen geldige medische keuring 
hebt, vervalt uw brevet en moet u het inleveren bij het Bedrijvenloket. 
 
Kan ik met dit brevet ook buiten Antwerpen als taxichauffeur werken? 
Neen. U kunt met dit brevet werken bij een exploitant met een vergunning van de stad 
Antwerpen. In andere gemeenten en steden kunnen andere lokale reglementen gelden. 
Wilt u bijvoorbeeld in Mechelen werken als taxichauffeur, neem dan zeker contact op met 
het stadsbestuur van Mechelen. 
 



Taxichauffeur in Antwerpen | 8 

 

 

2 Attest kennis wetgeving 
 
 
Wilt u een vergunning aanvragen voor een taxidienst of voor een verhuurdienst met 
chauffeur, dan moet u ook uw beroepsbekwaamheid aantonen. Hiervoor moet u over een 
ondernemingsnummer beschikken. U moet ook aantonen dat u voldoende kennis van de 
taxiwetgeving hebt. Hiervoor legt u een examen af bij de stad. 
 
Dat examen legt u zelf af als u als zelfstandig chauffeur gaat rijden. In geval van een 
vennootschap moet minstens één van de zaakvoerders of zijn gelastigde slagen voor het 
examen. 
 
Wilt u als zelfstandige taxichauffeur rijden, dan moet u een examen afleggen voor uw 
taxibrevet en een tweede examen voor uw attest ‘kennis wetgeving’. 
 
 
1.6  Inschrijven voor het examen ‘kennis wetgeving’ 
Om in te schrijven voor het examen ‘kennis wetgeving’, maakt u via 
www.ondernemeninantwerpen.be/taxi een afspraak om uw examen vast te leggen. U 
brengt een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596, eerste lid (in stad Antwerpen 
het model 3) mee, dat hoogstens 3 maanden oud is. 
  
U betaalt het inschrijvingsgeld van 10 euro (bij voorkeur met Bancontact). U ontvangt een 
inschrijvingsbewijs met de datum en het uur van uw examen. Zorg ervoor dat u op tijd bent 
op het moment van uw examen. 
 
 
1.7  Het examen ‘kennis wetgeving’ in detail 
Hoe gebeurt de beoordeling? 
Met het examen gaat de jury na of u de taxiwetgeving voldoende kent. Het examen is 
schriftelijk en bestaat uit meerkeuzevragen. Het examen is opgesteld in het Nederlands. 
Enkele voorbeeldvragen: 

• Mag de chauffeur roken in de taxi? 
• Aan wie moet de wijziging van de maatschappelijke zetel worden gemeld? 

 
Geslaagd 
U moet minstens 70% halen om te slagen voor het examen. Als u geslaagd bent, ontvangt 
u het attest ‘kennis wetgeving’. 
 
Niet geslaagd? U krijgt een nieuwe kans. 
Er zijn verschillende mogelijkheden om te herkansen voor het examen: 

• niet geslaagd voor uw eerste examen: u kunt binnen drie weken een herexamen 
afleggen. Hiervoor krijgt u een uitnodiging per brief; 

• niet geslaagd voor het herexamen: u wordt geschrapt van de examenlijst. Na 3 
maanden kan u opnieuw inschrijven voor een nieuw examen. U betaalt dan 
opnieuw het inschrijvingsgeld van 10 euro. 

 
 

http://www.ondernemeninantwerpen.be/taxi
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Wat gebeurt er als u afwezig bent op het examen? 
Er zijn verschillende mogelijkheden: 

• verwittigd* afwezig op het eerste examen: u kan binnen de drie weken het examen 
opnieuw afleggen. U krijgt hiervoor een uitnodiging per brief; 

• een tweede maal verwittigd* afwezig: u wordt geschrapt van de examenlijst en kan 
na drie maanden opnieuw inschrijven voor een nieuw examen; 

• zonder verwittiging afwezig op het (her)examen: u wordt geschrapt van de 
examenlijst. U kan pas na 1 jaar weer inschrijven voor een nieuw examen. 

 
* U bent verwittigd afwezig als u het Bedrijvenloket vóór aanvang van het examen op de 
hoogte brengt via telefoon, brief of mail. Bij afwezigheid door ziekte moet u binnen de 
week na het examen een doktersattest voorleggen. 
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3 Wetten en reglementen 
 
 
Vlaamse wetgeving 

• 20 APRIL 2001 – Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over 
de weg en de decreten tot wijziging ervan 

• 18 JULI 2003 – Besluit van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de 
diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en de besluiten tot 
wijziging ervan 

 
Gemeentelijke reglementering 

• Code van gemeentelijke politiereglementen - Afdeling taxidiensten 
• Reglement voor de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen 

met bestuurder 
• Gemeenteraadsbesluit verlaging norm aantal taxivoertuigen 
• Gemeenteraadsbesluit vaststelling tarieven voor taxitarieven 
• Gemeenteraadsbesluit vaststelling minimumtarieven voor diensten voor het 

verhuren van voertuigen met bestuurder 
 
Belastingreglementen 
De gemeentelijke belastingreglementen vindt u terug op de website van stad Antwerpen 
www.antwerpen.be. 
 
Procedures 

• Procedure examen taxichauffeur 
• Procedure examen exploitant 

 

http://www.antwerpen.be.
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4 Contactgegevens Bedrijvenloket 
 
 
Met vragen of opmerkingen kan u terecht bij het Bedrijvenloket: 

• per mail: bedrijvenloket@stad.antwerpen.be 
• aan het loket: na afspraak via website: Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen 
• telefonisch: 03 338 66 88, elke werkdag van 9 tot 12 uur 
• website: www.ondernemeninantwerpen.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever. 
Deze brochure, met inbegrip van eventuele bijlagen, is een officieel document van de stad 
Antwerpen. De stad Antwerpen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor 
mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in deze brochure, noch voor verlies, ongemak of directe 
dan wel indirecte schade geleden door het gebruik van in deze handleiding voorkomende incorrecte 
informatie. 

mailto:bedrijvenloket@stad.antwerpen.be
http://www.ondernemeninantwerpen.be

