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College van burgemeester en schepenen 
Botermarkt 1, 9000 GENT 
Tel. 09 266 28 00 – Fax 09 266 28 99 
E-mail: mobiliteit.taxi@stad.gent  
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Aanvraag van een vergunning 
voor de exploitatie van een taxidienst 

Waarvoor dient dit formulier? 

Dit formulier gebruikt u om ofwel: 

 een vergunning aan te vragen voor het exploiteren van een taxidienst  

 een wijziging aan te vragen van de bestaande vergunning voor het exploiteren van een taxidienst  

 een wijziging aan te vragen van de vergunningstarieven, op voorwaarde dat de gemeenteraad de 
tarieven niet heeft vastgesteld 

 een vergunning, een verhoging of een vermindering van reservevoertuigen aan te vragen. 

Wat is een taxidienst? 

Op deze aanvraag is het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het 
personenvervoer over de weg en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de 
taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder van toepassing.  

Met een taxidienst wordt een bezoldigde vervoerdienst van personen door middel van voertuigen met 
bestuurder bedoeld, die aan de volgende eisen voldoet: 

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

 het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek, hetzij op een bepaalde standplaats op 
de openbare weg in de zin van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, hetzij op 
eender welke andere plaats die niet voor het openbaar verkeer is opengesteld, en waarover de 
exploitant beschikt 

 de terbeschikkingstelling heeft betrekking op het voertuig en niet op elk van de plaatsen ervan als 
het voertuig ingezet wordt als taxidienst, of op elk van de plaatsen van het voertuig en niet op het 
voertuig zelf als het ingezet wordt als collectieve taxidienst 

 de bestemming wordt door de cliënt bepaald. 

Hoe stuurt u dit formulier op? 

Stuur dit formulier aangetekend aan het college van burgemeester en schepenen van Gent.  
        College van burgemeester en schepenen 
        Mobiliteitsbedrijf Stad Gent 
        t.a.v. De Bruyne Lenore 
        Botermarkt 1 
        9000 Gent 
U kunt het formulier ook tegen ontvangstbewijs en op afspraak afgeven aan het loket van het 
Mobiliteitsbedrijf. 
        Mobiliteitsbedrijf Stad Gent 
        Sint-Michielsplein 9 
        9000 Gent 
Of per mail naar: mobiliteit.taxi@stad.gent 
 
Openingsuren: maandag van 9u tot 12u30, dinsdag van 9u tot 12u30 en op afspraak van 16u30 
tot 19u, woensdag van 9u tot 12u30 en van 14u tot 16u, donderdag gesloten en vrijdag van 9u 
tot 12u30. 
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Vul hierna in met drukletters. 

Gegevens van de aanvrager 
 

1 
Vul hieronder de gegevens van de zaakvoerder en van de firma in. 

 
 ondernemingsnummer         .       .        

 
 exploitant       

 voor- en achternaam zaakvoerder       

 adres van de woonplaats of 
maatschappelijke zetel 

      

 telefoonnummer       

 faxnummer       

 e-mailadres       

 
2 

Vul hieronder de gegevens van het exploitatieadres in. 

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 
3 

Vul hieronder de gegevens in van de taxistandplaatsen op privégrond die u wilt gebruiken. 

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 
4 

Kruis hieronder de activiteit of activiteiten aan waarvoor u een vergunning aanvraagt en vul het aantal 
voertuigen in. 
U mag meer dan een hokje aankruisen. 

 
 
exploiteren van taxi's:        voertuigen 

 
 
hernieuwing van de vergunning        voertuigen 

 
 
aanvraag van reservevoertuigen        reservevoertuigen 

  
inzetten als taxi van eigen verhuurvoertuigen met 
bestuurder: 

       voertuigen 

 
5 

Kruis hieronder de activiteit of activiteiten aan waarvoor u de bestaande vergunning wil wijzigen, vul het 
aantal voertuigen in en vermeld de identificatienummers, als dat van toepassing is. 

U mag meer dan een hokje aankruisen. 

 

 activiteit  aantal 
voertuige
n 

 identificati
enummer 

 
 verhogen van het aantal taxivoertuigen 

              

 
 verminderen van het aantal taxivoertuigen. Vul hieronder in 

welke taxivoertuigen. 

              

      
    

 
 

 
wijzigen van het gebruik van radiotelefonie of taxistandplaatsen 
in de gemeente op de openbare weg of op een voor het publiek 
toegankelijke privéweg. Vul hieronder in voor welke taxi. 
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 aanvragen of verhogen van het aantal reservevoertuigen als 
taxi 

              

 
 verminderen van het aantal reservevoertuigen als taxi 

              

 
 

 
wijzigen van exploitantgegevens. Vermeld hieronder de gewijzigde exploitantgegevens. 

      

 

 

Voertuigen en tarieven  
 

 
Gebruik hiervoor het formulier “Bijlage bij de aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een 
taxidienst”. 
Let op !!! U moet evenveel bijlagen toevoegen als het aantal voertuigen dat u wenst in te zetten. 
 
 

 

Extra voorwaarden die de gemeenteraad oplegt 
 

De gemeenteraad legt de volgende extra voorwaarden op: 

 Chauffeurspas: Ieder persoon die als chauffeur in dienstverband wenst te werken, dient in het bezit 
te zijn van een chauffeurspas. Indien de aanvrager-exploitant ook kandidaat-chauffeur is, dient ook 
hij in het bezit te zijn van een chauffeurspas. 

 Reclame: Het aanbrengen van reclame op de vergunde taxivoertuigen wordt toegelaten, mits 
bepaalde beperkingen. In geval een taxivoertuig wordt ingezet als VVB voertuig is reclame 
uitgesloten. 

 Voertuigen: Vanaf 1 januari 2012 mogen de voertuigen die als taxi’s worden geëxploiteerd niet 
ouder zijn dan 7 jaar of meer dan 550.000 km hebben. Voertuigen die door een exploitant voor de 
eerste keer aan een taxidienst worden toegewezen moeten uitgerust zijn met een motor waarvan 
de uitstoot aan de direct van kracht zijnde Europese normen beantwoordt.  
Vanaf 01/01/2011 is dit EURO 5 en vanaf 01/09/2015 is dit EURO 6. 

 Taxicheques: Iedere taxi-exploitant dient zich in te schrijven voor het aanvaarden van de 
taxicheques van de stad Gent. Alle taxi-exploitanten zijn verplicht de taxicheques te aanvaarden 
van personen die te kennen geven met taxicheques te willen betalen.  

 
 
 

Bij te voegen bewijsstukken 
 
Wat betreft de aanvrager: 
1. Een afschrift van de elektronische identiteitskaart van de aanvrager als natuurlijke persoon, of in 

geval de aanvrager een rechtspersoon is, van de bestuurders en de zaakvoerders/afgevaardigde 
beheerders.  

2. Een uittreksel uit het strafregister, Model 1, van de aanvrager als natuurlijke persoon, of in geval 
de aanvrager een rechtspersoon is, de bestuurders en de zaakvoerders/afgevaardigde 
beheerders, met vermelding van taxichauffeur/-exploitant betreffende de activiteit en dat 
hoogstens drie maand oud is. 

3. De statuten van de firma of een afschrift van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, 
waaruit blijkt dat de firma werd opgericht met als doel bezoldigd personenvervoer. 

4. Een officieel uittreksel uit de KruispuntBank der Ondernemingen (KBO), afgeleverd door de 
Ondernemingsloketten. 

5. In geval de aanvrager een natuurlijk persoon is: een attest van een kas voor zelfstandigen 
waaruit blijkt dat de aanvrager als zelfstandige in hoofd- of bijberoep is aangesloten en dat hij zijn 
bijdragen correct betaald heeft. 

6. In geval de aanvrager een rechtspersoon is: een attest van een sociaal verzekeringsfonds, 
waaruit blijkt dat de aanvrager aangesloten is en dat hij zijn bijdragen correct heeft betaald.  
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7. In geval de aanvrager personeel tewerkstelt :  
a. een lijst met de actuele personeelsleden  
b. een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de aanvrager zijn bijdragen correct heeft 

betaald. 
8. Een fiscaal attest: 

a. een fiscaal attest waaruit blijkt dat de aanvrager als natuurlijke persoon, of in geval de 
aanvrager een rechtspersoon is, de bestuurders en de zaakvoerders/afgevaardigde 
beheerders, zijn belastingplichten is nagekomen (Attest nr. 276c2) 

b. een fiscaal attest waaruit blijkt dat de aanvrager, natuurlijk persoon of rechtspersoon, 
geen openstaande opeisbare schulden heeft en alle periodieke BTW-aangiften 
waarvoor de wettelijke indieningstermijn op datum van heden verstreken is, zijn 
ingediend; en er uit de rekening-courant bijgehouden door het CIV te Brussel geen te 
betalen saldo blijkt. 

9. Voor de gevestigde ondernemingen de balansen van de twee voorafgaande boekjaren. 
 
Wat betreft de in te zetten voertuigen: 
10. Een kopie van de bewijsstukken die aantonen dat de aanvrager over de voertuigen mag 

beschikken: hetzij een aankoopfactuur, een bewijs van een koop op afbetaling, een 
leasingovereenkomst of bestelbon. 

11. Een kopie van het inschrijvingsbewijs volgens het aantal voertuigen dat zal worden ingezet. 
12. Een kopie van het schouwingsbewijs volgens het aantal voertuigen dat zal worden ingezet 

afgeleverd door een schouwingsorganisme dat door de Minister is erkend. Deze regel geldt ook 
voor nieuwe voertuigen 

13. Een kopie van de verzekeringspolis, afgeleverd door een door de Koning erkende 
verzekeringsmaatschappij; alsook het periodiek bewijs van betaling van de premie (groene kaart). 

14. Voor de taxi-voertuigen :   
a. een bewijs afgeleverd door een door de wetgever erkende maatschappij, dat het 

voertuig is uitgerust met een wettelijke taxameter, printer en de randapparatuur. 
b. een bewijs dat het voertuig werd uitgerust met een alarminstallatie  conform artikel 32 

van het stedelijk reglement. 
c. het bewijs dat het voertuig uitgerust is met een motor waarvan de uitstoot aan de 

direct van kracht zijnde Europese normen beantwoordt.  
d. de originele prints van de dienststaat, het vervoersbewijs van een testrit en het 

controlerapport 
e. een kopie van het testrapport van de taxameter 
f. een bewijs dat het voertuig over een speciale TX-nummerplaat beschikt voor taxi’s. 

15. Een lijst met de gewenste commerciële kortingen (in voorkomend geval). 
16. Evenveel “Bijlagen bij de aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst” als 

er voertuigen worden ingezet. 
 
 
De documenten onder punt 11, 12, 13 en 14 (met uitzondering van punt 14 c) moeten uiterlijk voor de 
opmaak van de boorddocumenten bezorgd worden. 
 
  

Ondertekening 
 

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 
 
 Plaats  
   
 Datum  
   
  

Handtekening 

 
 

   
 Naam en voornaam  
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Bijlage bij de aanvraag van een vergunning 
voor de exploitatie van een taxidienst 

 
Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kunt u de gegevens van één (1) van de voertuigen voor de exploitatie van een taxidienst 
opgeven. Voeg dit formulier bij uw aanvraag.  
PAS OP !!! EVENVEEL BIJLAGEN INVULLEN ALS HET AANTAL VOERTUIGEN DAT ZAL WORDEN INGEZET 
 
Vul hierna in met drukletters. 
 

Gegevens van de aanvrager 
 

Naam  

 
 

Gegevens van het voertuig 
 

 
 

Vul hieronder de gegevens van het voertuig in.  

 soort voertuig  vergunningsvoertuig  reservevoertuig 

 chassisnummer       

 nummerplaat       

 merk en type       

 bouwjaar       

 aantal zitplaatsen passagiers        

 kleur       

 jaar eerste ingebruikneming        

 merk en type taxameter       

 merk randapparatuur       type randapparatuur       

 merk printer       type printer       

 merk erkende keuringsinstelling       erkenningsnummer       

     
 wijze van ingebruikneming  eigendom  afbetaling  leasing  besteld 

 geen voertuig want aanvraag om op de wachtlijst te komen 

 

 toegankelijk voor rolstoel  niet  manuele rolstoel  elektrische 
rolstoel 

 scooter 

 voorzieningen  lift  oprijplaat 

 aantal plaatsen voor 
rolstoelgebruikers 

      

  
 

Wilt u voor dit voertuig gebruikmaken van de taxistandplaatsen in de gemeente op de openbare weg of op een 
voor het publiek toegankelijke privéweg? 

 
 ja   nee  

 
 

Is dit voertuig uitgerust met radiotelefonie? 

 
 ja   nee  
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Tarieven geldig voor dit voertuig 
 

   
Omschrijving tarief 

A Normaal tarief: opnemingsbedrag 8,50 euro (incl. eerste 3 km) + 2,20 euro kilometerprijs vanaf 
3 km + 35,00 euro wachtgeld per uur  (incl. 5 min. wachttijd) + 2,50 euro nachttoeslag (tussen 
22 uur en 6 uur) 

C Gent – Zaventem (of bestelde rit Zaventem - Gent) inclusief nachttoeslag = 105,00 euro 

D Gent – Charleroi-luchthaven (of bestelde rit Charleroi-luchthaven - Gent) inclusief nachttoeslag 
= 150,00 euro 

E Gent – Antwerpen: station Antwerpen Centraal, station Antwerpen Berchem of luchthaven 
Antwerpen Deurne (of bestelde rit Antwerpen: station Antwerpen Centraal, station Antwerpen 
Berchem of luchthaven Antwerpen Deurne - Gent) inclusief nachttoeslag = 95,00 euro 

F Gent – Rijsel: station Lille Europe of station Lille Flandres (of bestelde rit Rijsel: station Lille 
Europe of station Lille Flandres - Gent) inclusief nachttoeslag = 105,00 euro 

G Gent – Rijsel: luchthaven Lesquin (of bestelde rit Rijsel: luchthaven Lesquin - Gent) inclusief 
nachttoeslag = 125,00 euro 

H Gent – Brussel: station Brussel-Zuid (of bestelde rit Brussel: station Brussel-Zuid - Gent) 
inclusief nachttoeslag = 95,00 euro 

I Gent – Kortrijk (of bestelde rit Kortrijk - Gent) inclusief nachttoeslag = 75,00 euro 

J Gent – Brugge (of bestelde rit Brugge Gent) inclusief nachttoeslag = 75,00 euro 

K Gent – Aalst (of bestelde rit Aalst - Gent) inclusief nachttoeslag = 60,00 euro 

L Gent – Sint-Niklaas (of bestelde rit Sint-Niklaas - Gent) inclusief nachttoeslag = 75,00 euro 

M Gent – Oostende: luchthaven (of bestelde rit Oostende: luchthaven – Gent) inclusief 
nachttoeslag = 100 euro 

N Bestelde rit buiten de stad Gent, met begin- en eindpunt in een gemeente met 
gemeenschappelijke grens met de stad Gent: opnemingsbedrag 18,00 euro (incl. eerste 3 km) + 
2,00 euro + kilometerprijs vanaf 3 km + 30,00 euro wachtgeld per uur  (incl. 5 min. wachttijd) + 
2,50 euro nachttoeslag (tussen 22 uur en 6 uur) 

O Bestelde rit buiten de stad Gent, met beginpunt in een gemeente zonder gemeenschappelijke 
grens met de stad Gent, en eindpunt in een gemeente met of zonder gemeenschappelijke grens 
met de stad Gent: opnemingsbedrag 35,00 euro (incl. eerste 3 km) + 2,00 euro + kilometerprijs 
vanaf 3 km + 30,00 euro wachtgeld per uur  (incl. 5 min. wachttijd) + 2,50 euro nachttoeslag 
(tussen 22 uur en 6 uur) 

Opmerking bij tarief N en O: Indien het eindpunt in Gent ligt, dan geldt tarief A en niet tarief N of O. 

 

Ondertekening 
 

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 
 

 Plaats  
   

 Datum  
   

 
 
Handtekening 

 
 

   

 Naam en voornaam  
 
 


