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Afsprakenregeling aanvraag taxi- en/of VVB-vergunning 

 

 

Geachte mevrouw 

Geachte heer 

 

Vanaf donderdag 1 augustus 2013 is het nieuw Stedelijk Reglement inzake taxidiensten en 

diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder van kracht. Vanaf nu moet iedere 

exploitant die een vergunning wenst aan te vragen een examen afleggen. 

 

Dienstverlening 

 

Tijdens de openingsuren van het Mobiliteitsbedrijf kan u steeds documenten (bijvoorbeeld uittreksel 

uit het strafregister) indienen. Op het moment dat bepaalde documenten (bijvoorbeeld de 

boorddocumenten of de vergunning) klaar zijn en opgehaald kunnen worden, zal u hiervan op de 

hoogte worden gebracht. 

 

Indien u vragen heeft over uw administratief dossier, een administratieve wijziging wenst te melden 

(bijvoorbeeld wijziging van adres), bijkomende uitleg wenst of een collega wenst te spreken, zal u 

hiervoor vooraf een afspraak moeten vastleggen.  

 

 Lammens Angelique: 09/266.28.33 

 mobiliteit.taxi@stad.gent 

 

Elke aanvraag voor een vergunning, de hernieuwing of wijziging van een vergunning, voor een 

taxidienst en voor een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, moet gebeuren door 

middel van een standaard aanvraagdocument en een bijlage. Per ingezet voertuig wordt één bijlage 

ingediend. Men kan deze formulieren schriftelijk of telefonisch aanvragen bij het Mobiliteitsbedrijf. 

 

Procedure aanvraag taxi- en/of VVB-vergunning 
 

1. Examen afleggen 

 

Vanaf 1 augustus 2013 moeten alle nieuwe exploitanten een examen afleggen om een vergunning te 

bekomen. Om u aan te melden moet u het aanvraagformulier (zie bijlage) volledig ingevuld en 

ondertekend terugbezorgen bij het Mobiliteitsbedrijf. Dit kunt u doen door het door te sturen via e-

mail. 

 

Dit formulier zal gecontroleerd worden en daarna zal er contact met u worden opgenomen om een 

afspraak vast te leggen voor het examen. 

 

Het examen omvat enkel een schriftelijke proef. Hierin wordt gepeild naar de kennis van de kandidaat-

exploitant van: 

- Het Nederlands 

- De geldende reglementen betreffen de taxidiensten en/of VVB-diensten, nl: 

o Decreet betreffende de organisatie van personenvervoer in Vlaanderen 

o Besluit betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuur van voertuigen 

met bestuurder 

o Stedelijk Reglement inzake taxidiensten voor het verhuren van voertuigen met 

bestuurder (www.mobiliteitgent.be) 
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Indien de betrokkene niet slaagt, is herkansing mogelijk in de vorm van een tweede en derde zittijd. 

Tussen iedere zittijd dient een minimum wachttijd van twee weken te worden gerespecteerd. 

Indien de betrokkene niet slaagt in de derde zittijd dan kan hij/zij slechts een nieuw dossier laten 

openen na een wachttijd van één jaar. 

 

Indien de betrokkene zonder verwittigen niet opdaagt op de afgesproken datum van het examen kan hij 

een tweede en derde afspraak maken. Tussen elke afspraak dient minimum een wachttijd van twee 

weken te worden gerespecteerd. 

In geval het Mobiliteitsbedrijf niet op voorhand werd verwittigd dat de betrokkene niet op de 

afgesproken datum kon aanwezig zijn, wordt een forfait van 25 euro aangerekend, dat dient te worden 

gestort alvorens een tweede of derde afspraak kan worden vastgelegd. 

Indien de betrokkene, zonder vooraf te verwittigen, drie maal niet opdaagt op de afgesproken datum, 

kan hij/zij slechts een nieuw dossier laten openen na een wachttijd van één jaar. 

 

2. Alle documenten indienen 

 

Wanneer u geslaagd bent voor het examen 

De aanvraag van een vergunning of de hernieuwing ervan moet volgende gegevens 

bevatten: 

 

1° De gegevens van de aanvrager: 

a) Natuurlijke persoon: 

1) naam en voornaam 

2) geboorteplaats en –datum en rijksregisternummer 

3) straat, huis- en busnummer, postcode en gemeente 

4) telefoon, oproepnummer, gsm, fax en e-mail. 

b) Rechtspersoon: 

1) naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en btw-nummer van de firma 

2) straat, huis- en busnummer, postcode en gemeente van de maatschappelijke 

zetel van de firma 

3) straat, huis- en busnummer, postcode en gemeente van de exploitatiezetel van 

de firma 

4) naam en voornaam van de zaakvoerders of bestuurders van de firma 

5) geboorteplaats en –datum en rijksregisternummer van de zaakvoerders of 

bestuurders van de firma 

6) straat, huis- en busnummer, postcode en gemeente, van de zaakvoerders of 

bestuurders van de firma 

7) telefoon, oproepnummer, gsm, fax en e-mail van de firma. 

c) Straat, huis- en busnummer, postcode en gemeente waar de garages gelegen zijn. 

d) Het aantal voertuigen dat de aanvrager voor de taxidienst of voor de dienst voor 

het verhuren van voertuigen met bestuurder wil inzetten. 

2° De vermelding wat specifiek wordt aangevraagd: 

a) Bij de aanvraag van een vergunning of bij de hernieuwing ervan, voor 

taxidiensten: 

1) voor het exploiteren van een taxidienst 

2) om reservevoertuigen te kunnen inzetten 

3) om voertuigen voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van 

voertuigen met bestuurder in te zetten als taxi, met vermelding van het 

herkenningsnummer, indien al toegekend. 

b) Bij de aanvraag van een vergunning of bij de hernieuwing ervan, voor diensten 

voor het verhuren van voertuigen met bestuurder: 

1) voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met 

bestuurder 

2) om voertuigen voor de exploitatie van een taxidienst in te zetten als 
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verhuurvoertuigen met bestuurder, met vermelding van het 

identificatienummer, indien al toegekend. 

3° De gegevens van de voertuigen worden vermeld op een aparte bijlage: 

a) Algemeen voor elk voertuig: 

1) merk en type, kleur, bouwjaar, jaar eerste ingebruikname, nummerplaat, 

chassisnummer en wijze van ingebruikname hetzij eigendom, koop op 

afbetaling, leasing of renting 

2) in afwijking van artikel 8 §4 dienen de tarieven die voor het VVB voertuig 

zullen worden gehanteerd, opgegeven worden. 

b) Bijkomend voor elk taxivoertuig: 

1) al dan niet gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg 

2) al dan niet uitgerust met radiotelefonie 

3) al dan niet uitgerust met alarminstallatie 

4) al dan niet uitgerust met taxameter, printer, randapparatuur. 

 

Voor het aanvragen van een vergunning moeten volgende bewijsstukken worden 

toegevoegd: 

 

1° een afschrift van de elektronische identiteitskaart van de aanvrager als natuurlijke 

persoon, of in geval de aanvrager een rechtspersoon is, de zaakvoerders of bestuurders 

 

2° een uittreksel uit het strafregister, Model 1, van de aanvrager als natuurlijke 

persoon, of in geval de aanvrager een rechtspersoon is, de zaakvoerders of 

bestuurders, dat hoogstens drie maand oud is 

 

3° de statuten van de firma of een afschrift van de publicatie ervan in het Belgisch 

Staatsblad 

 

4° een officieel uittreksel uit de KBO, afgeleverd door de Ondernemingsloketten 

 

5° 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 heeft 

betaald 

 

6° 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 

 

7° een fiscaal attest: 

a) Een fiscaal attest waaruit blijkt dat de aanvrager als natuurlijke persoon, of in 

geval de aanvrager een rechtspersoon is, de zaakvoerders of bestuurders, zijn 

belastingplichten is nagekomen (Attest nr. 276c2) 

b) Een fiscaal attest waaruit blijkt dat de aanvrager als natuurlijke persoon, of in 

geval de aanvrager een rechtspersoon is, de zaakvoerders of bestuurders, 

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 

 

8° voor de gevestigde ondernemingen de balansen van de twee voorafgaande 

boekjaren 

 

9° 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 
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leasing- of rentingovereenkomst of bestelbonnen 

 

 

Afleveren taxi- en/of VVB-vergunning  

 

Het college van burgemeester en schepenen levert één vergunning af per exploitant. In de vergunning 

wordt aan elk voertuig een identificatienummer voor de taxi’s of herkenningsnummer voor de VVB’s 

toegekend. Deze nummers bestaan uit vier cijfers. De vergunning wordt afgeleverd binnen de drie 

maanden.  

 

Hernieuwing taxi- en/of VVB-vergunning  

 

De vergunning is vijf jaar geldig. Vier maanden voor het verlopen van de vergunning dienen alle 

voorgaande documenten opnieuw binnengebracht te worden bij het Mobiliteitsbedrijf om de 

hernieuwingsprocedure te kunnen opstarten. 

 

 

Openingsuren Mobiliteitsbedrijf 
 

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u30, woensdag ook van 14u tot 16u. Dinsdag 

ook na afspraak tussen 16u30 en 19u.  

 

Het Mobiliteitsbedrijf zal gesloten zijn tijdens de Gentse Feesten en tussen Kerst en Nieuwjaar.  

 

Wij herhalen dat u enkel en alleen op afspraak kan langskomen bij het Mobiliteitsbedrijf. 

 

 

Contactpersonen 

Mevrouw Angelique Lammens, tel 09/266.28.33 

mobiliteit.taxi@stad.gent 
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