Aanvraag van een vergunning
voor het exploiteren van een taxidienst
Te bezorgen aan:
College van burgemeester en schepenen
Administratief Centrum
Brusselsestraat 25
1840 Londerzeel
052 31 50 63
economie@londerzeel.be
Waarvoor dient dit formulier?
Dit formulier gebruik je 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 stuur je dit formulier op?
Stuur dit formulier aangetekend aan het college van burgemeester en schepenen van Londerzeel. Je kunt
het formulier ook tegen ontvangstbewijs afgeven aan het loket van de gemeente.

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

.
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3 Vul hieronder de gegevens in van de taxistandplaatsen op privégrond die je wilt gebruiken.
straat en nummer
postnummer en gemeente

4 Kruis hieronder de activiteit of activiteiten aan waarvoor je een vergunning aanvraagt en vul
het aantal voertuigen in.
Je 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 je de bestaande vergunning wil
wijzigen, vul het aantal voertuigen in en vermeld de identificatienummers, als dat van
toepassing is.
Je mag meer dan een hokje aankruisen.
activiteit

aantal
voertuigen

identificatienummer

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.

aanvragen of verhogen van het aantal
reservevoertuigen als taxi
verminderen van het aantal reservevoertuigen als taxi
wijzigen van de tarieven. Dat is alleen mogelijk als er geen gemeentelijk reglement is. Vermeld in
vraag 19 voor elke taxi de gewijzigde tarieven.
wijzigen van exploitantgegevens. Vermeld hieronder de gewijzigde exploitantgegevens.

Gegevens van de voertuigen
6 In de onderstaande rubrieken vul je de gegevens in van elk voertuig dat je als taxi wilt inzetten. Als je
meer dan vier voertuigen wilt inzetten, voeg je de gegevens van de overige voertuigen toe op een apart
blad.

Gegevens van voertuig 1
7 Vul hieronder de gegevens van voertuig 1 in.
soort voertuig
chassisnummer
nummerplaat
benaming en type
bouwjaar

vergunningsvoertuig

reservevoertuig
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aantal zitplaatsen passagiers
kleur
jaar eerste ingebruikneming
merk en type taxameter
merk randapparatuur

type randapparatuur

merk printer

type printer

merk erkende
keuringsinstelling

erkenningsnummer

toegankelijk voor rolstoel
voorzieningen

niet

elektrische
rolstoel

lift

manuele
rolstoel
oprijplaat

eigendom

afbetaling

leasing

scooter

aantal plaatsen voor
rolstoelgebruikers
wijze van ingebruikneming

besteld

geen voertuig want aanvraag om op de wachtlijst te komen
8 Wil je voor voertuig 1 gebruikmaken van de taxistandplaatsen in de gemeente op de openbare
weg of op een voor het publiek toegankelijke privéweg?
ja
nee
9 Is voertuig 1 uitgerust met radiotelefonie?
ja

nee

Gegevens van voertuig 2
10 Vul hieronder de gegevens van voertuig 2 in.
soort voertuig

vergunningsvoertuig

reservevoertuig

chassisnummer
nummerplaat
benaming 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

toegankelijk voor rolstoel
voorzieningen

niet
lift

manuele
rolstoel
oprijplaat

elektrische
rolstoel

scooter

aantal plaatsen voor
rolstoelgebruikers
wijze van ingebruikneming

eigendom

afbetaling

leasing

besteld

geen voertuig want aanvraag om op de wachtlijst te komen
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11 Wil je voor voertuig 2 gebruikmaken van de taxistandplaatsen in de gemeente op de openbare
weg of op een voor het publiek toegankelijke privéweg?
ja

nee

12 Is voertuig 2 uitgerust met radiotelefonie?
ja

nee

Gegevens van voertuig 3
13 Vul hieronder de gegevens van voertuig 3 in.
soort voertuig

vergunningsvoertuig

reservevoertuig

chassisnummer
nummerplaat
benaming 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

toegankelijk voor rolstoel
voorzieningen

niet
lift

manuele
rolstoel
oprijplaat

elektrische
rolstoel

scooter

aantal plaatsen voor
rolstoelgebruikers
wijze van ingebruikneming

eigendom

afbetaling

leasing

besteld

geen voertuig want aanvraag om op de wachtlijst te komen
14 Wil je voor voertuig 3 gebruikmaken van de taxistandplaatsen in de gemeente op de openbare
weg of op een voor het publiek toegankelijke privéweg?
ja
nee
15 Is voertuig 3 uitgerust met radiotelefonie?
ja

nee

Gegevens van voertuig 4
16 Vul hieronder de gegevens van voertuig 4 in.
soort voertuig
chassisnummer
nummerplaat
benaming en type
bouwjaar
aantal zitplaatsen passagiers

vergunningsvoertuig

reservevoertuig

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst – pagina 5 van 7
kleur
jaar eerste ingebruikneming
merk en type taxameter
merk randapparatuur

type randapparatuur

merk printer

type printer

merk erkende
keuringsinstelling

erkenningsnummer

toegankelijk voor rolstoel

niet

voorzieningen

manuele
rolstoel
oprijplaat

lift

elektrische
rolstoel

scooter

aantal plaatsen voor
rolstoelgebruikers
wijze van ingebruikneming

eigendom

afbetaling

leasing

besteld

geen voertuig want aanvraag om op de wachtlijst te komen
17 Wil je voor voertuig 4 gebruikmaken van de taxistandplaatsen in de gemeente op de openbare
weg of op een voor het publiek toegankelijke privéweg?
ja
nee
18 Is voertuig 4 uitgerust met radiotelefonie?
ja

nee

Tarieven voor alle voertuigen (indien per voertuig, vul bijkomend blad in)
19 Als je de tarieven per voertuig noteert, kun je een extra blad invullen en bij je aanvraag voegen.
20 Vul hieronder de gewenste tarieven in.
Ga als volgt te werk:
- eerste kolom: ken een nummer aan het tarief toe, bijvoorbeeld A, B enzovoort.
- tweede kolom: geef een precieze omschrijving van de dienstverlening die onder het tarief valt.
- derde kolom: vul het opnemingsbedrag per rit in
- vierde kolom: vul de kilometerprijs per rit in
- vijfde kolom: vul het wachtgeld per uur in
- zesde kolom: kruis aan of je al of niet met een nachttarief wilt werken. Als je 'ja' aankruist, vul je ook
vraag 21 in; als je 'nee' aankruist, ga je meteen naar vraag 22.
omschrijving van de
dienstverlening
tarief

tarief

tarief

tarief

bedrag per
rit

kilometerprijs
per rit

eur
o

euro/

euro/

km

uur

eur
o

euro/

euro/

km

uur

eur
o

euro/

euro/

km

uur

eur
o

euro/

euro/

km

uur

21 Vul hieronder het bedrag van het nachttarief in.
Het nachttarief geldt voor ritten tussen 22 uur en 6 uur.
euro

wachtgeld

nachttarief
ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee
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22 Vul hieronder de forfaitaire tarieven in.
Controleer vooraf of je taxameter die tarieven kan verwerken.
omschrijving van de dienstverlening voor dit tarief

bedrag

tarief

euro

tarief

euro

tarief

euro

tarief

euro

tarief

euro

tarief

euro

tarief

euro

Extra voorwaarden die de gemeenteraad oplegt
23 De gemeenteraad legt de volgende extra voorwaarden op:
 /
Bij te voegen bewijsstukken
24 Voeg de onderstaande bewijsstukken bij je aanvraag en kruis ze telkens aan in de lijst
hieronder.
een kopie van je identiteitskaart
de statuten van de firma
een bewijs van goed zedelijk gedrag van de exploitant, dat hoogstens drie maanden oud is
een document waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ)
een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de fiscale lasten
een lijst met de gewenste commerciële kortingen
bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing-,
of bestelbonnen)
de volgende documenten, die uiterlijk voor de opmaak van de taxikaarten moeten worden bezorgd:
- een kopie van het testrapport van de taxameter
- kopieën van het verzekeringsbewijs (groene kaart), de verzekeringspolis, de technische keuring, het
eenvormigheidsattest, het inschrijvingsbewijs (roze kaart)
- de originele prints van de dienststaat, het vervoerbewijs van een testrit en het controlerapport.
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Ondertekening
25 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
plaats
datum

dag

maand

jaar

handtekening

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw
persoonsgegevens te verwerken in het kader van de vergunningsaanvraag voor het exploiteren van een
taxidienst en dit volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op
www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met
persoonsgegevens.

