708344

MONITEUR BELGE

26.1T.2019

-

-

BELGISCH STAATSBLAD

. 11" le secrétaire général du Département de I'Agriculture et de la Pêche, qui assure également la vice-présiclence
clu comité. ".
Art. 2. Le présent arrêté procluit ses effets à la date de son approbation.
Art' 3. Le ministre t'lamancl ayant l'Agriculture et la Pêche en mer dans ses attributions est chargé de l'exécution
clu présent arrêté.
Bruxelles, le 25 octobre 2019.
Le Ministre-Président du Gouvemement flamand,
J.

JAMBON

La N{inistre flama¡cle cle l'Économie, de l'Innovation, de t'Emploi, de l'Économie sociale et de I'Agriculture,
H. CREVITS
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exproitatievoorwaarden

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzond.ere_w-et van 8 augushrs 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, vervangen bij de
bijzondere wel van 16 juli 1993;
_ Ç9le! op ^het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer, artikelen 3, 6, S 3,

^
7,8,9?,!,S2,eerste.id,10,11,17,18,S1en92,79,20,2L,92en93,22,52én_E+,22,26,28,29,51,31,S3toien

met $ 5, 32,34,35, g 7 en 14;
. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffencle de taxicliensten en de diensten voor het
verhuren van voertuigen met bestuurcler; Celet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegcl voor begroting, gegeven op 24 april 2019;
Gelet op het advies van de Mobiliteitsraad Vlaanderen, gegeven op 24 mei 2079;
Gelet oP^ l"J. t{:'pt nr. 2079 /77 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens,
gegeven op 3 juli 2019;
Gelet op. ad^vies 66.477 /1 /Y van cle Raad van State, gegeven op 3 september 2019, met toepassing van artikel Bf ,
^ -1, eerste lid,2", van de wetten op cle Raacl van State, gécóorclineèrd oþ 12 januari7973;
Ç
Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken;
Na beraadslaging,
Besluit :

TITEL 1.

Artikel L. ln dit besluit

-

Algentene be¡tølingen

'"vordt verstaan onder:

1' bestelde rit: een rit die minstens vijftien minuten voor het oppikken van de klant besteld is;
2'beveiligcle zending: een aangetekende brief, een afgifte tegen ontvangstbelvijs of een elektronisch aangetekende

zending;

3" bevoegde personeelsleden en agenten: de personen die toezicht houden op de naleving van het decreet en de
uitvoeringsbesluiten ervan, vermelcl inartikel 34,51, van het decreet van 29 maärt 2019;
f" collectieve rit: een ri.t.die wordt uitgevoerd met een voertuig'r'oor individueel bezoldigd personenvervoer
waarbii de.terbeschikkingstelling van het voertuig betrekking heeft odek van de plaatsen van hef vo'ertuig en niet op
het voertui¡ç zelf;

5'

decreet van 29 maart 2019: het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd

Personenvervoer;

. _ -6' depar_tement: het Departement ìvlobiliteit en Openbare Werken, r'ermeld in artikel 23, S 1, r,an het besluit van
de Vlaamse Regering van 3luni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;
7" ecoscc'¡re : globale score voor een voertuig om de milieuschade weer te geven die cle uitstoot in de lucht
veroorzaakt voor de verschillende componenten-r.an de natuurlijke en menseií¡ke omgeving, evenals voor het
broeikaseffect en cle ¡¡eluitlsoverlast;

8'¡;em_e-ente:.de gemeente tvaar de vergunning is uitgereikt conform artikel 6, $ 2, van het decreet van
)9 maart 20L9, of de gemeente rvaar cle bestuurèierspasis uitgeiêikt confc¡rm artikel 18, 1, r'an
het voormelde decreet;
$
9' klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de ver\¡oerso\¡ereenkomst sluit, al dan niet gelijk aan de

vervoerde persoorl;
L0' minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer;
11' schrifleliik: elk uit woorden of cijfers. bestaand geheel dat kan worden gelezen, gereproduceerd en vervolgens
meegedeeìd. Dat geheel kan met elektronische middelen overgebrachte en op$eslageninfoimatie bevatten;
1.2o voertuig: elk twee-, drie- of viern'ielig motorrroertuig dat naar constructie en uitrusting geschikt is vor-¡r het
vervoer van ten hoogste.negen personen, _ile bestuurder inbe¡;repen, met uitzondering vain"de voertr,rigen clie
gebruikmaken van een hulpmbtor, rn'aarvan het vermogen niet ht¿eì- is dan 0,3 kW;
13" rverkdagen: van maandag tot vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen;
1'1" zero-emissier'oertuig: een e.lektrisch-voertuig met een batterij of een voertuig dat uitsluitencl aangedreven
wordt door een elektrische motor die gevoed n'ordt ãoor een bra¡dstófcel.

Art. 2.
1o 0,75

2'

De vervoersonkosten, vermelcl ìn artikel 2, 4" , van het decreet van ?9 maart 2019, u'orden vastgesteld op:
eurtt per beladen kilometer voor voertuigen die worden ingeschakeld als straattaxi of standplaatstaxi;

30 euro Per ulìr troor voertnigen clie worden ingeschakeld voor ceremonieel vervoer.
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De bedra¡;en, vermeld in het eerste lid, ziln gekoppeld aan cle index r,'an consumptieprijzen van de maancl van de
inrverkingtreding van dit besluit.

Ze worden automatisch aangepast op 1 januari van elk jaar afhankelijk van de er:olutie van de index van
consumptiepriizen van de maand november van het voorgaancle iaar.
TITEL 2.
Dienstett voor itrdiuidtteel bezoliligd personent,et'.)oer

-

HOOFDSTUK 7.
Afdeling 1.

-

V,rgunrùng

Aanvraag

-

Art. 3. Het model van het formulier om een vergunning aan te vragen voor de exploitatie van een dienst voor
individueel bezoldigd personenvervoer en om een vergunning aan te vragen voor een reservevoertuig is opgenomen
in bijlage 1, die bii dit besluit is gevoegd.
Het formulier, r'ermeld in het eerste lid, r,r'ordt ook gebruikt om de volgende aanvragen in te clienen:
1' een aanvraag om het aantal voertuigen !\'aarop een vergunning betrekking heeft, te verhogen of te verminderen;
om het aantal reservevoertuigen voor een bestaande exploitatie te verhogen of te verminderen;

2o een aanvraa¡;

3'een aanvraag om een voertuig

te vervangen.

De gemeente bevestigt de ontvangst van het formulier. vermeld ín het eerste lid, en kan, in voorkomend geval,
bin¡ren trvintig dagen na de ontv'angst de ontbrekende bervijsstukken opeisen en vragen om de onvolledige
vermeldingen op dat formulier of de bijlagen aan te vullen.

Art. 4, $ 1. De vergunning, vermeld in artikel

3, eerste

lid, wordt bij het bevoegde college aangevraagd.

De vergunning wordt uitgereikt binnen vijfenveertig dagen vanaf cle dag waarop de aanvraag volledig is. AIs het
bevoegde college gedurende de voormelde termijn niet zetelt, wordt de termijn verlengd tot maximum zestig dagen.
De lveigeringsbeslissingen r,r,orden aan de aa¡rvrager betekend.
$ 2. Het model van de vergunning voor cle exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenver\¡oer
is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

In de vergunning wordt er aan elk voertuig een identificatiecocle toegekend. Elke identificatiecode kan maar een
keer worclen toegeu'ezen. De vergunning geeft een opsomming van de gegeven iclentificatiecodes.

Art. 5. Ieder voertuig krijgt twee vergunningskaarten voor individueel bezoldigd personenvervoer. Het model
van de vergunningskaart is opgenomen in bijlage3, die bij dit besluit is gevoegd. Dé vergunningskaart vermeldt de
gegevens van de vergunning en de gegevens van het voerfuig.
De vergunningskaarten worden pas uitgereikt als de exploitant alle fíegevens die in de vergunningsaanvraag
vermeld zijn. geactualiseercl heeft, alsook alle bijbehorende ber,r'ijsstukken heeft meegedeeld.

Art. 6. De natr,rurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van de vergunning betaalt voor de vergunning een
jaarlijkse gemeenteretributie, overeenkomsti¡; artikel 8, $ 1, van het decreet van 29 maart 2019.
Het basisbedrag, r'ermeld in artikel 8, $ 2, r'an het voormelde decreet, bedraagt:
1' tot 1 januari 2030: 250 euro \¡oor zero-emissievoertuigen;

2" tot 1 januari 2025: 250 euro voor voertuiger-r met een ecoscore van minstens 74 r,oor voertuigen met vijf
zitplaatsen, van minstens 71 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen en \¡an minstens 6l voor voertuigen met
meer dan vijf ziþlaatsen die voldoen aan de definitie van een minibus. verrnelcl in artikel 1,52,48, van het voormelde
koninklijk besluit
3' 350 euro voor alle andere voertuigen.

Art. 7. Met een beveiligde zending brengt de exploitant de administratieve diensten van de geneente binnen de
volgende termijnen op de hoogte van de volgencle elementen:
1" een wijziging van het adres van de rvoonplaats, rechtsvorm, exploitatiezetel of maatschappelijke zetel: binnen
tien dagen na de dag van de lvijziging;
2o een in kracht van gervijsde gegane strafrechtelijke veroordeling terr opzichte van de exploitant als vermeld in
artikel 1.0, $ 1: binnen tien dagen na de dag waarop het vonnis is uitgesprokeh. De exploitant bèzorgt in dat geval een
kopie van de uitspraak;

3" de ve4aring, r'erstriiking of opschorting rran de verzekeringspolis van een of meer voertuigen: binnen 2-l uur na
er1 het laatste
keuringsbervijs gelden daarvoor als bewijzen;

de dag waarop die polis veriaart, verstrijkt of wordt opgeschort. De groene verzekeringskaart

1" een uitspraak van het gerecht over de faillietverklaring of het verslâg van een uitgesproken faillissement: binnen
tien dagen na de dag van de uitspraak of het verslag. De eiploitant bezoigt in dat ¡;eval een kopie.

Elke exploitant bezorgt de aclministratieve diensten van de gemeente jaarlijks, binnen drie maanden na de
ve4aardag van de uitreiking van zijn vergr,rnning, uit eigen berveging en met een beveiligcle zending, een uittreksel uit
het strafregister als vermeld in artikel 596, eerste lid, r'an het Wetboek van Strafvordering, r'an minder dan
drie maanden oud, waarin vermeld staat dat hij nog altitd voldoet aan de voom'aarden over de zedeliikheicl, vermeld
in artikel 10, $ 1, van dit besluit. Als de exploitatie gebeurt door een rechtspersoon, wordt er een uittreksel bezorgd van
cle zaakvoerclers of de bestuurders die belast ziin met het dagelijks beheer en een uittreksel uit het centraal strafrègister
op naan van cle rechtspersoon.

Art. 8. Tijdens een rit die op het grondgebied van het Vlaamse Gervest wordt uit6¡evoerd door een taxidienst of
een dienst voor het verhttren van een voerttrig met een bestuurder die in een ander ¡;èlvest is vergund, mogen geen
personen instappen op het grondgebied van het Vlaamse Geltest, tenzij de rit besteld is.
Afdeling 2.

-

Voorwaarclen

Art. 9- $ 1. Een kanclida.ìt mag het beroep van exploitant van diensten voor individueel bezoldigd persorlenvervoer uitoefenen, als hij volcloet aan de votrrlvaãrdcn over de zeclelijkheicl, cle beroepsbekwaamheid en de soh,abiliteit,
vermeld in artikel l0 tot en met 12.
$ 2. De docttmenten die gelden als stukken om de zedelijkheicl, cle beroepsbekwaamheicl en de solvabiliteit te
belvijzen, worden bij de vergunningsaanvraag gevoegd.
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is opgenomen in het model van het formulier dat als bijlage

1

. {tt. 19. 5 I Een exploitantbewijst dat hij van goed zedelijk gedrag is als hij in België of het buitenland geen van
de volgencle in kracht varr gervijsde gegane veroordelingen heeft opgelopen:
1'een criminele straf, al dan niet met uitstel;
.hoofdstukken
.1' "gl veroord_eling sinds minder dan vijf jaar voor een van de overtredingen,
I tot V eri titel lX, hoofctsttrk I en Ii van het Strafw,etboek.

r'ermeld in boek 2, titel III,

. Er wordt geen.rekening ¡¡ehouden met de uit¡;ewiste veroordelingen of de veroordelingen \À'aarvoor de betrokkene
eerherstel heeft gekregen.
Als een veroordeling dtror een buitenlancìse gerechtsinstantie tritgesproken is, wordt rekening gehouden met
die_ betrekking heeft op een feit dat volgens het Éelgisch recht kan leiden lo[ een van cle
veroordelingen, r'ermeld in paragraaf l.

-.

S 2.

elke veroordeling

Art.

11. Een exploitant is beroepsbeklvaam als hij aan al de volgende voorwaarden voldoet:
activiteit indiviclueel bezolctigd personenvervoer op als activiteitencode in de Kmispuntbank voor
^ .1'hil neemt de
Ondernemingen
en in voorkomend geval in de statuten;

2' hij beschikt over een minimale kennis van het Nederlands:
a) op het niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen of;
Dt op het niveau 42. r,an het_Europees referentiekader voor Talen en hil bewijst bin¡en twee jaar na het bekomen
van de vergunning dat hij over het nivear¡ 81 beschikt.
Als de exploitant een rechtspersoon is, wordt de voo¡n'aarde, vermeld in het eerste lid, 2", r'ervuld door de
zaakvoerclers of de bestuurders dìe met het dagelijks beheer belast zijn.

Art. 12. Een exploitant is solvabel als hij

aan al de volgende I'oo¡n'aarden voldoet:

1" hij.is eige_naarvan de voertuigen die hij_exploiteert, heeft er de beschikkir-rg over door een contract van aankoop

op afbetaling, of heeft een contract van huuriinañciering of van huurkoop;
2' hij is in orde met de betaling van:

n) taksen of belastingen die verbonden zijn aan de exploitatie van een dienst voor individueel bezolcligd
Personenvervoer;
û) sociale bildragen of lonen.
Afdelírtg 3.

Reserve- en vervangingsvoertuigen

-

Art. 13. Het aantal reservevoertuigen is beperkt tot

voertuigen.

één voertuig voor elke begonnen schijf van tien toegelaten

De reservevoertuigen krijgen een reservekaart, wa¿rvan het model is opgenomen in bijlage 4, die bii dit besluit is
gevoegd. De reservekaart vermeldt de gegevens van de vergunning en de þ"egevens van hetiroertuig.
11..S 1 D.u exploitant kan aan de gemeente een toelating vragen om een ven'angingsvoertuig als vermeld in
., 4t!.^
artikel 22, $ {, van het decreet van 29 maart-2019, in te zetten, op voorivaarde dat hij de b"ervïjsstukkeñin k¡,r'estie aan
de gemeente heeft bezorgcl en het voertuig is geregistreerd in dè gegevensbank, ve¡meld in ártikel 54 van dit besluit.
.. De toelating kan alle.en voor_ten hoogste drie maanden worden verleend en is niet hernieuwbaar. Na afloop van
die termiin levert de exploitant binnen twee werkdagen de ven,angingskaart bij de gemeente in.
De beslissing over de toelating wordt genomen door de administratieve diensten van de gemeente.

De aclministratieve dienst
-van de gemeente reikt cle vervangingskaart uit binne¡r twee werkdagen vanaf het
momenl dat de aanvraag voìledig
is.
$ 2. Het moclel van cle vervangingskaart is opgenonen in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd.

, Art. 15. Op het.ogenblik dat de reservevoertuigen, respectieveliik vervangingsvoertuigen, ingezet lvorden, zijn ze
als voertuig voor indiviclueel bezoldigd personenvèrvoer verzekerd.
Afdclirtg 4.

-

Stopzetting

Art. 16. Als de dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer definitief worclt beëindigcl, brengt de
exploitant de gemeente daarvan onmiddetlijk. op de hóog^te en levert hij op de eerste werkdag no de clag r'än de
stopzetting de vergunning, de vergunnings-. de ieserve- eñ de vervanginlsliaarten in bij de gerñeente.
De dahrm van de effectieve stopze,tting is de datrrm rvaarop de exploitant de vergunning, de vergunnings-, cle
reserue- en de vervangingskaarten ingeleveid heeft bij de gemeente. De exploitant krijg'í een oñtvangstbervijs v"an die
rnlevenng.

Afdelittg 5.

A¡t. 17. Het college
.bezoldigd

-

Schorsing, intrekking en beroep

t'an de gemeente kqn de vergr,rnning voor het exploiteren van een dienst voor individueel
Personenvervoer voor èen bepaalde tijd bij beslissing schorsen oT inhekken als de exploitant:
1" oniuiste inlichtingen heeft verstrekt over gegevens die noodzakelijk zijn voor de afgifte van de vergunning;
?" de elementen, vermeld in artikel 7, eerste

lid, niet binnen de vooropgestelde termijn meecleelt aan de gemeente;
3" het uittreksel, vermeld in artikel 7, tweede lid, niet uit eigen berveging bezorgt;
4" nìet meer voldoet aan een van de voorwaarden die vereist zijn om de bestaande vergunning uit te reiken;
5o

de vergunnings- of exploitatievoorwaarclen niet naleeft;

6o tlvee jaar na afgifte van cle

vergunning niet orrer het taalnir.eau 81, vermeld in artikeÌ

11, 2", beschikt;

7' niet voldoet aan de fiscale en sociale verplichtingen;

..

.8:

d"

wtlz]'gt;

Sege\¡ens van de âpparatuur en voorzieningen ter registratie van

ritten, ta¡ieven en arbeids- en rr.rsttijelen
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9" de gegevens over de dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer die bij een controle worden gevraagd,

niet voorlegt;
10'bestuurders aan'"verft of laat rijden die niet voldoen aan de voorwaarden, 'r'ermeld in hoofdstuk 3, afdeling 2;

lf

instructiegeeftaandebestuurdertoteengedragingalsvermeldinartikel 27,5",6",7",8",9",12"en13',of

dergelijke gedragingen h'etens en u'illens gedoogt;
12'misbruik maakt van een vergunning.

Art. 18. $ 1. Voordat

er beslist lvordt om de vergunning te schorsen of in te trekken, wordt de exploitant gehoord.

De beslissing wordt betekend aan de exploitant. De beslissing vermeldt cìe u'ijze waarop beroep kan worclen
aangetekend.

Het beroep schort de beslissing van de gemeente tot schorsing of intrekking van cle vergunning niet op.
$ 2. Het beroep tegen een beslissing om de ver¡;unnin¡¡ te rveigeren of tegen de beslissingen over de intrekking of
schorsing r,r'ordt met een beveiligde zending bij het departement ingediend biñnen vijftien dagen na cle betekening i,an
de weì¡;eringsbeslissing of binnen viiftien dagen na dè datum rvaarop de termiin van drie maanden verstriikt clie op
de indiening van de aanvraag volgt.

$ 3. De intrekking, de schorsing of het beroep wordt onmidclellijk door de gemeente geregistreerd in

cle

gegevensbank, vermeld in artikel 54.

HOOFDSTUK 2.
Aftlcling 1.

-

-

Bcstuurdcrspns

Aanvraag

Art. 19. Het model van het formulier om een bestnurderspas aan te vragen, is opgenomen in bijlage 6, die bii dit
besluit is gevoegd.
De gemeente bevestigt de ontvangst van de aanvraag en kan, in voorkomend geval, bin¡ren twintig dagen na de
ontvangst de ontbrekende bewijsstukken opeisen en vragen om de onvolledige vermeldingen op dat formulier of de
bijlagen te laten aanvullen.

Art. 20. De bestuurderspas, waarvan het model is vastgesteld in bijlage 7, rvordt uitgereikt binnen twintig dagen
vanaf de dag n'aarop cle aanvraag volledig is. De weigeringsbeslissingen worden aan dé aanvrager betekend.
Conform artikel 17 van het decreet van 29 maart 2019 betaalt de aanvrager een retributie van 20 euro voordat de
bestuurderspas wordt uitgereikt. Deze retributie lvordt op 1 januari van elk jãar aangepast volgens de schommelingen
van het indexciifer van de consumptiepriizen. Deze aanpassing gebeurt cloor micldèl van de coêfåciënt die wolclt
bekomen door het indexcijfer van cle maand december van het jaãr voorafgaand aan het belastingjaar te clelen door het
indexcijfer van cle maancl december va¡ het jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van difbesluit.

Art. 21. Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoe¡ aanbiedt of uitvoert, heeft op
elk moment zijn bestur,rrderspas bij zich.
cle

A,rt. 22. De bestuurderspas vervalt als hij niet is afgehaald binnen drie maanden die volgen op de laatste dag van
uitreikingstermijn van twintig dagen, vermeld in artikel 20.

Art. 23. Met een beveiligde zending brengt de bestuurder de gemeente binnen de volgende termijnen op

de

hoogte varr de vol¡iende zaken:

1" een wijziging van het adres van de u'oonplaats: biruren tien dagen na de dag van de u'ijziging. Bij een
adreswijziging binnen de gemeente, blijft de bestuulderspas geldig;
2" een in kracht van gewiisde gegane strafrechteliike veroordeling ten opzichte va¡r de bestuurder, r,ermeld in
artikel 25, $ 1: binnen tien dagen na de dag waarop het vonnis is uitgesþroken.-De bestuurder bezorgt in dat geval een
kopie van de uitspraak;
3o het intrekken van een rijbewijs met geldige medische keuring of van de toelating tot het verrichten van
arbeidsprestaties in België: binnen 2-l uur na ilie inlrekking

Elke bestuurder bezorgt de administratieve diensten van cle gemeente jaarlijks, binnen drie maanden na de
verjaardag van de uitreiking van zijn bestur-rrderspas, uit eigen beweging en met een beveiligde zending een uittreksel
uit het strafregister als vermeld in artikel 596, eerste lid, van het Wetboek van Strafvorcleiing, dat minder dan drie
maanden oud is, rvaarin vermeld staat dat hij nog altijd voldoet aan de voonvaarden over de zèdelijkheid, vermeld in
artikel 25, $ 1, r'an dit besluit.
Afdcling 2.

-

Voorwaarc{en

Art. 24. $ 1. De kandidaat kan het beroep van bestuurder van een voertuig bestemcl r'oor individueel bezoldigd

persr)nenvervoer uitoefenen als hij voldoet aan al de volgende voorwaarden:

1' hij beschikt minstens twee iaar over een rijbeu'iis;

2'\li woont in België of beschikt over een gekozen woonplaats waar hem elke oproeping of officiële betekening
gelclig kan t'orden gedaan;
3" hij voldoet aan de voorwaarden o\¡er de zedelijkheict en beroepsbekwaamheid, vermeld in artikel 25 en 26.
.$ 2. De clocumenten die gelclen als stukken om cle zedelijkheid en de beroepsbekwaamheid te bern'ijzen, worclen

bii de aanvraag I'an de bestuurderspas gevoegd.

_De lijst met de clocumenten, vermeld in het eerste lid, is opgenomen in het model van het aanvraagformulier voor
een bestr¡urderspas, dat opgenomen is in bijlage 6, clie bij dit besluit is gevoegd.

Art. 25. $ 1. Een bestuurder bewijst dat hij van goed zedelijk gedrag is als hij in België of het buitenland geen van
de vol¡çende in kracht van gewijsde gegane veroordèlingen heeft opgelõpen:
1" een criminele straf, al dan niet met r,ritstel;

,

2'een correctionele gevangenisstraf, in hoofdzaak, van meer clan zes maanclen, al dan niet met uitstel, ¡;edurende

de laatste tien iaar;

3" ee1 correctionele
.laatste
viji jaar;

gevangenisstraf, in hoofdzaak, r'an drie tot zes maanden, al dan niet met uitstel, gedurende de

108348

MONITEUR BELGE

-

26.17.2019

-

BELGISCH STAATSBLAD

'l' correctionele veroordelin¡¡en of politieveroordelingen die, bij elkaar opgeteld, meer dan clrie maanclen
gevangenisstraf in hoofdzaak bedlagen, met of zoncler uitsiel, gedurenãe de laatsiõ drie jaar;
. 5" meer dan vijf veroordelingen, al dan niet met uitstel, voor overtredingen van het verkeersreglement van cle
tweede graad;
6o

meer dan drie \¡eroordelingen, al dan niet met uitstel, \'oor overtreclingen van het verkeersreglement van de

clerde of vierde graad;

7' meer dan één veroordeling, al clan niet met uitstel, r,oor het besturen met alcoholintoxicatie, onder invloed, in
staat van dronkenschap of onder invloecl van andere stoffen die de rilvaardigheid beTnvloeden.
, Er rvordt geen.rekening gehouden met de uitgerviste veroordelingen of de veroordelin¡;en \4/aarvoor de betrokkene
eerherstel heef t gekregen.

-. $ 2. Als een veroordeling.door een buitenlandse gerechtsinstantie is uitgesproken, wordt rekening gehouclen met
elke veroordeling die- betrekking heeft op een feit daÈ'r,olgens het Belgisch Ëari leiden tot een van dei'ãroordelingen,
vermeld in para¡;raaf

Art. 26.

1.

Een bestuurder is beklvaam als hij aan al de volgende voorrvaarden voldoet:

1'hii beschikt over een rijbeH'ijs en geldige medische keuring voor bezoldigd

personenvervoer;

2" hij heeft cle toelating om arbeidsprestaties te verrichten in België als de bestuurder een buitenlandse staatsburger

.

rS;

3'hij beschikt over een minimale kennis van het Nederlands:
n) op het niveau 81 van het Europees Referentiekader \/oor Talen of;
lrl op het niveau A2_t'an.het Er.rropees referentiekader voor Talen en hij bewijst binnen twee jaar na het bekomen
van de bestuurderspas dat hij over hei niveau 81 beschikt;

1'hij beschikt over de vereiste kennis over het vervoer van personen met beperkte mobiliteit, aÌs hij ritten uitvoert
met voerfuigen die aangepast zijn aan het vervoer van personen in een rolstoef.
Afdelittg 3.

.

f.tt-

-

Schorsing, intrekking en beroep

27; \et- college.van de gemeente kan de bestuurderspas voor een bepaalde tijd bij beslissin¡; schorsen of

intrekken als de beshrurder:

1' oniuiste inlichtingen heeft verstrekt over gegevens die noodzakelijk ziln .r'oor de afgifte van de bestuurderspas;
2o

de gegevens, r'ermeld in artikel 23, eerste lid, niet binnen de vooropgestelde termijn meedeelt aan de gemeente;

3' het uittreksel, vermeld in artikel 23, tu'eede lid, niet uit eigen beweging bezorgt;
4" niet meer volcloet aan een van de voorwaarden die vereist zijn om de bestaande bestuurderspas uit te reiken;

5' twee jaar na afgifte van

_ 9'9"

de bestuurderspas niet over taalniveau 81, r,ermeld in artikel 26, 3", beschikt;

gegevens van de apparatuur en voorzieningen ter registratie van ritten, tarieven en arbeids- en rusttijclen

of wljzigr;

wist

7'de apparatut¡r niet gebruikt;
8" een a¡rder tarief vraagt dan het tarief dat aan de klant kenbaar is gemaakt met de tarievenkaart, vermeld in
artikel 31, g 2. eerste lid;
9."

q:l

tweede lid;

arrdere prijs vraagt dan de prijs die is berekend volgens de tariefstructuur, vermeld

in artikel

31, S 2,

10o de documenten dje betrekking hebben op cle clienst voor individueel bezoldigd personen\¡ervosr, die bij een
controle worden gevraagd niet voorleþt;

11' overlast veroorzaakt;
12" stationeert op plaatsen waar dat niet mag;

13' met een niet-vergund voertr.rig riidt.

Art- 28' $ 1. Voordat beslist wordt om de bestuurderspas te schorsen of in te trekken, wordt de bestuurder

.

gehoord.

Voor de feiten, vermeld in artikel 27, 5, 6", 2", 8", 9", 12" en 13" ,"vorclt de beslissing a an de bestuurder en cle
exploitant.betekend. In de_overige gevallen wordt de beslissing alleen aan de bestuurdËr betekend. De beslissing
vermelclt de rt'ijze waarop beroeþ kan worden aangetekend.
_

Het beroep schort de beslissing van de ¡;emeente tot schorsing of intrekking van de bestuurderspas niet op.

.

$ 2..Het be-roep tegen een beslissing om de bestuurderspas te rveigeren trf tegen beslissingen om de bestuurclerspas

in te trekken of te schorsen, word.t m.et een beveiligcle zendìng bij heidepartemënt ingedienä bintten viiftien dagen no
cle betekening van de weigeringsbeslissing of binnin vijftien ãugôn nu dä datum ruuuíop de termijn uoti dri" míanden
verstrijkt die op de indiening van de aaniraag \:olgt.

3. De intrekking of de schorsing wordt onmiddellijk cloor de gemeente geregistreerd in

$
vermeld in artikel 54. -

cle gegevensbank,

De bestuurder van wie de bestuurderspas ingetrokken is, kan de eerste tr,vee jaar die volgen op de intrekking geen
nieurve bestuurderspas aanvragen.

HOOFDSTUK 3.
Afdeling 1.

Exploitntie

Straattaxi

-

Onderafdeling 1.

-

-

Het voertuig

Art. 29. De carrosserie en de cabine van de voertuigen bevinden zich
kr,r'aliteit, comfort en netheid.

in goede staat. Ze bieden de nodige
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De voertuigen die aan de volgende voorwaarden voldoen, r'oldoen aan de verplichtingen, vermelcl

in

het

eerste lid:

1'de deuren, de koffer en de ramen van de deuren kunnen probleemloos open
2'de zetels en de koffer zijn altijd in een nette staat;

en dicht;

3" het voertuig \.ertoont geen sporen van een ongeval.

Het r¡oertuig voldoet aan de volgende emissienorm:
1'met ingang 1 januari 2020: als het voertuig is ingeschreven bij de Dienst Immatriculatie van Voertuigen van de
feclerale overheidsdienst Mobiliteit na 1 januari 2020: een minimale ecoscore van 71 voor voertuigen met
vijf zitplaatsen, van 66 \¡oor voertuigen met meer dan vi.jf ziþlaatsen en van 56 voor voertuigen met meer dan
vijf ziþlaatsen die voldoen aan de definitie \¡an een minibus, vermeld in artikel 1, S 2, {8, r'an het vurrmelde koninklijk
besluit;

2' met ingang

1

januari 2025:

n) als het voertuig is ingeschreven bij de Dienst Immat¡iculatie van Voertuigen van de federale overheidsclienst
Mobiliteit voor I janttari 2025: een minimale ecoscore van 77 voor \¡oertLligeñ met vijf ziþlaatsen, van 66 voor
voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen en van 56 vcror voertuigen met meer dan rrijf zitplaatsen die voldclen aan de
definibie van een minibus, vermeld in artikel 1,52, 18, van het voormelde koninklijk besluit;

ll, als het voertuig is ingeschreven bij de Dienst Immatriculatie van Voertuigen va¡ de federale overheidsclienst
Mobiliteit na 1 jantrari 2025: èen minimale ecoscore van 74 voor voertr,rigen met vijf zitplaatsen, r,an 71 r,oor voertuigen
met meer dan vijf zitplaatsen en van 61 voor voertr,rigen met meer dan vijf ziþlaatsen die voldoen aan de definitie van
eerr nrinibus, r'ermeld in artikel 1.,52,48, van het voormelde koninklijk besluit;
3' met ingang 1 lanuari 2030:
c) als het voertuig is ingeschreven bij de Dienst Immatriculatie van Voertuigen van de federale overheidsclienst
Mobiliteit voor 1 ianuari 2030: een minimale ecoscore van 74 voor voertuigen met viif zitplaatsen, van 71 voor
voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen en van 61 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen die voldoen aan de
definitie van een minibus, vermelc{ in artikel l,52, 18, r¡an het i,r-rormelde koninklilk besluit;
D) als het voertuig is ingeschreven bij de Dienst Immatriculatie van Voertuigen van de federale overheiclsclienst
Mobiliteit na I januari 2030:-zero-emissie voor alle voertuigen.

Behalve als er een prijsafspraak is, zijn de gegevens over de prijs altijd zichtbaar voor de vervoerde Lrersoon in het
r.oertuig, met verlichting als dat nodig is.

Art. 30. S 1. Elk voertuig, met nitzondering van de voertuigen die niet zijn ingeschreven bil de Dienst
Immatriculatie van Voertuigen van de federale overheidsdienst Mobiliteit en met uitzondering van de ven.angingsvoertuigen, is uìtgerust met een speciale nummerplaat als vermeld in artikel 4, $ 4, van het ministerieel besluit van
23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertrrigen.

S 2. Elk voertuig in dienst heefi tu,ee geplastificeerde 'r'ergunningskaarten voor individueel bezoldigd

personenvervoer aan boord.

Eén kaart r.r'ordt op de mgler.rning van de voorste passagiersstoel bevestigcl. Als het voertrrig maar over th'ee
deuren beschikt, wordt die kaart op het dashboarcl bevestigd. De gegevens van die kaart zijn leesbaar voor de
vervoerde persoon.

De tu'eecle kaart wordt bevestigd aan de achterruit, rechts onderaan, tenzij het voertuig besclúkt over een
tarievenkaart als vermeld in artikel 31, S 2, eerste lid. De ¡;egeverrs van die kaart zijn van buiten uit leesbaar voor
derden.

S 3 Op het ogenblik dat cle resen'evoertuigen, respectievelijk vervangingsvoertuigen, ingezet worden, wordt één
geplastificeerde resert'ekaart, respectieveliik eén geplastificeerde vervangingskaart, bevestigd naast cle vergunningskaart of de tarievenkaart.

$ .1. Bil verlies, diefstal of vernietiging van cle vergurLnings-, reserve- of vervangingskaart, r,r'ordt op \¡ertoon van
een attest van de politie een nieurve kaart met de vermelding "duplicaat" uitgereikt door de gemeente.
$ 5.

ln afwiiking \¡an paragraaf

2 tot en met 4 kan de

minister de reglementering vaststellen voor de herkenbaarheid

van voertuigen met tivee of drie wielen.
Onderafdeling 2.

-

De dienst en de ritten

Art. 31. $ 1. De tariefstructuulvr'ordt voor het begin van de rit, of bii een bestelde rit voor het begin van de
bestelling. op een transparante manier kenbaar gemaakt aan cle kandidaat-klant.
De tariefstructuur bestaat uit één of meer componenten, waaronder:
1" de starþrijs;

2' de wachçrijs per minuut;

3' de prils per kilometer;
-1"

de prijs per minuut;

5" het gecombineerd tarief;
6" het forfaitair tarief voor een welbepaalde rit;

7' het minimum- en maximumtarief voor een lvelbepaalde rit.
Minstens alie gebruikte componenten worden vermelcl.
$ 2. De tariefstntctuur is op fysieke wijze zichtbaar in het voertuig, op een tarievenkaart, waarvall het model is
vastgelegd in bijlage 8, die wordt bevestigcl op achterste zijruit aan cle rechterkant.

Bij een bestelde rit kan de tariefstructuur, in afrvijking van het eerste lid, langs telefonische of elektronische '"veg
kenbaar rvorden gemaakt aan de klant. Bij de bestelling krijgt de klant daan,an een schriftelijke bevestiging. In dat
geval worcìt de talievenkaart vervangen door de vergunninlskaart, 'r.ermeld in artikel 30, $ 2,-eerste lid. $ 3. Er rvordt een prijsindicatie van het eindbedrag meegedeeld aan de klant voor het begin van de

bestelde

rit voor het begin van

de bestelling.

rit, en bij een
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Art. 32. S 1. Irr elk voertuig dat in dienst is, is apparatlrur aanwezig waarmee de gegevens, vermeld
_
en 34, beveiligd kunnen r.r'ordeñ geregistreerd, opgeèlìgen en geraadplãegd.
$

in artikel

33

2.,De Scgei'ens die verrverkt lvorden door de tussenpersonen, worden beveiligd
6;eregistreerd, opgeslagen en

geraadpleegcl.

. S 3. þ paragraaf 1 en 2 rvordt verstaan onder be'r-eiligcl: de integriteit, de onveranderlijkheid, de oorsprong en het
niet-weerlegbare karakter van de gegevens is gewaarborgã aan de hãncl van een betrouvvbáar controlespoär hrísen het
vervoerbewiis en de levering r'¿n-dè dienst. pe ,gegevens, r'ermelcl in p.aragraaf

overheidsdiensten er toegang toehebben.

\ en 2, lvorden op een

externe locatie opgeslagen, waar bevoegcle

De minister beoaalt de wijze rvaaroP de gegevens lvorden beveiligcl en bewaard en kan aanvullende bepalingen

ople¡¡gen.

4. De verzamelde gegevens rvorden ook gebruikt om te analyseren hoe cle prijzen zich ontlvikkelen. Als er een
_$
marktverstoring optreeclf, kan de minister minimum- en maximumtarieven bepaÎen'.

Art. 33.

De dienststaat bevat al de volgende gegevens:

1'bii het begin van

cle dienst:

a) de naam of benaming van de exploitant, zijn adres, e-mailadres en telefoonnummer;
D) de datum;
c) de iclentificatiecode van het voertuig of het immatriculatienummer in geval van een reserve- of vervangingsvoertuig;
¿/)

de nummerplaat van het voertuig;

e) de naam en de voornaam van de bestuurder;

/

het uur waarop cle dienst van cle bestuurder begint;
. .C) 1).de kilometerstand van het voertuig bij.het begin van cle dienst en de locatie van het voertuig als de
dienstverlening wordt uitgevoercl op basis vañ anãere app"aratuur dan een taximeter;
de getotaliseerde rvaarden, vermeld in bijlage 9 bij het koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende de
.2)
meelinstrumenten als de dienstverlening rvordt uitgévoerd'op basis van êen Europees gehorìrologeerde taximeter;
2" tijdens de dienst:
a) de uren van de effectief genomen mstpauze;

b/.het aantal uitgevo,erde ritten sinds het begin van de dienst, cle eindprijs per rit, de kilometerstanden van het
voertuig bii het.begin en bii het einde van elke trilger.oerde rit, het aantal opiei.niirgen, de totale afgelegde afstar-rd, de
afgeìegde beladen afstand;

3'

aan het einde van de dienst:

n) de datum en het uur van de effectieve beêindiging van de dienst;
- -Dl het aantal uitgevoerde ritten, de priisafspraak en de eindpriis per rit, de kilometerstanden van het yoertuis bii
het begin.en bij het einde va¡ elke uitgèvoerdê rit en bij het beþin eir bi¡ het einde van de dienst, de locatie vu.,"h"í
voertuig, het aantal opnemingen, de totaìe afgelegde afstand, dð afgelegâe beladen afstand.
De bestuurder kan een exemplaar van de dienststaat voor zichzelf genereren.
De apparatuur in het voertuig biedt.de mogelijkheid_ om de gegevens,
.leggen.
Die gegevens worden in eén leesbare

r'ermeld in het eerste lid, ter inzage voor te
enleístaanba.e vo."m"voo.gelegcl en zijn identiek uutr.l" oorspionkelijke

ge8evens.

. . De verplich.tinge¡, vermeld in het eerste tot en met het derde lid, gelden ook als de gegevens zich digitaal in Betgië
of in het buitenland bevinden.

Art. 9¿. S t ' Aan het einde van cle rit wordt aan de vervoerde persoon, of in voorkomencl geval aan de klant als
..
die niet cle vervoe.rde persoon is, een ven'oerbewiis gegeven, zoncler dat die erom r,erzoekt,"waarop minstens dà

volgende onuitwisbare vermeldingen staan:
1' de vermelcling "vervoerbewijs";

2'

de naam of de benaming van de exploitant, zijn adres, e-mailadres en telefoonnummer;
3" de iclentificatiecode van het voertuig of het immatriculatienummer in geval van een reserve- of vervan¡¡ings-

voertuig;

4'

de nummerplaat van het voertuig;

5" de naam van de bestuurder;

6' het volgnummer van

cle

rit, dat een oplopend getal is;

7" de datum en het uur van het in- en uitstappen;

instap- en uitstapplaatsen of, als er geen straatnamen bestaan, de gps-coördinaten en het gps-formaat;
9' het aantal afgelegde kilometers;
8o de

10" het toegepaste tarief;

11,',de totale Pfrjs van de.rit of de prijs per persoon in geval \¡an een collectieve rit, r,oorafgegaan door cle
vermelding "te betalen bedrag";
12o.de vermelcling "klachten", in voorkomend, geval de tussenpersoon en de contactgegevens van de
vergllnnlngverlenende gemeente, in voorkomend geval de machtigingverlenende gemeente, en het k'Íachtenorgaan.

. In geval \:an een collectieve rit worden de vermeldingen verstrekt per vervoerde persoon, of per klant als de klant
niet de vervoerde persoon is.
In geen geval mag een hanclgeschrer,,en vervoerbewijs worden gegeven.
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$ 2. Extra kosten die verbonden zijn aan het indiviclueel bezoldigd personenvervoer, zoals parkeerkosten of

wegentol, kunnen aan de klant lvorclen doorgerekend,
geleverd.

c-rp

voc'¡rlvaarde dat het belvijs van die kosten aan de klant worc{t

Art. 35. S 1. Op elk verzoek van de bevoegde personeelsleden en agenten kan de bestuurder de beveiligde

gegevens, r,ermeld in artikel 33 en 34, voorleggen.

$ 2. De exploitant en de tussenpersoon bewaren gedurende zeven jaar de beveiligde gegevens, r,ermeld in

artikel 33 en 34.

De gegevens n'orden voorgelegd op elk verzoek van de bevoegde personeelsleden en agenten.

Onderafdeling 3.

-

De dienstverlening tegenover de klanten en de't'ervoerde personeu

Art, 36. Behalve op andersluidencl r.erzoek van de klant of van de ven'oerde persoon brengt de bestuurder cle
ven'oe¡de persoon langs de snelste route naar zijn bestemming.
In afi,r'ijking van het eerste lid kiest de bestuurder die een collectieve rit uitvoert, zelf welke de meest geschikte en
snelste route is.
Art. 37. Het voertuig mag zich niet parkeren, stationeren of heen en \ reer rijden op mincler dan tr,r'eehonderd
meter loopafstand van een standplaats voorbehouden voor standplaatstaxi's, tenzij de rit is besteld.
Het voertuig ma¡; zich niet bevinden op minder dan tweehonderd meter lot'rpafstand van het grondgebied 'r'an
Luchthaven Brussel-Nationaal, tenzij de rit is besteld.

Art. 38. De persoon die n'il gebruikmaken van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer, heeft het
recht om opgepikt te worden doc¡r een bestuurder in clienst, zodra die vrij is of bij een collectieve rit als er nog eerr lege
plaats is, tenzii het voertuig niet beschikbaar is wegens een bestelde rit of tenzij de rit de cliensttijd overschriidt.
De bestuurder mag:

1' rveigeren iemand mee te nemen die naar een verre of afgelegen plaats wil r,r'orden gebracht, tenzíi zijn identiteit
kan ¡.r'orden vastgesteld, zo nodig door interventie van de politie;
2' een voorschot eisen voor ritten van meer dan 50 km of van minstens 100 euro;

3' klanten of ven,oerde persr)nen rveigeren die de openbare orde verstoren, de veiligheid in gevaar brengen, de
goede zeden in het geclrang brengen en die het \¡oertuig niet respecteren.
Art. 39. Het is de bestuurder

verboden:

1" de clienst uit te voeren in het gezelschap van andere personen dan de vervoerde personen, behah'e als het om
een kandidaat-bestuurder gaat die zijn stage doet;
2" het voertuig tildens de dienst te laten besturen door derden;

3" te roken of rrervoerde personen te laten roken in het voertuig;
4" ritten te u'eigeren, met behoud van de toepassing van artikel 38, tweede lid;

5' overlastsituaties te creëren.
Art. 40. De bestuurder geeft uiterlijk binnen twee

clagen bij de polirie voonl'erpen af die

in zijn voertuig zijn

gevonden.

Art. 41. $ 1. Als er zich tijdens de rit een storing voordoet in de r.r'erking van de apparatuur, brengt de bestuurder
cle ven,oercle persoon en de klant daarvan onmiddellijk op de hoogte en wordt het bedrag van de rit in overleg tussen

de bestuurder en de klant vastgesteld. Nadat de vervoe¡de persoon naar de bestemming is gebracht, stopt de
bestuurder de dienst voor inclividueel bezoldigd personenvervoer met dat voerhrig.
$ 2. Als er zich tijclens de rit een defect voordoet aan het voertuig of het raakt betrokken bij een ongeval, heeft de
vervoerde persoon het recht om het voertuig te verlaten na het beclrag te betalen dat door de apparatuur, vermeld in
artikel 32, $ 1, rvordt aangege\¡en voor cle kilometers die al afgelegd zijn.
De bestuurder zorgt en'oor dat de ven,oerde persoon zijn rit kan voortzetten met een ander voertuig. In geen geval
mogen cle kosten van het oponthoud aan de klanL aangerekend worden.
$ 3. In afrviiking van artikel 34, $ 1, clerde lid, geeft cle bestuurcler een handgeschreven vervoerben'ijs met al de
gege\¡ens, vermeld in artikel 34, S 1, eerste lid, als het vervoerbewijs niet op een andere manier kan lvorden bezorgd.
De bestuurder mag claarna geen personen meer \¡ervoeren met clat \roerhlig zolang de voormelde onmogeliikheicl
aann'ezig is.
A.tLleling 2.

-

Standplaatstaxi's

Onderafdeling 1.

-

Het voertuig

A,rt, 42. Het voertuig beschikt over een meetinstrtrment als vermeld in bijlage 9 bij het koninklijk besluit van
april 2016 betreffende meetinstrumenten, waarmee de gegevens, vermeld in artikel 33 en 3.1 van clit besluit, beveiligcl
kunnen rvorden geregistreerd, opgeslagen en geraadpleegd.
15

Artikel 29 en 30 zijn van toepassing op standplaatstaxi's.

Art. 43. Alle voertuigen die ingezet u,orclen als standplaatstaxi beschikken over een taxilicht op het dak r.an het
voertuig. Het taxilicht vermeldt in het micldengecleelte het woord "TAXI" op de voor- en achterkant van de
lichtinstallatie. De minister kan de uiterlijke kenmerken van het taxilicht vaststellen.
Als het voertuig vrij is, brandt het taxilicht. In alle andere gevallen brandt het taxilicht niet.
Onclerafdeling 2.

Art. 44. Artikel

31, S 2, eerste licl, 32

Onc-lerafdeling 3.

Art. 45. $ 1. Artikel

-

-

De dienst en de ritten

tot en met 35 zijn van toepassing op standplaatstaxi's.

De dienstverlening tegeno\¡er de klanten en de vervoerde personen

36 en artikel 38 tot en met 41 zijn r¡an toepassing op standplaatstaxi's.

Naast de verbodsbepalingen, vermeld in artikel 39, is het de bestuurders van standplaatstaxi's verboden om:

1'op hun

toegelaten standplaats de motor van het voertuig te laten clraaien;
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2'zonder reden hun voerttrig op de standplaatsen te verplaatsen en om daar een overtal te creëren of buiten de
vastgelegde limieten te stationeren.

vnl.

.$

2' Als alle standplaatsen bezet zijn,

wordt het voertuig naar een andere stanclplaats gereden,

r,vaar

ls.

lvel een plaats

$ 3' Het voertuig mag.alleen cle toegelaten standplaatsen bezetten als het in dienst is. De bestuurder kan op elk
Inoment het voertuig \¡erÞlaatsen om aañ te schuiven in de rij of op verzoek vän een bevoegde ambtenaar of afent.

Afdcling 3.

-

Ceremonieel vervoer

Onderafdeling 1.

Art. 46. Artikel 29 en 30 ziin van

Het voertuig

-

toepassing op ceremonieel vervoer.
Deminister
ziin
of
gemachtigde
kan,
in afwijking van artikel 29, derde lid. uitzonderingen bepalen voor \.oertuigen
,.
die lritsluitend ingezet vvorden r:oor ccremonieel vervoer.
In afrvijking r'¡n artikel 30, $ 2, derde lid, r.vo¡dt de tn'eede vergunningskaart be'r-estigd aan de binnenkant van cle
vtrorruit, rechts brx¡enaan, en is ze leesbaar van buiten.

Onderafdeling 2.

De dienst en de ritten

-

Art. 47. Het voertuig ma.g alleen ter beschikking gesteld worden van een natuurlijke of rechtspersool'ì \:oor een
ceremonie.op basis van een schriftelijke overeenkomsl ùraarvan het moclel is opgenomen in bijlage 9;die bii dit besluit
is gevoegd, en lvaarvan een exempláar zich op de zetel van de onclerneming 6eîindt, en een k,rþie aan boórd van het

voertuig.

Het voerhrig \ ¡orclt oP basis van de overeenkomst minstens c-l¡ie uur aaneensluitend ter beschikking gestelcl.
De klachtenkanalen worden vermeld in de overeenkomst.

Art- .48' S..1 .Og elk verztrek van de bevoegcle personeelsleden en agenten kan de bestuurder de or¡ereenkomst,
vermelcl in artikel -17, voorleggen.
2' De exploitant en de tussenpersoon bewaren gedurende zeven jaar de overeenkomsten, vermelcl in artikel 47.
De gegevens tvorden voorgelegd op elk verzoek van de bevoegde personeelsleden en agenten.
Q

Afdcling 4.

O!'-taxi's

-

A'rt' 49. Enkel voertuigen die vergund ziin als straattaxi kunnen '^'orden ingezet als OV-taxi.
Art. 50. Artikel 29 en 30 zijn van toepassin¡; op Ov-taxi's.

.. De minister of zijn gemachtigde kan, in afwijkin¡; van artikel 29, derde lid, uitzond-eringen bepalen voor voertuigen
clie r.¡itsluitcnd ingezet u'ordcrr ioor het vervoer vaìi personen met verminderde mobilitòit.
Met behoud van cle toepassing van artikel 30, $ 2 tot en met $ 5, van dit besluit, kan de lvtobiliteitscentrale, r,ermeld
in artikel 2, 9', van het decrèet vaÀ 29 maart 2019,ãanvullende voorwaarden bepalen voor de herkenbaarheid van het
voertuig.

HOOFDSTUK 4.

-

Klnclúetùclwùcling

Art. 51. Minstens de volgende personen behoren tot het klachtenorÉtaan, r'ermeld in artikel 29, $ 1, van het decreet
van 29 maart 2019:
. 1" een vertegenwt)ordiger van de Nahionale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met

chau fferrr:

2'

ziin.

een vertegenu'oordiger van de tussenpersonen;
3" tlvee vertegenn oordigers van de gebruikers;
.l' een vertegenrvoordiger van de vergun¡ringverlenende gemeenten;
5o een vertegenrvoordiger van Overleg voor de Diensten Aangepast Vervoer;
6' een vertegenwoordiger van de vakbondsorganisaties die in het Sociaal Fonds Taxi en VVB vertegenwoordigd

De ministe¡ kan nadere regels bepalen voor de samenstelling van het klachtenorgaan.
De actoren, r'ermeld in het eerste licl, kiezen onder hun leden een voorzitter. De voorzitter wordt verkozen \¡oor
een periode van tu'ee jaar.
De voorzitter leidt de vergaderingen van het klachtenorqaan. Als de vorrrzitter dat noodzakeliik acht. kan hii een
verte.Senwoordiging van andeie actorèn die betrokken zijn bTj het individtreel bezoldigd personenveruoer uitnodigcn
om deel te nemen ãan het overleg.

Art. 52' Het klachtenorgaan legt haar rverking r,ast in een huishoudelijk reglement.
Het klachtenorgaan organiseert het secretariaat en maakt de contact¡;egevens er\¡an ruim bekend.
Art. 53. Het klachtenorgaan
jaar.

brengt jaarliiks verslag uit aan de minister over de werkzaamheden van het afgelopen

HOOFDSTUK 5.

-

Cegetsens

54. S t. Het departement stelt de gegevensbank, r'ermeld in artikel 31 r¡an het decreet van 29 maart 2019, ter

.beschikking.
ê{.

De gegevensbank bevat alle gegevens, r,ermeld in artikel 31, $ 1, van het clecreet van 29 rnaart 2019, lvaaronder alle
8egqv9ry/ vermeld in de bijlagen dìe bij dit besluit zijn gevoegd-, en het aantal expkritanten op de wachtlijst om een
machtiSing \¡oor een standplãats op cie openbare weg te vérkriigen, met vermelcling van het aantal
þevraagcle

voertuigen.

S 2. De gemeente vult de gegevens aan in de ge¡;evensbank op het ogenblik clat cle ver¡;r.rnning, de machtiging,
,lrestuurcterspas,
de vergunningskaarten, de vervangingskaarten óf de taiievenkaarten

de

r+'oiden ve-rstrekt.

Q

3. De gegevens, vermetd in artikel 31, $ 1, van het decreet r¡an 29 maart 201,9, ziir-r op volgencle u'ijze toegankelijk:

1' r,oor de gemeenten:
n) he't raadplegen \/an alle gegevens;
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lr) het belverken van cle vergunningen, de machtigin¡;en en de bestuurderspassen die de ¡;emeente zelf

uitreikt;

2' r,oor de exploitanten: het raadplegen van de gegevens over hun vergunning en machtigingen en voertuigen,
evenals het raadplegen van de Begevens van de bestuurders clie zij in dienst hebben;
3' r'oor

de politie: het raadplegen van alle gegevens;

4" voor het Departement Mobiliteit en Openbare Werken: het raaclplegen van alle gegevens;
5" voor de c'x'erheidsdiensten die belast zijn met het adminìstratieve beheer of de controle van cle dieusten voor
individueel bezoldigd personenvervoer: het raadplegen van alle gege\¡ens.
De toegang, vermelcl in het eerste lid, blijft beperkt krt die gegevens die nc¡odzakelijk zijn vc¡or de toepassing van
het decreet van 29 maart 2019 en dit besluit, rekening houdend met de rol die iedere toegangsgerechtigde ven'ult.

Art. 55. De tussenpersonen en de sector van het individueel bezoldigd personenver\/oer bezorgen iaarlijks
mobiliteits- en statistische gegevens aan het departement.
De minister bepaalt de invuliing en de praktische regeling.

Art. 56. De lijst van de vergunde exploitanten en de vergunningsgegevens, vermeld in artikel 31, S 5, van het
decreet van 29 maart 2019, u'ordt maandelijks bijgewerkt op de website van het Departement Mobiliteit en Openbare
lVerken.
TITEL 3.

-

Strafbepalùryen

Art. 57. De minister kan de personen, r'ermeld in artikel
hun kentekens bepalen.

34, S 1, r'an hei decreet van 29 maart 2019, aanwijzen en

Art. 58. De lijst van inb¡euken op de bepalingen van het decreet van 29 maart 2019 of clit besluit, en de daaraan
gekoppelde onmiddellijk te innen som, zijn vermeld in de tabel clie is opgenomen in bijlage 10 die bij dit besluit is
gevoegd.

Art. 59. $ 1. In geval van de onmiddellijke inning, vermeld in artikel 58, wordt gebruikgemaakt van genummercle
formulieren, die samengevoegd zijn in genummerde boekjes en die overeenstemmen met het model clat de minisier
vaststelt.
Als tegelijkertijd meerdere inbreuken ten laste van eenzelfde persoon worden vastgesteld, lvorden die op eenzelfde
formtrlier vermeld.
Het formulier, vermeld in het eerste lid, u'ordt ven¡angen door een proces-verbaal als de som niet is gerhd op het
ogenblik cìat de overtreding is vastgesteld.
$ 2. De som die wordt gernd wordt altijd in euro uitgedrukt. De som kan op een van de vol¡;ende r.t'ijzerr worden

betaald:
1" betaling in geld:
n) de betaling in geld is alleen van toepassing op personen die geen rvoonplaats of vaste verblijfplaats in Belgiê
hebben;
Ir,l de som worclt betaald in euro met bankbiljetten en, in voorkomend geval, met munten van 1 of 2 euro;
2'betaling met bank- of kredietkaart: de betaling met een bank- of kredietkaart is van toepassing op personen die
al dan niet een n,oonplaats of vaste verbli.ifplaats in België hebben;
3" betaling met overschrijving:
n) de betaling met overschrij'r'ing is alleen van toepassing op personen clie een woonplaats of vaste verbliiþlaats
in België hebben;
ú) een document met de betalingsgegevens wordt aan de persoon afgegeven of verzonden;

c/ een betaling met overschrijving wordt uitgevoerd binnen tien dagen vanaf de dag waarop het document,
vermeld in punt D), is afgegeven of verZonden. De datum van betaling dooi de bankinstelling dient als bewijs van de
datum van betaling.
$ 3. Als de persoon geen woonplaats of vaste verblijþlaats in België heeft en de voorgestelde som niet onmiddellijk
betaalt, is de per inbreuk in consignatie te geven som dèzelfde als de te innen som.
In geval van consignatie van een som wordt gebruikgemaakt van genummerde formulieren die samengevoegd zijn
in de genummerde boekjes, r'ermeld in paragraaf 1, eerste lid.

Art. 60. Alle documenten o\¡er cle inning
cle kantoren waartoe de personen, vermeld in

of de consignatie va¡ een som r¡'orden gedr"rrende vijf faar bewaard in
artikel 34, S 1, van het decreet van 2tJ maart 2019, behoort.

TITEL 4.

-

Slotbepalingen

Art. 61. Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het
r,'erhuren van voertuigen met bestuurder, gewijzigd bij de besluiten van 28 mei 2004, 27 iuni 2008, 30 april 2009,
18 december 2009 en 18 juni 2010, wordt opgeheven.
Art. 62. Artikel

1t)

Art. 63. Artikel

32, S 3, trveede

Art. 64.

tot en met 30 treden in rverking op

1

lid treedt in werking op

juli
1

2020.

juli

2020.

De volgende regelgevende teksten treclen in werking op 1 januari 2020:

1" het decreet van29 maarl20\9;

2" dit besluit.

Art. 65. De Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, is belast
met de uitvoering van dit besluit.
Brussel,

I

novembe¡ 2019.
De n'rir"rister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,

L. PEETERS
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Bijlage 1. Modelformulier als vermeld in artikel 3, eerste lid

Aanvraagvafi een vergunning voor het
exploiteren varì een dienst van individueel
bezoldigd personenver\roer

ll()\\'-02-fr70601

IWAPEN VAN DE GEMEENTE]
College van burgemeester en schepenen
[Straat 00, 0000 GEN,IEENTE
Tel. 00 000 00 00 - Fax 00 000 00 00
E-mail: ]
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Waarvoor dient dit formulier?
Dit formulier gebruikt u om ofwel:
- een vergunning aan te vragen voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer
- een wijziging aan te vragen van de bestaande vergunning voor het exploiteren van een dienst voor individueel
bezoldigd personenveruoer
- een vergunning, een verhoging of een vermindering van reseruevoeñuigen aan te vragen.
Wat is een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer?
Op deze aanvraag zijn het decreet van 29 maart 2019 en het besluit van de Vlaamse Regering van I november 2019
betreffende het i ndividueel bezoldigd personenveruoer van toepassing.
Met een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer wordt een bezoldigde veruoerdienst 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 veruoer 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 ts opengesteld, en waarover de exploitant beschikt
1) straaftaxi: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op de openbare weg, vermeld in artikel 1
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg of op elke andere niet voor het openbaar verkeer opengestelde plaats waarover
de exploitant beschikt;
2) standplaatstaxi: het voeñuig wordt ter beschikking gesfe/d van het publiek op een standplaats op de openbare
weg die voorbehouden is voor diensten voor individueel bezoldigd personenveruoer;
3) ceremonieel vewoer: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek voor ceremonies op basis van
een schriftelijke overeenkomst;
4) OV-taxi: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek via de Mobiliteitscentrale in het kader van
collectief aangeboden openbaar personenvervoer waarbij wordt ingespeeld op specifieke individuele mobilìteitsvragen
van personen;
- de terbeschikkingstelling heeft betrekking op het voertuig en niet op elk van de plaatsen eruan als het voeftuig ingezet
wordt als standplaatstaxi, of op elk van de plaatsen van het voertuig en niet op het voertuig zelf als het ingezet wordt
al s collectieve taxidienst
- de bestemming wordt door de klant of door de veruoerde persoon bepaald.
Wat is een exploitant?
EIke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een dienst voor individueel bezoldigd personenveruoer exploiteeft.

Hoe stuurt u ditlormulier op?
Stuur dit formulier via een beveiligde zending naar het college van burgemeester en schepenen van [naam gemeente],
[elektronisch adres of via webpagina van de gemeente waar aanvrager zijn exploitatiezetel heeft, waarop dit formulier
geplaatst wordtl. U kunt het formulier ook tegen ontvangstbewijs afgeven aan het loket van de gemeente.

lnformatíe over de vergunning
Het afleveren van de vergunning geeft aanleiding tot het betalen van een retributie van 350 EUR per jaar en per in de akte
van de vergunning vermeld voertuig. Voor voeñuigen die voldoen aan de bepalingen vermeld in artikel 6, 2e lid, 7o en 2o
van het besluit bedraagt de retributie 250 EUR.
De vergunning is geldíg voor een duur van vijf jaar, en is persoonlijk en onoverdraagbaar. De exploitant is verplicht te
melden, via een beveiligde zending:
- binnen een termijn van tien dagen nadat de situatie zich voordoet, elke wijziging van adres van woonplaats,
exploitatiezetel of maatschappelijke zetel ;
- binnen tien dagen na het voorual, één van de volgende in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke
veroordeling in België of in het buitenland ten opzichte van de exploitant, door het overleggen van een kopie
daa¡van: een criminele straf, al dan niet met uitstel of een veroordeling sinds minder dan vijf jaar voor één van de
overtredingen vermeld in boek ll, titel lll, hoofdstukken I tot V en titel IX, hoofdstuk I en ll van het Strafwetboek;
ln geval van een rechtspersoon geldt dit voor alle zaakvoerders of bestuurders belast met het dagelijkse beheer;
- binnen 24 uur na het voorual, van elke verjaing, elk verstrijken of elke opschorting van de verzekeringspolis voor
één of meerdere voertuigen;
- binnen tien dagen na het vallen van de besÍssrng, van de uitspraak van elke gerechtelijke óes/rssrng aangaande
de faillietverklaring of het verslag van een uitgesproken faillissement.
Jaarlijks, binnen de 3 maanden na de verjaardag van de vergunning, bezorgt elke exploitant uit eigen beweging aan de
administratieve diensten van de gemeente waar de vergunning werd afgeleverd, door middel van een beveiligde zending
een uittreksel uit het strafregister, model 596.1 - 27, dat minder dan drie maanden oud is. In geval van een rechtspersoon
geldt dit voor alle zaakvoerders of bestuurders belast met het dagelijkse beheer.

Gegevens van de aanvrager

1 Vul hieronder

de gegevens van de zaakvoerder en vân de firma in.
onclernemingsnummer
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exploitant

voor- en achternaam zaakvoerder(s)
aclre s

van

o'.ï,""iro^Ï:::

åi
telefoonnummer
faxnummer
e-mailaclres

2 Vul hietonder de gegevens van het exploitatieadres

in.

stfaat en nummef

Postnlrmmef en gemeente

3

Kruis hieronder a lawa, nvoor u een vergunning a:aîvta;agt en vul het aantal voertuigen in.
U mag meer dan een hokje aankruisen.

4

n

exploiteren van dienst voor individueel bezoldigd
personenvervoer

voertuigen

n
n

hernieuwing van de vergunning

voertuigen

aanvraag van reservevoertuigen

reservevoertuigen

Kruis hieronder de activiteit of activiteitefl n waarvoor u de bestaande vergunning wil wiizigen, vul het
^
aantal voertuigen in en vermeld de identificatienummers,
als dat van toepassing is.
U mag meer dan een hokje aankruisen.

Activiteit

aantalvoertuigen identificatienummef

!
n

verhogen van het aantal voertuigen

n

verminderen van het aantal reseryevoertuigen als voertuig voor
individueel bezoldigd personenvervoer

!

wijzigen van exploitantgegevens. Vermeld hieronder de

verminderen van het aantal voertuigen

gewijzigde exploitantgegevens.

Gegevens van de voertu¡gen

$

ln de onderstaande rubrieken vult u de gegevens in van elk voeñuig dat u als taxi wilt inzetten. AIs u meer dan vier
voertuigen wilt inzetten, voegt u de gegevens van de overige voertuigen toe op een apart blad.

Gegevens van voertu¡g

6 Vul hieronder

I

de gegevens van voertuig 1 in.
soort voertuig
chassisnumrner
kentekenplaat

benaming en ry?e
bouwjaer
aanral ziplaatsen passagi

e

rs

kleur
jaar eerste ingebruikneming

!

vergunningsvoertuig

reservevoertuig
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merk en rlpe appârâtuur

n niet
voorzieningen!lift

!

rolsrocl

tocgankelijk voor

rolstoel !

manuele

rolstoel n

elektrische

scootmobiel

noPrijPlaat

aantal plaatsen voor

wiize van ingebruikneming

E eigendom ! afbetaling

! Huurkoop.of !

besteld

huurfinanciering

n
Gegevens van voertu¡g 2

7 Vul hieronder

de gegevens van voertuig?

soortvoerruig

!

n.

!

vergunningsvoertuig

reservevoertuig

chassisnummer
kentckenplaat
benaming cn wpe
bouwjaar
arntal. ziplaatsen pas s agi ers

kleur
jaar eerste ingebruikneming
rnerk en qæe apparanrur
toegankelijk voor

rolstoel

voorzieningen

!
n

niet
t¡ft

!
n

manuele

rolstoel f]

elektrische rolstoel

E

scootmobiel

oprijplaat

aantal plaatsen voor

rolstoelgebruikers

wijze van ingebruikneming

I eigendom !

afbetaling

!

huurkoop

of

fl

besteld

huurfinanciering

!
Gegevens van voertu¡g 3

8 Vul hietondet

de gegevens van voertuig 3 in.
s<-rort

voerruig

n

vergunningsvoertuig

n

reservevoertuig

chassisnummer
kentekenplaat
benaming en tlpe
bouwjaar
aantal zitpl

aats

en passagiers

kleur
iaar eerste ingebruikneming

mcrk en type apparâtuur
toegankeliik vt¡or rc¡lst<.¡el

! niet

!

manuele

rolstoel I

elektrische

rolstoel n

scootmobiel
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:r:i:::'individueer

aantal plaatsen voor

rolstoelgebruikers

n eigendom ! afbetaling !

wijze van ingebruiknerning

of

Huurkoop

huurfìnanciering

n

besteld

n
Gegevens van voertu¡g 4

9 Vul hieronder

de gegevens van voertuig 4 in.
soort voerruig

!

vergunningsvoertuig

reservevoertuig

chassisnumrner
kentekenplaat
benaming en tlpe
bourvjaar
aanrc,l ziçlaarsen passagiers

klcur
jaar ccrstc ingcbruikncming

merk en hpc apparâtuur
tc-regankelij

k voor

rc¡lst<-¡el

voorzieningen

fl
E

tirt

!

eigendom

niet

!
!

manuele

rolstoel !

elektrische

rolstoel n

scootmobiel

oprijplaat

aantal plaatsen voor

rolstoelgebruikers
wi jze van ingebruikneming

afbetaling

!

!

huurkoop of
huurfinancierin
s

u

besteld

Bij te voegen bewijsstukken
10 Voeg de onderstaande bewijsstukken bii uw

E
!

n
!
!
!

een kopie van uw identiteitskaart

^

rrvra,ag en

kruis ze telkens

^an

iî

de lijst hieronder.

een uittreksel uit het strafregister model 596.1 - 27, dat minder dan 3 maanden oud is. ln geval van een rechtspersoon
wordt een uittreksel bijgevoegd van alle zaakvoerders of bestuurders belast met het dagelijkse beheer
een bewijs dat de exploitant beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 van het
Europees Referentiekader voor Talen. Hiertoe volstaat een taaltest, een bewijs van inschrijving in een taalcursus van
minstens niveau 81, of een diploma of getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenenondenrijs. ln
geval van een rechtspersoon wordt een getuigschrift toegevoegd van alle zaakvoerders of bestuurders belast met het
dagelijkse beheer
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
bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, huurkoop-,
huurfinanciering- of bestelbonnen)
de volgende documenten, die uiterlijk voor de opmaak van de vergunningskaarten moeten worden bezorgd:
- kopieën van het verzekeringsbewijs (groene kaart), de verzekeringspolis, het keuringsbewijs, het cerlificaat van
overeenstemming, het kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs)
- de originele exemplaren van de dienststaat en veryoerbewijs van een testrit.
- bewijs van talenkennis niveau B1 of een bewijs van talenkennis niveau A2 met erewoordverklaring om binnen de
twee jaar niveau B1 te behalen
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Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer- pagina 6 van 6

Ondertekening
11 Vul de onderstaande verklaring in.
lk bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
plaats

darum

dag

maand

|aat

handtekening

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019
betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.
Brussel, B november 2OL9
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON
De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,

Lydia PEETERS
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Bijlage 2. Model van vergunning voor de exploitatie van een dienst van individueel
bezoldigd personenveryoer als vermeld in artikel 4, 92
(GEMEENTEXSTAD) NAAM

Zitting van (dag)(maandxjaar)
Logo

VERGUNNING VOOR DE EXPLOITATIE VAN EEN DIENST VOOR INDIVIDUEEL
BEZOLDIGD PERSONENVERVOER

Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd
personenvervoer;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van
individueel bezoldigd personenvervoer;

I

november 2019 betreffende het

Gelet op de aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel
bezoldigd personenvervoer, meer bepaald om (aantal) voertuigen (en aantal
reservevoertuigen) in te zetten, ingediend door de hieronder genoemde exploitant op
(datum);
Gelet op de gunstige resultaten van het onderzoek waartoe de aanvraag aanleiding gaf;

beslist dat de exploitant
(naam exploitant)
Exploitatieadres(sen):

.

Maatschappelij ke zetel

.

:

Ondernemingsnummer:
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onder de voonvaarden van de hierboven vermelde wettelijke bepalingen

wordt gemachtigd om
van (datum) tot en met (datum) een dienst voor individueel bezoldigd
personenvervoer te exploiteren op het grondgebied van het Vlaamse Gewest;
(aantal) voertuigen in te zetten met (het)(de) identificatienummer(s) ... (opsomming
identificatienummers) ;
(aantal) voertuigen met (het)(de) identificatienummer(s) ... ... (opsomming
identificatienummers) alleen als ceremonievoertuig in te zetten;
(aantal) voertuigen met (het)(de) identificatienummer(s) ... (opsomming
identificatienummers) in te zetten als reservevoertuig.

De exploitant betaalt voor deze vergunning een gemeentelijke retributie, vermeld in artikel 6
van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de

exploitatievoonvaarden voor het ind ivid ueel bezoldigd personenvervoer.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

De gemeentesecretaris

De burgemeester

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van
2019 betreffende de exploitatievooruvaarden voor het individueel bezoldigd
personenvervoer.
Brussel,

I

I

november

november 2019
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,

Lydia PEETERS
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Bijlage 3. Model van vergunningskaart voor individueel bezoldigd personenvervoer als vermeld in
artikel 5, eerste lid

VERGUNNING
INDIVIDUEEL BEZOLDIGD
PERSONENVERVOER

IDENTIFICATIECODE
ITDENTTFTCATTECODE]
Exploitant: Naam of benaming
Adres exploitatiezetel :
Ondernemingsnummer:

Voertui g : Merkffype/Bouwjaar
Kleur:
Chassisnummer: ...........
Nummerplaat:

Geldigheid: van ddlmmÆjjj tot en met ddlmm/jjj

Handtekening

Droogstempel gemeente

gemachtigde ambtenaar
Datum
KLACHTEN
Bel de politie op: [GEGEVENS POLITIE]
U kunt ook een klacht indienen bij de gemeente:
IGEGEVENS VERGUNNINGVERLENENDE GEMEENTE]
Wanneer uw klacht zonder genoegdoening is behandeld door
de gemeente, of de gemeente uw klacht niet binnen dertig
dagen na indiening ervan heeft behandeld, kunt u een klacht
indienen bij het klachtenorgaan: IGEGEVENS SECRETARIMT
KLACHTE!!ORGAANI

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van B november
2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd
person envervoer.

Brussel, B november 2Ot9
De mÌnister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON
De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,

Lydia PEETERS
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Bijlage 4. Model van reservekaart als vermeld in artikel 13, tweede lid
Formaat DIN A7 (105*74 mm)

RESERVE
EENTE
INAAM GEMEENTE]
G EM

Exoloitant:
Naam of benaming:
Adres exploitatiezetel :
Ondernemingsnummer:

Verqunnino voor reservevoertuio
Geldigheid: van .../.../.... tot en

met

:

.../.../....

Voertuiq:
MerkÆype/Bouwjaar:

tt
......."..... ..r../"'

Kleur:
Chassisnummer:
Nummerplaat:
De gemachtigde ambtenaar

Datum

Droogstempel
vergu nningverlenende

gemeente

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van B november
2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd
person envervoer.

Brussel, B november 2019
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON
De Vlaamse m¡n¡ster van Mobiliteit en Openbare Werken,

Lydia PEETERS
Pagina 1 van
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Bijlage 5. Model van vervangingskaart als vermeld in artikel t4, 92

Formaat DIN A7 (105*74 mm)

VERVANG
GEMEENTE
INAAM GEMEENTE]

Exoloitant:
Naam of benaming:
Adres exploitatiezetel :
Ondernemingsnummer:

Verounnino voor vervanqvoertuio
Geldigheid: van.../.../.... tot en

met

:

.../.../....

Voeltuiq:
Merkfiype/Bouwjaar:
,,,.'....'

tt
,,t..t'..

Kleur:
Chassisnummer:
Nummerplaat:
De gemachtigde ambtenaar

Datum

Droogstempel
verg unningverlenende

qemeente

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van B november
2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd
person envervoer.

Brussel,

I

november 2OL9
De minister-president van de Vlaamse Regering,

lan

JAMBON

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,

Lydia PEETERS
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Bijlage 6. Modelformulier als vermeld in artikel 19, eerste lid

Aanvra ag vafi een bestuutdetspas voor
een dienst voor individueel bezoldigd

pefsonenvefvoef
WAPEN VAN DE GEMEENTE]
[Bevoegde dienst van de gemeente]
[Sttaat 00, 0000 GEN,TEENTE
- Fax 00 000 00 00

Tel. 00 000 00 00
E-mail: I

Waarvoor dÍent dit formulìer?
Dit formulier gebruikt u om een bestuurderspas aan te vragen voor een bestuurder die een voertuig wil besturen waarmee
diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer op het grondgebied van het Vlaamse Gewest worden verricht. U
vraagt de bestuurderspas aan in de gemeente waar u gedomicilieerd bent. AIs u niet gedomicilieerd bent in het Vlaamse
Gewesf, wendt u zich tot een Vlaamse gemeente naar keuze.
Wat

is een dienst van ìndivÍdueel bezoldigd personenvervoer?

Op deze aanvraag is het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenveruoer en het besluit
van de Vlaamse Regering van I november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd
pe rsone nve ruoe r van toe pa ss i ng.

Met een dienst van individueel bezoldigd personenveruoer wordt een bezoldigde veruoerdienst 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 ve:oer van ten hoogsfe negen personen, de
bestuurder inbegrepen, en is daañoe bestemd.
- het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek, waarbij de volgende categorieën van terbeschikkingstelling
worden onderscheiden:
1) straattaxi: het voeúuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op de openbare weg, vermeld in artikel 1
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg of op elke andere niet voor het openbaar verkeer opengestelde plaats waarover
de exploitant beschikt;
2) standplaatstaxi: het voeftuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op een standplaats op de openbare
weg die voorbehouden is voor diensten voor individueel bezoldigd personenveruoer;
3) ceremonieel veruoer: het voertuig wordt ter beschikking gesfe/d van het publiek voor ceremonies op basls van
ee n sch riftel ijke ove ree n kom st;
4) OV-taxi: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek via de Mobiliteitscentrale in het kader van
collectief aangeboden openbaar personenveruoer waarbij wordt ingespeeld op specifieke individuele mobiliteitsvragen
van personen;
- de terbeschikkingstelling heeft betrekking op het voertuig en niet op elk van de plaatsen eruan als het voertuig ingezet
wordt als standplaatstaxi, of op elk van de plaatsen van het voeftuig en niet op het voertuig zelf als het ingezet wordt
al s col I ecti eve ta xi di en st ;
- de bestemming wordt door de klant of door de veruoerde persoon bepaald.
Wat is een bestuurder?
Een natuurlijke persoon die een voertuig bestuurt waarcnee diensten voor individueel bezoldigd personenveruoer worden

venicht.

Hoe stuurt u dít formulier op?
Bezorg dit formulier door middel van een beveiligde zending aan [postadres of elektronisch adres van de gemeente waar
men gedomicilieerd is, of naar keuze als men geen domicilie heeft in het Vlaamse Gewesf of via de gemeentelijke
webpagina waarop dit formulier geplaatst wordtl. U kunt het formulier ook tegen ontvangstbewijs afgeven aan het loket
van de gemeente.
Een beveiligde zending is een aangetekende brief, een afgifte tegen ontvangsfbew4's of een elektronisch aangetekende

L

Gegevens van de aanvrager

Vul hieronder de gegevens van de bestuurder in
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Voor- en achternaam bestuurder
geboortcdatum
gcboortcplaats
rijksregrsternummer
domicilieaclres
telefc¡onnummer
e-mailadres

2. Voonraarden voor een bestuurderspas
Het afleveren van de bestuurderspas geeft aanleiding tot het betalen van een retributie van 20 EllR.
De bestuurder dient de bestuurderspas op te halen ten laatste drie maanden na de toekenning eruan, op straffe van verual
van de besfuurderspas.
Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbiedt of uitvoert, dient op elk moment in het
bezit te zijn van een besfuurderspas.
De pas is persoonlijk en onoverdraagbaar. De bestuurder in het bezit van een bestuurderspas ls verpticht te melden, via

een beveiligde zending (aangetekende brief, of e-mail met ontvangstmelding):

-

-

elke wijziging van domicilie: binnen een termijn van tien dagen nadat de situatie zich voordoet,;
elke veroordeling: binnen tien dagen na het voorual, van elke in kracht van gewijsde gegane hierna opgesomde
strafrechteliike veroordeling in België of in het buitenland, door het overleggen van een kopie daarvan: een
criminele straf, al dan niet uitstel; een correctionele gevangenisstraf, in hoofdzaak, van meer dan zes maanden, a!
dan niet met uitstel, gedurende de laatste tien jaar; een correctionele gevangenisstraf, in hoofdzaak, van drie tot
zes maanden, al dan niet met uitstel, gedurende de laatste vijf jaar; correctionele of politieveroordelingen die, bij
elkaar opgeteld, meer dan drie maanden gevangenisstraf in hoofdzaak bedragen, met of zonder uitstet,
gedurende de /aafste drie jaar; meer dan drie veroordelingen, al dan niet met uitstel, voor oveñredingen van het
verkeersreglement van de tweede, derde of vierde graad; meer dan één veroordeling, al dan niet met uitstel, voor
het besturen met alcoholintoxicatie, onder invloed, in staat van dronkenschap of onder invloed van andere stoffen
die de rijvaardigheid beïnvloeden. ;
verl¡es van rijbewijs met geldige medische keuring of toelating om arbeidspresfafles fe verrichten: binnen 24 uur
na het voorval,

Jaarliiks, binnen de 3 maanden na de verjaardag van de bestuurderspas, bezorgt elke bestuurder uit eigen beweging aan
de administratieve diensten van de gemeente waar de vergunning werd afgeleverd, door middel van een beveitigde
zending een uittreksel uit het strafregister, model 596.1 - 28, dat minder dan drie maanden oud is.

3. Bij te voegen bewijsstukken
Voeg de onderstaande bewijsstukken bij uw aanvraag en kruis ze telkens aan in de lijst hieronder.

n
f
n
E
!

!

Een kopie van uw identiteitskaart.
Een uittreksel uit het strafregister model 596.1

-

28, dat minder dan 3 maanden oud is.

fen bewijs dat

u beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau 81 (of niveau A2 indien
81 nog niet werd behaald) van het Europees Referentiekader voor Talen. Hiertoe volstaat het resultaat van een taaltest

of een diploma of getuigschrift Nederlandstalig secundair ondenvijs of volwassenenondena/js.
Rls u een buitenlandse staatsburger bent, een bewijs dat u toelating heeft om arbeidsprestaties te verrichten in België.

Als u ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel, een bewijs dat u beschikt
over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren.
Een rijbewijs met geldige medische keuring.

4. Ondertekening
Pagina 2 van 3
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Vul de onderstaande verklaring in.
lk bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
plaats

datum

dag

maand

laat

handtekening

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van B november 2019
betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.
Brussel, B november 2Ot9
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan IAMBON
De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,

Lydia PEETERS
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Bijlage 7. Model van bestuurderspas als vermeld in aftikel 20, eerste lid

Formaat is 85*108 mm (dubbele grootte van rijbewijs en ID-kaart)

BESTUURDERSPAS
Individ ueel bezold igd personenvervoer
GEMEENTE INAAM GEMEENTE]

Bestuurder:

y'oornaam en naam:
Geboorteplaats- en datum:
R

ijksregisternummer:

Geldiq tot en met ldatuml

Nummer van de bestuurderspas:
INUMMER]

o

Mag personen in rolstoel vervoeren

Deze bestuurderspas is alleen geldig samen met een
3eldig rijbewijs met medische keuring en een

3eldige identiteitskaart.
\aam en handtekening
Semachtigde ambtenaar

)atum

Droogstempel gemeente
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van
8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het
individueel bezoldigd personenvervoer.

Brussel, 8 november 2019

De minister-president van de Vlaamse Regering,

lan

JAMBON

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,

Lydia PEETERS
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Bijlage B. Model van tarievenkaart als vermeld in artikel 31,52
Formaat DIN A7 (105*74 mm)

TARIEVEN
EXPLOITANT
INAAM EXPLOITANT]
IVERGUNNINGNUMMER]

Tariefelementen lin €l:
startprijs: €.....

wachtprijs per minuut: €....
prijs per kilometer: € ....
prijs per minuut: €....

Ritten teoen vaste oriis:
1) omschrijving
2) omschrijving
3) omschrijving
4) omschrijving
5) omschrijving

6) omschrijving
7) omschríjving
.)

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van B november
2079 betreffende de exploitat¡evoorwaarden voor het individueel bezoldigd
personenvervoer.

Brussel, 8 november 20L9

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,

Lydia PEETERS
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Bijlage 9. Model van overeenkomst als vermeld in aftikel 47

Modelovereenkomst voor diensten van ceremonieel vervoer

: [ONDERNEMINGSNUMMERI
JAAR: PAARTAL]
OVEREENKOMST INUMMERI
N R.

Overeenkomst voor diensten van individueel bezoldigd personenveryoer
die ingezet worden in het kader van ceremonieel veryoer
MevrouwiDe heer INAAM] met ondernem ngsn u mmer IONDERNEMINGSNUMMER]
en adres [ADRES].,
i

De vennootschap INAAMI waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in
IPLAATS] en hierbij vertegenwoordigd door mevrouw/de heer [NAAM/NAMEN]*,

exploitant van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer en houder van
een vergunning [NUMMER], uitgereikt door de gemeente [GEMEENTE] op [DATUM
VAN COLLEGEBESLISSINGI overeenkomstig artikel 6, 52, van het decreet van 29
maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer, hierna "de
dienstverlener" te noemen,
enerzijds,
en
INAAM EN ADRES], hierna "de klant" te noemen,
anderzijds,

Overwegende dat de dienstverlener een dienst voor individueel bezoldigd
personenveruoer in de zin van artikel 2, 5", van het bovengenoemde decreet
exploiteert en dat de klant een beroep wil doen op de dienst voor een ceremonie van
mlnsfens drie aaneensluitende uren;
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KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Beschrijving van de rit(ten)
De dienstverlener stelt de onderstaande voertuigen ter beschikking ter gelegenheid
van de volgende ceremonie:

religieuze ceremonie: (kerkelijk huwelijk, overgangsritueel, religieuze
rouwplechtigheid enzoverder)

bu rgerl

ij

ke ceremonie : (bu rgerl ij k h uwel ijk, begrafen isplechtigh eid enzoverder)

culturele ceremonie: (parade, optocht enzoverder)

overige: (omschrijf)
Onder meer de volgende activiteiten vallen niet onder het begrip ceremonie:
- luchthavenvervoer;
- vervoer dat besteld wordt door ondernemingen voor hun personeel.
De rit(ten) worden uitgevoerd door (bestuurder, nummer bestuurderspas). .

.

Beschrijving van het voertuig
De dienstverlener stelt het voertuíg of de voertuigen die beantwoorden aan de
volgende omschrijving, ter beschikking van de klant:

identificatiecode

type voertuig

Merk

nummerplaat

1

2

3

4
5
6
7

Duur
De bovengenoemde voertuigen worden minstens drie uur aaneensluitend ter
beschikking van de klant gesteld:

a)

voor de volgende ceremonie van minstens drie aaneensluitende uren:
- begin van de prestatie op...
... om
.. ... uur;
- einde van de prestatie op ...
... om
. . . . . uur.
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voor het geheel van de onderdelen van de ceremonie waarvan minstens één
onderdeel drie aaneensluitende uren omvat:
- deelprestatie 1 : op
.... van .... uur tot .... uur;
- deelprestatie 2: op
... van .... uur tot .... uur;
- deelprestatie 3: op
... van .... uur tot .... uur;
- deelprestatie 4: op
... van .... uurtot.... uur;
- deelprestatie 5: op
... van .... uurtot.... uur.

.
...
...
...
...

Prijs
De prijs voor de prestaties bedraagt IBEDRAG] euro

Ondertekening
Het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd
personenvervoer en de uitvoeringsbesluiten ervan zijn van toepassing.
Bovenstaande voertuigen mogen alleen ter beschikking gesteld worden voor een
ceremonie krachtens deze overeenkomst, vermeld in artikel 47 van het besluit van de
Vlaamse Regering van I november 2019 betreffende de exploitatievoon¡vaarden voor
het individueel bezoldigd personenvervoer.
Met behoud van de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de politie, kunnen
klachten over deze overeenkomst of de uitvoering ervan worden gericht aan de
gemeente IVERGUNN N GVERLEN EN DE GEMEENTE + CONTACTGEGEVENS].
Als de klacht zonder genoegdoening is behandeld of niet wordt behandeld binnen
dertig dagen na de indiening eryan, kan een klacht worden ingediend bij het
klachten orgaan IGEGEVENS SECRETARIAAT KLACHTENORGAAN].
I

Deze overeenkomst is opgemaakt in [PLAATS] op IDATUM], in twee (2) originele
exemplaren, waarvan elk van de partijen erkent er één ontvangen te hebben.
Een exemplaar van deze overeenkomst moet zich steeds op de exploitatiezetel van
de onderneming bevinden. Er moet ook altijd een kopie aanwezig zr¡n aan boord van
de voertuigen die het voonruerp uitmaken van deze overeenkomst gedurende de
uitvoering ervan.
De dienstverlener bewaart gedurende zeven jaar deze schriftelijke overeenkomst, en
verstrekt de gegevens die hierin zijn bewaard op elk verzoek van de bevoegde
personeelsleden en agenten.

De dienstverlener,

De klant,

* Schrappen wat niet van toepassing is.
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november
2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd
personenvervoer.

Brussel, 8 november 2019
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON
De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,

Lydia PEETERS

Pagina 4 van 4

Bijlage 10. Tabel als vermeld in artikel 58

inbreuk

aftikel

te innen

decreet/BVR

som

1.

De bestuurder kan geen bestuurderspas voorleggen.

artikel 17 decreet
+ aÉikel 21 BVR

500

2.

De voorgelegde bestuurderspas is vals of de erop voorkomende gegevens zijn vervalst.

artikel 17 decreet
+ artikel 20 BVR

500

?
L'

z
È
lrl
'N

3.

De bestuurderspas is niet geldig omdat de geldigheidsduur ervan verstreken is.

artikel 17 decreet
+ artikel 20 BVR

400

ln

-ñ
ln

4.

De bestuurder kan geen bestuurderspas voorleggen, maar het bestaan van de bestuurderspas is
onmiddellijk aangetoond.

artikel 21 BVR

300

I

l.J

+

þ
O

5.

Het voertuig wordt verhuurd aan een persoon die het zelf bestuuft of laat besturen.

artikel 22, 93
decreet

450
I

rË

ñ

-

t¡J

6

De vergunnings-, reserve- of vervangingskaart is niet aanwezig in het voertuig, maar het bestaan van

de vergunning voor het voertuig is onmiddellijk aangetoond.

artikel 30, 92-94

300

BVR

U)

ô
FT{

(¡

tÞ
Fl

7

De vergunnings-, reserve- of vervangingskaart bevat onleesbare vermeldingen, maar het bestaan van

de vergunning voor het voertuig is onmiddellijk aangetoond,

artikel 30, 52-54

250

Ê

U)

BVR

UJ

F

8

De vergunnings-, reserve- of vervangingskaart is aanwezig in het voertuig, maar bevindt zich niet op de

correcte plaats of is moeilijk zichtbaar.
9

De tarieven zijn niet transparant kenbaar gemaakt aan de kandidaat-klant overeenkomstig de
reglementering.

artikel 30, 52-94

200

BVR

artikel 23 decreet
+ artikel 31 BVR

400
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o\

10

De apparatuur in het voertuig is niet conform de reglementering.

artikel 32-35 BVR

11

De apparatuur in het voertuig wordt niet gebruikt terWijl het voeftuig niet wordt ingezet in het kader van
ceremonieel vervoer.

artikel 32-35 BVR

400

12

De apparatuur in het voertuig is uitgevallen of werkt gebrekkig

artikel 32-35 BVR
+ artikel 41 BVR

350

artikel 32, 51 BVR

500

,

404

?
o

z
-l

13

Er is geen apparatuur geinstalleerd Ín het voertuig

terwijl het voertuig niet wordt ingezet in het kader

van ceremonieel ve¡voer.

lrj
(-

F
rÉ
l¡1

rr

l4

De gegevens die moeten kunnen worden overgelegd bij een controle kunnen niet worden verstrekt of

artikel 32-35 BVR

350

zijn onvolledig.

I

N)

¡

i

15

De gegevens die moeten kunnen worden overgelegd

rn

bij een controle worden verstrekt, maar ze zijn niet

op een beveiligde manier geregistreerd en opgeslagen.

artikel 32 BVR +
artikel 35 BVR

300

þ

O
F

\o
I

cË

16

L7,

De bestuurder kan geen exemplaar van de dienststaat genereren

Er kan geen vervoerbewijs worden gegenereerd

artikel 33 + artikel
35, 51 BVR

350

artikel 34 BVR +
aÊikel 35, Sl BVR

400

lrj

-

C)

Ø

ô

(¡

t
Fl

-l

c
18.

Er kan een vervoerbewijs worden gegenereerd, maar de gegevens op het vervoerbewijs zijn niet

onuitwisbaar,

artikel 34 BVR +
artikel 35, 51 BVR

',

300

;

I
l,

19

Het voertuig bevindt zich onrechtmatig binnen de pedimeter van 200 meter.

artikel 37 BVR

500
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De bestuurder voert de dienst uit in het gezelschap van andere personen dan de vervoerde personen

artikel 39, 1o BVR

250

(behalve stagiairs).

2L.

De bestuurder laat het voertuig tijdens de dienst besturen door derden.

artikel 39, 20 BVR

350

22.

De bestuurder rookt of laat vervoerde personen roken in het voertuig

artikel 39, 30 BVR

100

?

23.

De bestuurder creëert een overlastsituatie

artikel 39, 50 BVR

450

c
z
Fì

Lrt

24.

Het voertuig beschikt niet over een taxilicht terwijl het voertuig wordt ingezet als standplaatstaxi.

artikel 43 BVR

350

c'^J
IE

õ

25.

Het taxilicht van de standplaatstaxi is uitgevallen of werkt gebrekkig.

artikel 43 BVR

250

rñ
I

N,)

26

Er is geen kopie van de schriftelijke overeenkomst op basis waarvan het ceremonieel vervoer wordt
uitgevoerd aanwezig in het voertuig, maar het bestaan ervan is onmiddellijk aangetoond.

artikel 47 BVR +
artikel 48 BVR

De schriftelijke overeenkomst op basis waarvan het ceremonieel vervoer wordt uitgevoerd kan worden

artikel 47 BVR +
artikel 48 BVR

350

¡Ë

þ

O

\o
I

27

voorgelegd, maar is niet conform aan het vooropgestelde model.

300

ln

o
CN

r')

28

De schriftelijke overeenkomst op basis waarvan het ceremonieel vervoer wordt uitgevoerd kan worden
voorgelegd, maar het vervoer voldoet niet aan de bepalingen in de overeenkomst.

artikel 47 BVR +
artikel 48 BVR

350

+¡
úJ
J

t
rl

(,
29

30.

Er is geen origineel van de schriftelijke overeenkomst op basis waarvan het ceremonieel vervoer wordt
uitgevoerd aanwezig op de zetel van de onderneming.
De schriftelijke overeenkomst op basis waarvan het ceremonieel vervoer wordt uitgevoerd, is niet

artikel 47 BVR +
artikel 48 BVR

300

artikel 48, 52 BVR

300

t-

bijgehouden gedurende de zevenjarige periode.
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æ

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden
voor het individueel bezoldigd personenvervoer.
Brussel, 8 november 20t9
De minister-president van de Vlaamse Regering,

?
o

z
.l

trJ

f4

tÉ

rn

-

Jan JAMBON

lrl
I

N)

9
þ
O

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,

Ê
\o
I

r!
rn

-6)
ØJ

ô
F

Lydia PEETERS
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