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OPENBARE ZITTING

Reglement machtiging voor standplaatstaxi's

DE RAAD

 Gelet op artikel 40 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen;

 Gelet op het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd 
personenvervoer;

 Gelet op het besluit van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor 
het individueel bezoldigd personenvervoer;

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2009 houdende de voorwaarden tot 
exploitatie van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met 
bestuurder;

 Overwegende dat conform artikel 12§2 van het decreet van 29 maart  2019 betreffende 
het individueel bezoldigd personenvervoer een lokaal bestuur een reglement over 
standplaatsmachtigingen moet opmaken waarin afgifte, de vorm en de voorwaarden 
van de machtigingen worden geregeld.

voor: 28 Alain Pardaen, Marianne Gorre, Robbe De Wilde, 
Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Piet Van Heddeghem, 
Herman Strobbe, Lieve De Gelder, Albert De Geyter, 
Annelien Van Der Gucht, Bram De Winne, Claudine De Pauw, 
Freija Colpaert, Herman Maudens, Hilde Anneessens, 



Ira Lina Piscador, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, 
Karel Van Imschoot, Kathy Mercie-Mertens, Leentje Grillaert, 
Mieke De Roeve, Paul Lauwers, Peter Blancquaert, 
Sabas Moschidis, Sofie Wijmeersch, Tony Van Heuverswyn, 
Wouter Bracke

tegen: 0
onthouding: 0

BESLUIT:

Art.1: De gemeenteraad keurt het onderstaande reglement houdende de voorwaarden tot 
het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare 
weg goed.

GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET VERKRIJGEN VAN 
EEN MACHTIGING VOOR HET GEBRUIK VAN TAXISTANDPLAATSEN OP DE OPENBARE 
WEG

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

 Artikel 1. Situering en toepassingsgebied
In aanvulling op de Vlaamse taxiregelgeving stelt dit reglement specifieke stedelijke 
voorschriften vast voor de machtigingen voor standplaatstaxi’s op het grondgebied van 
de gemeente Wetteren.
Dit reglement herhaalt niet alle bepalingen van de genoemde Vlaamse regelgeving. Het 
herhaalt ook geen voorschriften uit de verkeerswetgeving, technische normen, 
enzovoort. Het moet daar dus steeds samen mee gezien en in acht genomen worden.

Hoofdstuk 2. Machtigingsaanvraag

 Artikel 2. Niemand mag zonder gemeentelijke machtiging voor de exploitatie van een 
dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer vanaf een standplaats op de 
openbare weg die daarvoor voorbehouden is (hierna verder genoemd de machtiging), 
gebruik maken van de taxistandplaatsen op de openbare weg die zich op het 
grondgebied van Wetteren bevinden.

 Artikel 3. De machtiging wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of 
rechtspersoon die hetzij een taxivergunning heeft, hetzij samen met de 
machtigingsaanvraag een taxivergunning aanvraagt.

 Artikel 4. De machtiging wordt aangevraagd bij het College van Burgemeester en 
Schepenen. De aanvraag gebeurt via de Centaurus2020-databank.

 Artikel 5. Aan de aanvraag wordt de minimale beschikbaarheid van de diensten voor het 
publiek op grondgebied van Wetteren toegevoegd.

 Artikel 6. In de machtigingsbeslissing van het College van Burgemeester en Schepenen 
wordt aan elk voertuig een identificatienummer toegekend. Elk identificatienummer kan 
slechts eenmaal worden toegewezen. 



De exploitant ontvangt pas machtigingskaarten nadat hij van elk vergund voertuig de 
aankoopfactuur, de verzekeringspolis, het keuringsbewijs en het kentekenbewijs heeft 
voorgelegd.

 Artikel 7. Onder de voorwaarden vastgesteld door de Gemeenteraad in dit reglement 
wordt de machtiging of de hernieuwing van de machtiging op het grondgebied van 
Wetteren uitgereikt door het College van Burgemeester en Schepenen binnen 
vijfenveertig dagen vanaf de dag waarop de aanvraag volledig is. Als het bevoegde 
college gedurende de voormelde termijn niet zetelt, wordt de termijn verlengd tot 
maximum zestig dagen. De weigeringsbeslissingen worden aan de aanvrager betekend. 
De machtiging omvat de toelating voor het stationeren op eender welke standplaats op 
de openbare weg in de gemeente Wetteren die voorbehouden wordt voor de taxi’s.
De houder van een machtiging kan op geen enkel ogenblik en op geen enkele manier 
een schadevergoeding eisen van de gemeente Wetteren, wanneer taxistandplaatsen 
heringericht, verwijderd, verplaatst worden, tijdelijk niet inneembaar zijn, eventueel om 
redenen van openbare orde of openbaar nut.

 Artikel 8. Het College van Burgemeester en Schepenen levert maximaal het aantal 
machtigingen af als het aantal taxivoertuigen dat de aanvrager in exploitatie heeft en 
waarvoor hij dus over taxikaarten of vergunningskaarten beschikt.
Er worden twee machtigingskaarten uitgereikt per voertuig waarvoor een machtiging 
wordt verleend.
De machtigingskaarten worden in het voertuig bevestigd, onderaan rechts op de 
achterruit en aan de rugleuning van de voorste passagierszetel.

 Artikel 9. De duur van de machtiging valt samen met de duur van de taxivergunning en 
kan de duur van de taxivergunning niet overschrijden.
In afwijking van het eerste lid kan het College van Burgemeester en Schepenen 
gemotiveerd, wegens bijzondere omstandigheden, een machtiging voor een kortere 
duur dan de vergunning verlenen.
Een aanvraag tot hernieuwing van de machtiging moet, samen met alle vereiste 
bijlagen, ten minste twee maanden vóór het verstrijken van de machtiging, aan het 
College van burgemeester en schepenen overgemaakt worden.

 Artikel 10. Voor de goedkeuring van de machtiging geldt volgende voorrangsregeling:
1° zero emissie-voertuigen 
2° de houders van een taxivergunning op basis van het decreet van 20 april 2001 die 
vergund waren om gebruik te maken van de standplaatsen blijven gemachtigd om de 
standplaatsen te gebruiken; 

 Artikel 11. De machtiging is persoonlijk en onoverdraagbaar.
Na een voorafgaande toelating van het bevoegde college mag de echtgeno(o)t(e) of de 
duurzaam samenwonende partner of mogen bloed- of aanverwanten tot de tweede 
graad bij overlijden of permanente arbeidsongeschiktheid van de houder van de 
machtiging, onder dezelfde voorwaarden het gebruik van de taxistandplaatsen 
voortzetten tot het einde van de in de machtiging gestelde termijn. [analoog art. 9 
decreet]
Na een voorafgaande toelating van het bevoegde college mag een rechtspersoon de 
machtiging van een natuurlijk persoon die houder is van een machtiging voortzetten 
wanneer deze houder zijn machtiging inbrengt in deze rechtspersoon die hij opricht en 
waarvan hij de meerderheidsvennoot is, alsook de zaakvoerder.



 Artikel 12. De machtiging dient afgehaald te worden binnen de drie maanden vanaf de 
datum van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. Na deze 
termijn vervalt de machtiging.

 Artikel 13. Bij een met redenen omklede beslissing van het College van Burgemeester en 
Schepenen kan de machtiging ingetrokken of voor een bepaalde duur geschorst 
worden of kan de hernieuwing van de machtiging worden geweigerd:
1° indien de exploitant de machtigingsvoorwaarden van dit reglement niet naleeft;
2° indien de exploitant om, om het even welke reden (schorsing, intrekking, vrijwillige 
stopzetting…) niet langer over een taxivergunning beschikt.

 Artikel 14. Tegen de in artikel 13 genoemde beslissingen, of in voorkomend geval bij 
ontstentenis van beslissing binnen de termijnen bepaald artikel 7, kan een 
herzieningsaanvraag ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. 
De herzieningsaanvraag moet worden ingediend met een beveiligde zending binnen 
vijftien dagen na de betekening van de weigering of binnen vijftien dagen na de datum 
waarop de termijnen bepaald in artikel 7 verstrijken die op de indiening van de aanvraag 
volgt.
Daarop organiseert de gemeente binnen de dertig dagen een hoorzitting.
Als daarna de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen wordt 
bevestigd, kan een beroep ingesteld worden bij de Raad van State.

Hoofdstuk 3 – Gebruik standplaatsen

 Artikel 15. Het aantal voertuigen dat aanwezig is op een bepaalde standplaats op de 
openbare weg, mag in geen geval het aantal beschikbare plaatsen overschrijden.

 Artikel 16. De gemeente kan specifieke taxistandplaatsen voorzien voor de elektrische 
voertuigen.
Deze mogen enkel gebruikt worden door de elektrische taxivoertuigen. 

Hoofdstuk 4 - Tarieven

 Artikel 17. Bij vertrek vanop de taxistandplaats met een klant moet de taxameter steeds 
in werking gesteld zijn.

 Artikel 18. Houders van een machtiging hanteren bij vertrek op de taxistandplaatsen 
volgende door het College van Burgemeester en Schepenen vastgestelde forfaitair 
jongerentarief (t.e.m. 25 jaar): op vrijdagavond en -nacht alsook op zaterdagavond en –
nacht (telkens tussen 18u en 6u) binnen een straal van 20 km van de standplaats wordt 
24,00 € (enkele rit) aangerekend.
Voor andere ritten zijn de tarieven vrij, binnen de grenzen die de Vlaamse minister kan 
bepalen.

 Artikel 19. De tarieven moeten zichtbaar uitgehangen worden in het voertuig waarvoor 
de machtiging geldt.

 Artikel 20. Als de klant gemeentelijke cadeaucheques aanbiedt, moeten deze altijd 
aanvaard worden.

Hoofdstuk 5 – Bijkomende machtigingsvoorwaarden



 Artikel 21. Vereisten voor de taxistandplaatsvoertuigen – reclame
Er wordt geen reclame toegelaten op het voertuig, met uitzondering van de gegevens 
eigen aan de onderneming.

 Artikel 22. Vereisten voor de taxistandplaatsvoertuigen – emissienorm
De voertuigen die ingezet worden als taxi moeten minstens voldoen aan volgende 
Ecosocore (De ecoscore wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 100: hoe hoger de 
score, hoe milieuvriendelijker het voertuig. Meer info op www.ecoscore.be.):
o Voor voertuigen waarvoor een machtiging wordt aangevraagd vanaf 1/1/2020:

 Ecoscore 71 voor voertuigen met max. 5 zitplaatsen
 Ecoscore 66 voor voertuigen voor 5+ zitplaatsen
 Ecoscore 56 voor 5+ minibus

o Voor voertuigen waarvoor een machtiging wordt aangevraagd vanaf 1/1/2025
 Ecoscore 74 voor voertuigen met max. 5 zitplaatsen
 Ecoscore 71voor voertuigen voor 5+ zitplaatsen
 Ecoscore 61 voor voertuigen voor 5+ minibus

o Voor voertuigen waarvoor een machtiging wordt aangevraagd vanaf 1/1/2030: zero-
emissie

 Artikel 23. De dienstverlening tegenover de klanten en de vervoerde personen en de 
daaraan te stellen vereisten:
In hun betrekkingen met het publiek zullen de vergunninghouder en zijn personeel zich 
uitsluitend van de Nederlandse taal bedienen tenzij mocht blijken dat de klant deze taal 
niet of niet voldoende machtig is.
De bestuurder geeft de in zijn voertuig gevonden voorwerpen uiterlijk binnen twee 
kalenderdagen af bij de lokale politie (Zuiderdijk 2, 9230 Wetteren).

 Artikel 24. Vereisten en verplichtingen voor de beroepsbekwaamheid van de bestuurders 
van een voertuig waarmee het vervoer wordt verricht.
De houder van een machtiging dient zijn bestuurders te wijzen op volgende 
verplichtingen: 
o een net voorkomen te hebben, alsook fatsoenlijk gekleed te zijn om zijn beroep uit te 

oefenen. Hieronder wordt verstaan 
 een effen hemd of polo eventueel aangevuld met een effen jas of trui 
 een effen broek of rok
 gesloten schoeisel

o sportkledij en baseballcaps worden aldus niet toegelaten;
 klanten met een blindengeleidehond of andere assistentiehond op te nemen; 

andere huisdieren kunnen worden geweigerd; 
 zich beleefd te gedragen tegenover de klanten of derden wanneer hij in dienst is;
 vooraleer het voertuig te starten, na te gaan of alle deuren goed dicht zijn;
 altijd in te staan voor de netheid van de taxistandplaatsen;
 zich op correcte wijze en met inachtneming van de verkeersregels in het verkeer 

gedragen;
 voorwerpen die in zijn voertuig gevonden zijn, uiterlijk binnen twee dagen bij de 

politie af te geven;
 taxicheques te aanvaarden voor personen die te kennen geven met taxicheques te 

willen betalen.

http://www.ecoscore.be/


Hoofdstuk 6 – Handhaving

 Artikel 30. Bij de vaststellingen van overtredingen op dit reglement, andere dan de 
overtredingen die al gevat zijn door artikel 21§1 en 21§2 van het decreet van 29 maart 
2019 en door de tabel in bijlage 10 van het besluit van 8 november 2019, wordt een 
gemeentelijke administratieve sanctie toegepast volgens de wet van 24 juni 2013.

Hoofdstuk 7 – Slotbepalingen

 Artikel 31. Opheffingsbepalingen
Huidig reglement heft het gemeentelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor 
het verhuren van voertuigen met bestuurder, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 
maart 2009, en de bijlagen bij het reglement, op.

 Artikel 32. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2020.

Namens de gemeenteraad,

de algemeen directeur, de voorzitter
P. Orbie M. Gorré

Voor eensluidend afschrift,

de algemeen directeur, de burgemeester,
P. Orbie A. Pardaen
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