
 

 

Bijlage 8 

Model van vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met 

bestuurder  
 

 

 

Uittreksel uit het register der processen-verbaal der collegezittingen 

Zitting van dd-mm-jjjj (datum) 

VERGUNNING VOOR DE EXPLOITATIE VAN EEN DIENST VOOR HET 

VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER 

Het college van burgemeester en schepenen, 

Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg; 

 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en diensten voor 

verhuren van voertuigen met bestuurder; 

 

Gelet op het (gemeentelijk)(stedelijk) reglement met betrekking tot de vergunningen voor het exploiteren van 

taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van (dag) (maand) (jaar); 

 

Gelet op (aanvullende gemeentelijke of stedelijke besluiten of reglementen); 

 
Gelet op de aanvraag voor een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van 

voertuigen met bestuurder, meer bepaald om (aantal) verhuurvoertuigen met bestuurder in te zetten, (aantal) 

taxi’s in te zetten als verhuurvoertuig met bestuurder, ingediend door de hieronder genoemde exploitant op 

(dag) (maand) (jaar); 

 
Gelet op de gunstige resultaten van het onderzoek waartoe de aanvraag aanleiding gaf; 

 

beslist dat de exploitant 

Exploitant (naam) 

Maatschappelijke zetel: … 

Ondernemingsnummer: … 

Exploitatieadres(sen): 

       … 

       … 
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Logo 



 
 

wordt gemachtigd om 

- van (dag) (maand) (jaar) tot en met (dag) (maand) (jaar) een dienst voor het verhuren van voertuigen met 

bestuurder te exploiteren op het grondgebied van de (gemeente)(stad) (naam); 

 - (aantal) verhuurvoertuigen met bestuurder in te zetten met het/de herkenningsteken(s) ……(opsomming van 

herkenningstekens) ; 

- (aantal) taxi met het/de identificatienummer(s) …(opsomming van identificatienummers)  in te zetten als 

verhuurvoertuig met bestuurder, met het/de herkenningsteken(s) ……(opsomming van herkenningstekens); 

 

De toepasselijke minimum tarieven zijn: 

 

De vergunning en het inzetten van taxi's als verhuurvoertuig met bestuurder geven aanleiding tot het innen van 

een belasting zoals bepaald in artikel 49 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het 

personenvervoer over de weg. 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

 

 

 

 

 

 

de gemeentesecretaris                                                                                                    de burgemeester 

 

 

 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van  ...-…-… tot wijziging 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de 
diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. 
 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 
 
 

 
 
 
 

Kris PEETERS 
 

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, 
 

 

 

 

 

 

 

Hilde CREVITS 
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Minimum basistarief voor minstens 3 uur: … 

 

Extra tarieven: … 

 

 

onder de voorwaarden van de hierboven vermelde wettelijke bepalingen 


