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1.1.  Inleiding

De informatie op de volgende pagina’s is gebaseerd op de volgende wetteksten: 

• Ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de verhuur van voertuigen met chauffeur.

• Besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten 
en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.

1.2. Toepassingsgebied van de gebruikte regelgeving

In deze syllabus heeft alle informatie die wordt gegeven enkel betrekking op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
zijn grondgebied dat zich uitstrekt over de volgende 19 gemeenten:

Opmerkingen: Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren behoren bij Brussel-stad.

1.3. Wettelijke elementen betreffende de chauffeur

Na het behalen van een bekwaamheidsattest moet de chauffeur letten op zijn kledij, op zijn verplichtingen en 
verboden, op het handvest van de taxichauffeur en op zijn relatie met de klant. 

1.3.1. Documenten betreffende de chauffeurs die in de taxi moeten liggen 
1. Zijn identiteitskaart 

2. Zijn rijbewijs (Belgisch of Europees categorie B)

3. Zijn medische selectie (vermelding op het rijbewijs)

4. Zijn bekwaamheidsattest dat de volgende informatie bevat:

a.    De naam en de gegevens van de chauffeur 

b.  Datum van laatste hervalidering van het bekwaamheidsattest 
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Het bekwaamheidsattest is enkel geldig voor de geambieerde functie!

c.  De vervaldatum van de medische selectie 

d.  De naam van de werkgever  

e.  De aanvangs- en einddatum van de arbeidsovereenkomst 

f.  Het Dimona-nummer

g.  Het arbeidsstelsel 

h.  De dienstdagen

5. Zelfstandige chauffeurs moeten daarnaast ook in het bezit zijn van:

a.    Het bewijs dat men aangesloten is bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen 

b.  Het btw-nummer

6. Het document C3 
uitgereikt door de RvA voor 
werknemers die genieten van 
een werkloosheidstoeslag. 

7. Een klein aanplakbiljet voor 
de identificatie met daarop 
zijn foto en het nummer van 
zijn bekwaamheidsattest. Dit 
moet worden bevestigd op de 
keerzijde van een van de twee 
hoofdsteunen vooraan, zodat 
het zichtbaar is voor de klan-
ten. 

Deze documenten moeten altijd geldig zijn om uw dienst te kunnen starten. Dat betekent dat: 

1. Indien u verandert van adres of werkgever, of indien u uw arbeidsovereenkomst wijzigt of vernieuwt, dan moet 
u de administratie binnen de 10 dagen op de hoogte brengen.

Het niet-naleven van deze verplichtingen kan leiden tot administratieve boetes die kunnen oplopen tot € 500  
in geval van recidive.

2. U moet uw bekwaamheidsattest terugbezorgen aan de administratie 
binnen de 10 werkdagen vanaf het einde van uw overeenkomst.  Het niet 
terugbezorgen impliceert een administratieve boete van € 250.

3. U moet nagaan of uw medische selectie (5 jaar geldig) nog steeds geldig is.

4. U moet uw bekwaamheidsattest om de 2 jaar opnieuw valideren, uiterlijk 
3 maanden na uw verjaardag. U moet hiervoor de volgende documenten 
voorleggen:

 Een uittreksel uit het strafregister (model 596.1) dat minder dan 3 maanden 
oud is.

 Om te voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden mag uw uittreksel uit het 
strafregister geen van de volgende veroordelingen bevatten:  

Datum van hervalidering:
Indien de chauffeur geboren 
is in een even jaar, dan moet 
hij opnieuw valideren in een 
even jaar.

Indien de chauffeur geboren 
is in een oneven jaar, dan 
moet hij opnieuw valideren in 
een oneven jaar.

Bijvoorbeeld: indien u gebo-
ren bent op 6 april 1972, kunt 
u opnieuw valideren tussen 
april en juli in 2020, 2022, 
2024 enz.
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Soort veroordeling  Duur van de straf Retroactiviteit

Criminele straf Alle criminele straffen ongeacht de 
duur van de straf (met of zonder uit-
stel) 

Zolang de straf vermeld staat op 
het uittreksel van het strafregister  

Correctionele straf 

Hoofdgevangenisstraf: Meer dan 6 
maanden (met of zonder uitstel) 

OF 
hoofdwerkstraf: Meer dan 100 uren 
(met of zonder uitstel)

Zolang de straf vermeld staat op 
het uittreksel van het strafregister

Correctionele straf 

Hoofdgevangenisstraf: 3 tot 6 
maanden (met of zonder uitstel) 

OF 
hoofdwerkstraf: 50 tot 100 uren 
(met of zonder uitstel)

Binnen de 5 jaar die vooraf-
gaan aan de inschrijvingsaan-
vraag voor de selectietesten, 
examens, de uitreiking van het 
bekwaamheidsattest of de her-
validering ervan

Inbreuk op de reglementering 
van het wegverkeer

Meer dan 3 veroordelingen (met of 
zonder uitstel)

Binnen de 3 jaar die voorafgaan 
aan de inschrijvingsaanvraag voor 
de selectietesten, examens, de 
uitreiking van het bekwaamheids-
attest of de hervalidering ervan

Rijden in een staat van alco-
holvergiftiging, onder invloed 
van alcohol, dronkenschap of 
onder invloed van andere sub-
stanties die het rijgedrag beïn-
vloeden

Meer dan 1 veroordeling (met of 
zonder uitstel)

Binnen de 3 jaar die voorafgaan 
aan de inschrijvingsaanvraag voor 
de selectietesten, examens, de 
uitreiking van het bekwaamheids-
attest of de hervalidering ervan

Correctionele of politionele 
veroordelingen

De som van de straffen overschrijdt 
3 maanden hoofdgevangenisstraf 
of 50 uren hoofdwerkstraf (met of 
zonder uitstel)

Binnen de 3 jaar die voorafgaan 
aan de inschrijvingsaanvraag voor 
de selectietesten, examens, de 
uitreiking van het bekwaamheids-
attest of de hervalidering ervan

 
In alle gevallen wordt geen rekening gehouden met geschrapte veroordelingen of veroordelingen waarvoor u 
rehabilitatie hebt gekregen.

De medische selectie.

Een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de arbeidsovereenkomst of een attest van de huidige werkgever.

Het niet-naleven van deze verplichtingen kan leiden tot:

• Een administratieve boete van € 125 in geval men nalaat opnieuw te valideren of in geval van een 
laattijdige hervalidering. 

• De verplichting om het opleidingstraject opnieuw af te leggen indien de chauffeur twee opeenvolgende 
keren zijn attest niet opnieuw heeft gevalideerd.

Indien u al deze documenten bij u hebt en ze in orde zijn, kunt u uw dienst starten.

Weet dat de intrekking van het bekwaamheidsattest leidt tot een verbod van 10 jaar om zich in te schrijven voor de be-
roepsinformatiesessies en de selectietesten, zowel om taxichauffeur te worden als om limousinechauffeur te worden.
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1.3.2 Kledij
Via uw beroep bent u ook een vertegenwoordiger van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een ambassadeur van 
uw Gewest wanneer u met een klant omgaat. Daarom moet u bijzondere aandacht besteden aan uw kledij. Ook al 
wordt een uniform niet opgelegd, toch bevat de regelgeving richtlijnen over de kledij van de taxichauffeur:

Man Vrouw

Jasje of vest in een effen kleur (niet verplicht wanneer het warm is)

Broek in een effen kleur Pantalon of rok in een effen kleur

Hemd in een effen kleur

Gesloten schoenen

Op koude dagen is een effen trui toegestaan

1.3.3. Verplichtingen voor de chauffeur 
Als taxichauffeur bent u verplicht:

1. Om u in alle omstandigheden beleefd en respectvol te gedragen tegenover het publiek, de klanten, de 
collega’s en de vertegenwoordigers van de administratie, in het bijzonder de agenten die moeten instaan voor 
de controle en het toezicht op taxi’s en wagens voor verhuur met chauffeur;

2. Om oudere mensen of mensen met een beperkte mobiliteit evenals kinderen die alleen reizen, te helpen 
om in- en uit te stappen in de wagen en om specifiek te letten op de veiligheid van mensen in een rolstoel;

3. Om na te gaan of de deuren goed gesloten zijn voordat de wagen opnieuw vertrekt;

4. Om ter beschikking te blijven van de reizigers die u gedurende de door hen vereiste tijd vervoert, tenzij 
daaruit prestaties zouden voortvloeien die duidelijk overdreven omvangrijk zijn;

5. Om erop te letten dat de verplichtingen en verboden die gelden voor de reizigers nageleefd worden;

6. Om te helpen bij het laden en het uitladen van de bagage van de klanten;

7. Om te controleren of de klant niets vergeten is in het voertuig en hem onmiddellijk de voorwerpen terug te 
geven die hij daar zou kunnen achtergelaten hebben. Indien u er om een of andere reden niet in geslaagd bent 
om ze terug te bezorgen, moeten die voorwerpen ten laatste binnen de vijf dagen in bewaring gegeven worden 
aan de loketten van de taxidienst van de administratie;

8. (Oude regelgeving) om het automatisch afdrukken mogelijk te maken, door uzelf of door een toestel dat 
daarvoor voorzien is, van ontvangstbewijzen bestemd voor de klanten. U bent verplicht om het incident 
onmiddellijk te melden aan de exploitant. Deze laatste is ertoe gehouden om de oorzaak van dit incident aan te 
pakken, uiterlijk tegen de eerste werkdag na het incident.

9. Om gevolg te geven aan de bevelen van de ambtenaren en de bevoegde agenten;

10. Om een afgedrukt exemplaar te bezorgen of een digitale versie van het rapport betreffende de dagtellers, op 
elk verzoek van de ambtenaren en agenten;

11. Om taxicheques te aanvaarden als betaalmiddel en om wisselgeld terug te geven indien de waarde van de 
cheque meer bedraagt dan de prijs van de rit;

12. Om de klant via de snelste weg naar zijn bestemming te brengen, tenzij de klant dit anders bepaalt.
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1.3.4. Verboden voor de chauffeur 
Het is voor u verboden:

1. Om uw werk uit te oefenen in het gezelschap van iemand anders dan de klant(en) of in het gezelschap van 
een dier;

2. Om te roken in de wagen

3. Om een hogere prijs te vragen dan deze vermeld op de taximeter, behoudens speciale supplementen 
beslist door de regering in toepassing van artikel 29 alinea 1, van de ordonnantie;

4. Om uw dienstvoertuig te laten besturen door een derde;

5. Om in uw wagen voorwerpen te laden die de binnenbekleding kunnen beschadigen of bevuilen;

6. Om een radio aan te zetten zonder het akkoord van de reiziger;

7. Om klanten te ronselen of om klanten te laten ronselen door iemand anders;

8. Om uw wagen te plaatsen waar er al voldoende staan of om geen rekening te houden met de opgelegde 
maxima voor de parkeerplaatsen;

9. Om de motor van het voertuig tijdens het parkeren te laten draaien indien dit niet nodig is.

1.3.5. Handvest van de taxichauffeur
Alvorens een bekwaamheidsattest te 
verkrijgen, moet u het handvest van de 
taxichauffeur ondertekenen.

U verbindt zich er zodoende toe om alle 
punten van dit handvest toe te passen.
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1.3.6. De taxichauffeur en zijn klant 
Naast de verschillende punten die reeds werden aangehaald in het deel ‘‘Verboden voor de chauffeur, verplichtingen 
en handvest van de taxichauffeur’’, moeten we het nog hebben over enkele elementen met betrekking tot de 
klanten, zoals de voorzorgsmaatregelen die de taxichauffeur dient te nemen, de verbodsbepalingen die gelden voor 
de reiziger en de richtlijnen die men moet volgen in geval van pech of een ongeval.

1.4. Voorzorgsmaatregelen voor de chauffeur

• In het geval van een bijna onbewoonde eindbestemming mag u weigeren om een klant mee te nemen, tenzij u 
zijn identiteit kan achterhalen, indien nodig met behulp van de lokale of federale politie.

• U mag een voorschot vragen voor langeafstandsritten.

• U mag weigeren om elke persoon te vervoeren die in zichtbare staat van dronkenschap verkeert of die duidelijk 
onder invloed is van verdovende middelen.

• Er wordt u aangeraden om alle ontvangsten niet op eenzelfde plek te bewaren en om ze op te splitsen. Indien 
nodig bezorgt u het geld aan uw werkgever tijdens uw shift.

1.5. Verboden voor de reizigers

Het is voor de reizigers verboden:

1. Om te roken in de wagen; 

2. Om in het voertuig te stappen indien het aantal personen dat reglementair mag meereizen al is bereikt;

3. Om zonder toestemming van de chauffeur in het voertuig te stappen met honden of andere dieren die men 
niet op de schoot kan houden, met uitzondering van blindengeleidehonden en honden die assistentie kunnen 
bieden aan personen met een beperking. Het feit dat de hond wel degelijk een assistentiehond is, moet kunnen 
worden bewezen door de persoon die zich wil laten vervoeren;

4. Om gevaarlijke voorwerpen of pakjes in de wagen te brengen die door hun volume, hun aard of hun geur 
kunnen kwetsen, bevuilen, of hinder of ongemak kunnen veroorzaken;

5. Om duidelijk bevuild in het voertuig te stappen;

6. Om uit het voertuig te hangen of om de portieren te openen wanneer het voertuig aan het rijden is;

7. Om de taxi vuil te maken of te beschadigen;

8. Om eender welk voorwerp uit het voertuig te gooien.

1.6. Wat moet de taxichauffeur doen bij pech of een ongeval wanneer hij dienst heeft

Bij een defect of een ongeval met het voertuig, moet u de dienstverlening ten aanzien van de klant voortzetten.

De klant moet de tijd dat u stilstaat niet betalen. Hij kan:

• ofwel het voertuig verlaten en het bedrag betalen dat werd geregistreerd op het ogenblik van het defect;

• ofwel het traject voortzetten tot de eindbestemming met aftrek van de wachttijd om het voertuig te herstellen.

U moet de situatie beschrijven op uw routeblad (zie pagina 26: IV. Het routeblad).

Indien het voertuig geïmmobiliseerd is en u het niet onmiddellijk kan herstellen, hebt u recht op de betaling van 
het bedrag vermeld door de taximeter, andere kosten dienen afgetrokken te worden. Om recht te hebben op deze 
betaling, moet u een oplossing vinden zodat uw klant zijn traject kan voortzetten tot aan zijn eindbestemming (bellen 
naar de werkgever, een collega, de telefooncentrale, enz.).
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1.7. De sancties die getroffen kunnen worden ten aanzien van de chauffeur

Naargelang de ernst van de feiten kunnen er verschillende sancties getroffen worden ten aanzien van de chauffeur. 

De feiten Het type mogelijke sanctie

Gegrond verklaarde klacht: bedrieglijk gebruik van ta-
rief II, niet goed bijhouden van de reispapieren, lompe 
houding, onverzorgde outfit 

• opschorting van het bekwaamheidsattest

• definitief intrekken van het bekwaamheidsattest 

• administratieve boete

• (opnieuw) de selectietesten afleggen en ervoor 
slagen (indien men faalt of indien de testen 
niet afgelegd worden, wordt het attest definitief 
ingetrokken)

Uitoefening van het beroep van taxichauffeur zonder 
houder te zijn van het bekwaamheidsattest

Gedurende 2 jaar weigeren om in te schrijven voor de 
examens 

Geen hervalidering van het bekwaamheidsattest bin-
nen de opgelegde termijn Administratieve boete van € 125 

Het niet terugbezorgen van uw bekwaamheidsattest 
binnen de 10 werkdagen vanaf het einde van de 
activiteit

Administratieve boete van € 250

1.7.1. Procedure voor administratieve boetes 
 Æ Kennisgeving van het proces-verbaal tot vaststelling van de feiten, 

 Æ Mogelijkheid voor de overtreder om opmerkingen te geven en/of om gehoord te worden door de administratie 
(convocatie en pv van verhoor) binnen de 15 dagen,

 Æ Beslissing: klassering zonder gevolg, waarschuwing of boete,

 Æ Kennisgeving van de beslissing aan de overtreder die beschikt over een termijn van een maand om te betalen 
indien het een boete betreft, 

 Æ Kennisgeving van een herinnering indien de betaling niet is uitgevoerd binnen een termijn van een maand. 
Indien er aan deze herinnering geen enkel gevolg is gegeven, kan de administratie het bekwaamheidsattest 
van de chauffeur of de exploitatievergunning van de exploitant intrekken,

 Æ Ultieme maatregel: gerechtelijke inningsprocedure.

1.7.2. Procedure in geval van klachten tegen de chauffeur 
 Æ De klager stuurt zijn klacht via de website, per e-mail, fax of via het groene nummer van Brussel Mobiliteit,

 Æ Enkele dagen later ontvangt hij een ontvangstbewijs en een nota om hem in te lichten over de bevoegdheden 
en de procedure aangewend door de Directie Personenvervoer (Cel Taxi’s en limousines). Indien nodig wordt 
contact opgenomen met de klager om meer informatie te bekomen betreffende de feiten,

 Æ Identificatie van de desbetreffende chauffeur en van de burgerlijk aansprakelijke exploitant, 

 Æ Convocatie en verhoor van de chauffeur, van de exploitant en van de eventuele getuige(n),
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 Æ De chauffeur/exploitant moet de routebladen bezorgen van de desbetreffende periode. Dat is voor hem de 
gelegenheid om zich te verdedigen. De chauffeur/exploitant mag zich laten vergezellen door zijn advocaat of 
vakbondsvertegenwoordiger,

 Æ Verslag van de feiten aan de klager die opmerkingen kan maken en die zijn klacht al dan niet kan behouden 
binnen een termijn van 15 dagen, 

 Æ Tweede convocatie en verhoor van de chauffeur en de exploitant. Er wordt een samenvatting meegedeeld aan 
de klager, 

 Æ De chauffeur en de exploitant mogen worden bijgestaan door een advocaat (of de vakbond van de chauffeur), 

 Æ Het dossier wordt doorgegeven aan de Cel geschillen van de Directie Personenvervoer die uitspraak doet.

Dit zijn bijvoorbeeld de voornaamste redenen voor klachten van klanten voor 2017 (dit moet niet gestudeerd worden 
voor het gewestelijk examen):

 9 Ongemanierd gedrag, agressiviteit, onbeleefdheid: 22% 

 9 Bedrieglijk tarief: 15%

 9 Onveilig rijgedrag: 32%

 9 Het weigeren van een rit zonder een geldige reden: 4%

 9 Het niet-naleven van de reglementering: 11%

 9 Andere redenen (ronselen, taximeter niet ingeschakeld, diefstal/verlies van voorwerp, niet bezorgen van het 
ticket afgedrukt door de taximeter, telefooncentrales, kennis van de stad): 16%

1.7.3. Tuchtraad
Dit is een neutraal en onpartijdig orgaan dat bepaalde dossiers van klachten en processen-verbaal ten laste van 
taxichauffeurs (die aanleiding kunnen geven tot een opschorting of een intrekking van het bekwaamheidsattest) 
moet onderzoeken. Deze Tuchtraad is enkel bevoegd voor de taxichauffeurs. 

De raad bestaat uit vier leden die aangesteld worden voor een mandaat van een jaar dat kan vernieuwd worden:

1. Een magistraat,

2. Een vertegenwoordiger van de taxichauffeurs (vakbond),

3. Een vertegenwoordiger van de taxi-uitbaters (voormalig uitbater),

4. Een vertegenwoordiger van de administratie.

Procedure :

 Æ 15 dagen voor de zitting ontvangt de chauffeur een gedetailleerde convocatie,

 Æ Hij kan zijn dossier raadplegen bij de administratie (met zijn advocaat of vakbond),

 Æ Tijdens de zitting legt de magistraat aan de chauffeur de feiten uit die hem verweten worden. Hij kan nog nadere 
uitleg geven. De chauffeur kan zich laten bijstaan door een advocaat of een vakbondsvertegenwoordiger,

 Æ De tuchtraad beraadslaagt en stelt een gemotiveerde beslissing voor aan de minister binnen een termijn van 
een maand: klassering zonder gevolg, verwittiging, opschorting (beperkt in de tijd) van het bekwaamheidsattest, 
(definitieve) intrekking van het bekwaamheidsattest of in geval van een opschorting, de verplichting om de 
selectietesten opnieuw af te leggen en ervoor te slagen,

 Æ De minister neemt een stelling in betreffende het voorstel. Indien hij het niet aanvaardt, zal hij zijn beslissing motiveren, 

 Æ De administratie deelt de beslissing mee aan de chauffeur en brengt hem op de hoogte van de mogelijkheden 
om in beroep te gaan. De administratie brengt ook de klager op de hoogte,

 Æ In geval van opschorting of intrekking van het bekwaamheidsattest wordt de werkgever van de chauffeur op de 
hoogte gebracht. De chauffeur moet ook zijn bekwaamheidsattest inleveren aan de loketten binnen de 8 dagen 
na de kennisgeving. De opschortingstermijn begint te lopen vanaf het indienen van het bekwaamheidsattest 
aan de loketten van de Directie Personenvervoer.
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1.8. Wettelijke elementen betreffende de uitoefening van het beroep

In dit deel van de syllabus zullen we zien wat een perimeter is, welke de werkplaatsen en de werkmiddelen van de 
taxichauffeur zijn.

1.8.1. Perimeter en toepasselijke tarieven
Zoals beschreven bij het toepassingsgebied van de regelgeving is de werkzone van de taxichauffeur het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest dat zich uitstrekt over 19 gemeenten.

Deze 19 gemeenten vormen hetgeen de perimeter wordt genoemd. Voor de taxichauffeur is deze perimeter de 
zone waarin het terugkeren van de taxi naar zijn parkeerplaats niet wordt aangerekend aan de gebruiker. In 
deze zone past de taxichauffeur tarief I toe.

Er bestaan twee andere gevallen waarbij de taxichauffeur tarief I toepast:

• indien de klant die hij oppikte binnen de perimeter zich buiten de perimeter begeeft, maar aangaf dat hij zich 
wil laten terugbrengen tot binnen de perimeter (traject heen-terug). U wordt bijvoorbeeld opgeroepen voor 
de gemeente Ukkel, de klant legt u uit dat u iemand moet gaan oppikken op de luchthaven van Charleroi om 
vervolgens terug te keren naar de gemeente Ukkel.  U dient dan tarief I toe te passen voor de volledige duur 
van het traject,

• indien de chauffeur met een lege wagen terugkeert van een rit buiten de perimeter en een klant oppikt die zich 
binnen de perimeter begeeft. 

Indien de klant aangeeft dat hij afgezet wilt worden buiten de perimeter, past de taxichauffeur dus tarief II toe bij het 
verlaten van de perimeter (meestal staat er een blauw bord van het Gewest om aan te duiden dat men de perimeter 
verlaat).

Om te weten welk tarief hij moet toepassen, moet de taxichauffeur dus goed communiceren met de klant om 
zich te vergewissen van de eindbestemming, en om zodoende de juiste tarieven toe te passen.
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De toepasselijke tarieven worden aan de klanten meegedeeld via het aanplakbiljet waarop de vigerende tarieven 
staan vermeld. Dit aanplakbiljet moet permanent aangebracht worden op de achterzijde van een van de twee zetels 
vooraan zodat het de hele tijd zichtbaar is. 

Website : www.mobilite.be / www.mobiliteit.be
E-mail : taxiservice@sprb.brussels / taxiservice@gob.brussels
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Dit gele en blauwe aanplakbiljet vermeldt de tarieven die worden toegepast in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 
drie talen: Frans, Nederlands en Engels. Daarnaast wordt er informatie gegeven over de rechten van de passagiers. 
Het aanplakbiljet bevat ook de volgende vermeldingen: 

• het identificatienummer van de taxi bovenaan links,

• het startbedrag (€ 2,40),

• het tarief van de prijs per kilometer voor tarief I (€ 1,80/km),

• het tarief van de prijs per kilometer voor tarief II (€ 2,70/km),

• de wachtkosten (€ 30/u),

• voor een nachtrit tussen 22 u en 6 u wordt een forfaitair supplement aangerekend van € 2,00, 

• de diensten, de btw en de fooi zijn inbegrepen in de prijs vermeld op de taximeter. 

1.8.2. Parkeerplaatsen voor taxi’s
Om te wachten op de klant mag u eender welke 
plaats innemen die voorbehouden is voor het 
parkeren van taxi’s in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, op voorwaarde dat die plaats niet bezet 
is. Uit respect voor de andere collega’s die aan het 
wachten zijn, moet u achteraan in de rij gaan staan 
en uw beurt afwachten.

Indien alle voorziene plaatsen bezet zijn, dan mag 
u daar niet nog eens bij gaan staan. U moet dan 
naar een andere parkeerplaats gaan waar er wel 
nog een plaats vrij is.

Na elke rit of na elke ononderbroken reeks ritten moet 
u uw wagen via de snelste weg terugbrengen naar 
een parkeerplaats die voorbehouden is voor taxi’s. 

Opgelet, indien men u aanroept, moet u weigeren 
om de klant mee te nemen indien deze zich op 
minder dan 100 meter van een parkeerplaats 
bevindt die voorbehouden is voor taxi’s op de 
openbare weg, waar een of meerdere voertuigen 
beschikbaar zijn.

U vindt alle parkeerplaatsen voor taxi’s op https://
mobilite-mobiliteit.brussels/nl/mapping

Kaarten van de parkeerplaatsen voor taxi’s en Collecto-punten te raadplegen op https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/zich-verplaatsen 
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1.8.3. Arbeidsmiddelen
a) Het voertuig

•   De technische controle

Om het taxivoertuig te kunnen gebruiken, moet men om de 6 maanden een technische controle laten doen. Het 
voertuig moet dan voldoen aan de volgende criteria inzake kwaliteit, comfort, gemak en netheid:

 Æ De portieren, de ramen, de koffer en de motorkap moeten vlot kunnen geopend en gesloten worden,

 Æ De taximeter moet in het voertuig worden geplaatst. De voorzijde met het toepasselijk tarief en het bedrag van 
de rit moet steeds zichtbaar zijn voor de reiziger, 

 Æ In de koffer moet de bagage van de reiziger geplaatst kunnen worden en de koffer moet netjes zijn zodat de 
bagage niet bevuild wordt,

 Æ Het voertuig mag geen sporen van een ongeval vertonen, geen retouches in een andere kleur dan zwart, en het 
lakwerk mag niet afschilferen of verwijderd zijn,

 Æ De zetels mogen niet beschadigd zijn, de bekleding mag niet gescheurd zijn of sporen vertonen van vlekken,

 Æ Het voertuig mag geen abnormaal geluid maken of abnormaal trillen wanneer het rijdt,

 Æ In het voertuig mogen geen afval of papieren rondslingeren,

 Æ Het voertuig moet regelmatig verlucht worden,

 Æ Het voertuig moet zwart zijn met:

• Een zelfklevende of magnetische horizontale strook in zwart en mangogele ruiten, aangebracht over de hele 
lengte van beide portieren van elk van beide flanken,

• Het identificatienummer van de taxi in een mangogele kleur aangebracht op de twee achtervleugels,

• Een gele iris aan elke kant aan de voor- en achterzijde van het voertuig,

 Æ Op het voertuig mogen aan de binnenkant en aan de buitenkant geen andere tekens, vermeldingen, voorwerpen, 
berichten of andere informatie voorkomen dan deze die verplicht zijn in het kader van de uitbating van de 
taxidienst, deze die betrekking hebben op de activiteit van de exploitant zelf, of desgevallend op zijn eventuele 
aansluiting bij een telefooncentrale, of deze toegestaan in toepassing van artikel 32 § 3 van de Ordonnantie,

 Æ Het voertuig mag niet ouder zijn dan 7 jaar (datum van de eerste inverkeerstelling vermeld op het 
inschrijvingsbewijs),

 Æ Het voertuig moet een motor hebben overeenkomstig de Euro5-normen, vanaf 2014,

 Æ Het voertuig moet zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant netjes zijn.

Zelfklevende of magnetische strook 

Identificatienummer

Gele iris 
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•   De documenten van het voertuig

Wanneer de taxichauffeur zijn dienst start, moet hij steeds controleren of de documenten van het voertuig in het 
voertuig aanwezig zijn: 

 Æ Een document uitgereikt door de administratie waarin minstens de datum en de geldigheidsduur van 
de exploitatievergunning vermeld worden, de naam en het adres van de houder, en het merk en het 
inschrijvingsnummer van het voertuig;

SPECIMEN

 Æ Een plan van de openbare wegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
(bijv.: een kaart van de rouck);

 Æ De documenten van het voertuig 

 Æ Het dagelijks routeblad bij gebruik van een analoge taximeter (zie uitleg op p. 26: IV. Het routeblad).

Het verzekeringsbewijsHet bewijs van de technische controleHet inschrijvingsbewijs
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•   Het voertuigidentificatienummer

Elk taxivoertuig is uitgerust met een taxiplaat uitgereikt door de administratie en bevestigd aan de rechter voorkant 
aan de buitenzijde van het voertuig. De verplichte vermeldingen zijn: het woord TAXI en het identificatienummer met 
4 cijfers.
Dit nummer bestaande uit vier cijfers wordt aangebracht op verschillende plaatsen: op het taxi-aanplakbiljet, op de 
rechterzijde van het dashboard en op de twee achtervleugels in mangogeel boven de achterwielen.

 

•   Reserve- en vervangvoertuigen

Indien een dienstvoertuig beschadigd is, mag de werkgever ofwel een reservewagen gebruiken, ofwel een 
vervangwagen, overeenkomstig de volgende voorwaarden:

Reservewagen Vervangwagen
De exploitant moet er de eigenaar van zijn of hij moet 
erover kunnen beschikken krachtens een overeenkomst 
voor verkoop op afbetaling, financiële leasing of 
huurkoop

De uitbater huurt de wagen

Zij moeten uitgerust worden om taxidiensten te garanderen overeenkomstig dezelfde voorwaarden als het 
dienstvoertuig dat tijdelijk niet beschikbaar is
Op het ogenblik van het gebruik moet het voertuig bij 
de taxidienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
geregistreerd zijn als ‘‘reservewagen’’  

Op het ogenblik van het gebruik moet het voertuig 
geregistreerd zijn als ‘‘vervangwagen’’ bij de taxidienst 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De wagen moet aan de buitenzijde vooraan links 
uitgerust zijn met een speciale identificatieplaat waarop 
‘‘RESERVE’’ staat vermeld 

De wagen moet aan de buitenzijde vooraan links 
uitgerust zijn met een speciale identificatieplaat waarop 
‘‘VERVANGWAGEN’’ staat vermeld. 

Zij moeten aan de buitenzijde vooraan rechts uitgerust worden met een identificatieplaat van het ‘‘dienstvoertuig’’, 
dat wil zeggen het voertuig dat normaal bestemd is voor de exploitatie van de taxidienst en dat wordt vervangen

Reservewagen Vervangwagen

Hij moet in zijn wagen de documenten bij zich hebben die 
vereist zijn voor het voertuig dat wordt vervangen, en de 
documenten met de goedkeuring om de reservewagen 
te gebruiken

Hij moet in zijn wagen de documenten bij zich hebben die 
vereist zijn voor het voertuig dat wordt vervangen, en de 
documenten met de goedkeuring om de vervangwagen 
te gebruiken

Zij moeten verzekerd zijn als taxi’s op het ogenblik van hun gebruik

Het voertuig moet een nummerplaat hebben die een 
lettergroep bevat, beginnend met de letters TX

                 

Aanvraag van vervangwagen Plaatje van reservewagen



22

•   De zorg voor het voertuig (niet studeren voor het examen):

Dagelijkse controles

1. Aan de buitenkant:

Het koetswerk mag geen sporen vertonen van ongevallen, roest of afgebladderde lak. De koffer moet leeg en netjes 
zijn.

De nummerplaat vooraan en achteraan en de metalen plaat vooraan rechts aan de buitenzijde moeten netjes zijn 
en stevig bevestigd.

Het voertuig moet voorzien zijn van stroken met gele en zwarte ruiten en van het identificatienummer met 4 cijfers 
en een conform taxilicht.

2. Binnenkant van de cabine:

De zetels mogen niet ingedeukt zijn. De bekleding van de portieren, van de bank of van de zetels mag niet bevuild 
of gescheurd zijn. Papieren of afval mogen niet rondslingeren in de wagen.

3. De banden (staat en druk) :

De spanning van de koude banden moet regelmatig worden gecontroleerd (minstens een keer per maand) 
rekening houdende met de specifieke druk aangeraden door de constructeur.

Letten op de meter voor de slijtage op het rijvlak (‘‘TWI’’).

De geometrie controleren indien het rijvlak aan de ene of de andere zijde abnormaal verslijt.

4. De verschillende vloeistofniveaus:

Het brandstofniveau

Koelvloeistof:

De controle van de koelvloeistof moet steeds gebeuren als de motor koud is en rekening houdend met het niveau 
vermeld op het reservoir. Het ideale niveau zal zich tussen het maximum en het minimum bevinden.

Remvloeistof: 

Men moet de niveaus op het reservoir respecteren.

Ruitenwisservloeistof: 

Het type ruitenwisservloeistof is afhankelijk van de buitentemperatuur.

De motorolie:

Om het oliepeil te meten met de peilstok, moet het voertuig op een vlak oppervlak staan, en de motor moet al een 
goede tien minuten koud zijn. 

Te veel of te weinig olie veroorzaakt ernstige schade voor de motor. De kwaliteit van de gebruikte olie 
respecteren.

5. De ruitenwissers:

Regelmatig de slijtage en de kwaliteit van de ruitenwissers controleren (slijtagemeter).

6. De koplampen (werking en netheid).  

7. De verlichting aan de binnenkant en de verlichting van het dashboard.  

8. De boorddocumenten:

• Het inschrijvingsbewijs

• Het verzekeringsbewijs;

• Het gelijkvormigheidsattest;

• Het keuringsbewijs;
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• Het Europees aanrijdingsformulier; 

• De exploitatievergunning;

• Een gids met de openbare wegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

• Het aanplakbiljet met de tarieven; 

• Het C3-formulier uitgereikt door de RvA, dat zorgvuldig wordt ingevuld indien de chauffeur loontrekkende is 
en geniet van een werkloosheidstoeslag; 

• De kopie van het attest van aansluiting bij de Verzekeringskas (indien zelfstandig);

• De identificatiefiche van de chauffeur met foto.

9. De persoonlijke documenten:

• De identiteitskaart;

• Het rijbewijs;

• Het attest van de medische selectie (zie rijbewijs) of een geschiktheidsattest;

• Het bekwaamheidsattest (zie chipkaart).

10. De batterij

De nieuwe batterijen vergen geen onderhoud meer en zijn niet meer toegankelijk (onmogelijk om gedistilleerd water 
toe te voegen).   

11. De verplichte en facultatieve toebehoren:

Verplicht:

• Een gehomologeerde brandblusser binnen handbereik;

• EHBO-koffer;

• Een gevarendriehoek;

• Een geel hesje.

Facultatief:

• Een systeem om handenvrij te bellen met de gsm;

• Een reservewiel (regelmatig de druk controleren);

• Een parkeerschijf;

• Een sleepkabel of -stang;

• Startkabels;

• Een reservelampenset;

• Muntstukken voor parkeermeters of registratieklokken; 

• Een stukje vet krijt om de positie van de wagens te markeren in geval van een ongeval. 

N.B: Alvorens te starten de positie van de zetel van de bestuurder controleren (comfortabele en veilige positie) en 
de richting van de achteruitkijkspiegels (binnen- en buitenkant).

b) De taximeter en de printer

•   Wettelijke informatie 

De taximeter moet geïnstalleerd worden aan de binnenkant van het voertuig zodat de voorzijde op elk ogenblik 
zichtbaar is voor een reiziger die in de wagen zit.

Indien de taximeter geplaatst wordt in een bak, mag die geen sluitsysteem bevatten dat ervoor zou kunnen zorgen dat 
de klanten verhinderd worden om het toegepaste tarief duidelijk te zien, evenals de bedragen aangeduid op de taximeter.
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De geïnstalleerde taximeter moet voldoen aan de volgende voorschriften:

 Æ uitgerust zijn met een kalenderklok; 

 Æ de mogelijkheid bieden om minstens vier tarieven toe te passen die al dan niet onafhankelijk zijn;

 Æ de mogelijkheid bieden om automatisch over te schakelen naar een ander tarief met verschillende 
parameters na een bepaalde afstand afgelegd te hebben;

 Æ de mogelijkheid bieden om automatisch en tijdelijk een supplement te verrekenen uitgedrukt in een vaste 
waarde of in een percentage;

 Æ automatisch na het einde van de rit een ticket of een ontvangstbewijs afdrukken;

 Æ de mogelijkheid bieden om zelf of via een toestel dat daarvoor voorzien is, kredietkaarten te lezen en 
ontvangstbewijzen in twee exemplaren af te drukken, en om een kaartlezer en een navigatiesysteem aan te 
sluiten;

 Æ de mogelijkheid bieden om via de taximeter zelf of via een toestel dat daarvoor voorzien is, de inhoud af te 
drukken van de tellers;

 Æ de mogelijkheid bieden voor het doorgeven, via de taximeter zelf of via een toestel dat daarvoor voorzien is, 
van de gegevens beoogd in het vorig punt;

 Æ de mogelijkheid bieden om een passagiersdetector aan te sluiten en te gebruiken;

 Æ de mogelijkheid bieden om het tarief aan te passen en een uur extra te registreren.

De taximeter is verbonden met een printer die de mogelijkheid biedt om automatisch de tickets voor klanten af te 
drukken die op het einde van elke rit moeten meegegeven worden. Op deze tickets staan de volgende zaken vermeld: 

 Æ het identificatienummer van het voertuig uitgereikt door de Directie Personenvervoer van de Gewestelijke 
Overheidsdienst (getal met 4 cijfers) (+ de nummerplaat van een reserve- of vervangwagen bij gebruik van 
een van deze voertuigtypes);

 Æ het volgordenummer van de rit;

 Æ de datum van de desbetreffende dag, en het tijdstip waarop de klant instapt en uitstapt (einde van de rit);

 Æ het aantal afgelegde kilometers

 Æ de toegepaste tarieven voor de rit;

 Æ de totale prijs van de rit;

 Æ de vermelding ‘‘INFO’’ gevolgd door het telefoonnummer ‘‘0800/94001’’.

 c) De spoetnik

Naast deze vereisten voor de technische controle moet het taxivoertuig ook uitgerust zijn met een lichtbak, ook 
wel spoetnik genoem. 

Regels voor het gebruik van de spoetnik:

• De lichtbak is eigendom van de administratie.

• De exploitant of de chauffeur mag deze op geen enkele manier aan iemand anders uitlenen, verhuren, overdragen, 
verkopen of toevertrouwen.

• Hij mag deze niet plaatsen op een voertuig dat niet erkend is als taxi.

• Hij bezorgt de lichtbak terug aan de administratie in geval van opschorting of intrekking van de exploitatievergunning 
of indien hij zijn activiteiten stopzet.

• De exploitant is verantwoordelijk voor het onderhoud en de werking van de lichtbak, en hij moet met name 
controleren of de vervanglampen dezelfde lichtsterkte hebben als de lampen die initieel geleverd zijn.

• De exploitant vervangt deze op zijn kosten door een identiek model van bij de administratie in geval van verlies, 
diefstal, beschadiging of vernieling. 



25

Aan elke taximeter moet een lichtbak gekoppeld zijn die bevestigd wordt op het dak van het voertuig en die ter 
beschikking gesteld wordt van de exploitant door de administratie, om de voertuigen uit te rusten met een vergunning 
om een taxidienst uit te baten, inclusief de reserve- of vervangwagens indien zij gebruikt worden. De exploitant 
moet deze lichtbak gebruiken zodra zijn voertuig gebruikt wordt voor de dienst, en hij mag geen enkele andere 
lichtbak gebruiken.

De chauffeur moet op zijn trajectblad elk incident vastgesteld tijdens de dienst vermelden dat de goede werking van 
de lichtbak verstoort, en hij moet onmiddellijk terugkeren naar de bedrijfszetel.

In geval door de controledienst werd vastgesteld dat de lichtbak niet goed werkt, dan kan de administratie aan de 
exploitant of aan de chauffeur vragen om zich aan te dienen met de wagen en een werkende lichtbak, de dag nadat 
het defect werd vastgesteld.

De lichtbak (spoetnik) is gekoppeld aan de taximeter. Hierna volgen de verschillende wijzen waarop de lichtbak 
werkt:

 Æ Wanneer de taxi vrij is, is de spoetnik volledig verlicht,

 Æ Wanneer de taxi rijdt overeenkomstig tarief I, dan is het cijfer I dat te zien  
     is aan de tegenovergestelde kant van de bestuurderszetel verlicht,

 Æ Wanneer de taxi rijdt overeenkomstig tarief II, dan is het cijfer II dat te 
     zien is aan de kant van de bestuurderszetel verlicht, 

 Æ Wanneer de taxi zijn rit beëindigd heeft, dan zijn de cijfers I en II verlicht,  
     maar het middenstuk niet,

 Æ Wanneer de taxi niet bezet is zonder dat hij beschikbaar is, dan is de  
     spoetnik volledig uitgeschakeld. De chauffeur plaatst dan een bordje met  
    ‘‘Niet vrij’’ op de voorruit aan de kant van de bestuurder. Dit bordje moet  
       gebruikt worden wanneer de taxi het voorwerp uitmaakt van een bestelling,  
    omwille van redenen die verband houden met persoonlijke prestaties of  
      omwille van technische redenen.
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d) Het routeblad

Indien het taxivoertuig dat u zal gebruiken een analoge taximeter heeft, dan moet u een routeblad invullen.                 
Vanaf januari 2021 moet er voor het routeblad een uniek model worden gebruikt (zie hierboven). Dit blad moet op 
verschillende momenten aangevuld worden.

Vooraleer de dienst te starten vermeldt u: 

1. De naam van de chauffeur,

2. De nummerplaat van het voertuig, 

3. Het identificatienummer van de taxi,

4. De gebruiksdatum,

5. De kilometerstand op het dashboard,

6. De kilometerstand van de taximeter,

7. Het startuur van de dienst (voor alle taxichauffeurs), 

8. Het einduur van de dienst (enkel voor de loontrekkenden),

S
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* Stempel van de  
Gewestelijke 
Overheidsdienst 
Brussel
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9. Op basis van de gegevens op de taximeter (lijn begin dienst of vertrek):

•   Het aantal ritten,

•   Het aantal rustpunten,

•   Het aantal dienstkilometers,

•   Het totale aantal kilometers.

Vermeld voor elke rit:

  Bij het instappen

•   Het volgordenummer van de rit,

•   De plaats en het uur van instappen,

•   De kilometerstand op het dashboard of de taximeter,

  Bij het uitstappen

•   De plaats en het tijdstip van uitstappen,

•   De kilometerstand op het dashboard of de taximeter,

•   Het ontvangen bedrag.

In geval van een onechte rit dient u het geplande tijdstip en de geplande plaats van instappen te vermelden.

Voor elke dienstonderbreking moet u het volgende vermelden:

•   Het beginuur van de onderbreking,

•   Het einduur van de dienstonderbreking.

Aan het einde van de dienst vermeldt u:

•   De kilometerstand op het dashboard,

•   De kilometerstand van de taximeter,

•   Op basis van de gegevens op de taximeter (lijn einde dienst of terugkomst):

 -  Het aantal ritten,

 - Het aantal rustpunten,

 - Het aantal dienstkilometers,

 - Het totale aantal kilometers.

1.9. Diensten die verband houden met de taxi’s die worden ondersteund door het Gewest
In het Gewest zijn er voor de klanten een aantal taxigebonden diensten beschikbaar: de dienst Collecto, de 
taxicheques, TaxiBus en de elektrische taxi’s.

1.9.1. Collecto

a) Principe

Collecto is een gedeelde taxidienst die 7/7 dagen beschikbaar 
is tussen 23.00 u en 06.00 u ‘s morgens en die enkel wordt 
aangeboden op het gebied van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (de 19 gemeenten).

Deze collectieve taxi’s vullen zodoende het nachtbusnet van 
de MIVB aan (Noctis).

Collecto biedt de mogelijkheid om meerdere reizigers te groeperen in eenzelfde taxi, door ritten te doen die min of meer 
dezelfde richting uitgaan, en dit voor een heel democratische prijs. De bestemming moet in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest liggen.



28

Momenteel biedt Collecto meer dan 200 vertrekpunten aan 
die overeenstemmen met stopplaatsen van de MIVB en die het 
Collecto-logo dragen. Kaarten met alle ‘‘Collecto-vertrekpunten’’ 
zijn beschikbaar op de websites  www.collecto.org ou www.mivb.
be.

b) Prijzen

• € 5 per persoon en per rit.

c) Werking

1. Reserveren:

20 minuten voor het vertrekuur dient de reiziger te bellen naar het 
nummer 02/800 36 36.
De klant deelt aan de operator het vertrekpunt mee dat werd 
gekozen uit de lijst met de Collecto-stopplaatsen.
Wanneer hij het uur opgeeft waarop hij de taxi wenst te nemen, deelt de reiziger ook het precieze adres mee van 
de gewenste bestemming die verplicht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet liggen.
Hij deelt ook het aantal passagiers mee dat vervoerd wil worden en of hij een Mobib-kaart gebruikt. 
De prijs die de persoon dient te betalen, wordt meegedeeld door de operator.
N.B.: reserveren kan (zie meer gedetailleerde uitleg) :

• ofwel telefonisch;

• ofwel via een antwoordapparaat;

• ofwel via sms;

• ofwel via de Collecto-app. 

2. Het vertrek:

Op het afgesproken Collecto-vertrekpunt en op het afgesproken uur (ten laatste 10 minuten na het uur van de 
afspraak) zal de chauffeur een bevestiging vragen van de naam van de klant.
De rit wordt betaald bij het instappen. Op verzoek van de klant bezorgt de chauffeur een ontvangstbewijs met 
vermelding van de datum en het bedrag van de rit.

3. De aankomst:

Uitstappen van de reiziger op het adres vermeld bij de reservering.

N.B.: Het theoretisch bedrag van de rit zal berekend worden door de computer op basis van een theoretische afstand. 
Het taxibedrijf dat de rit uitvoerde zal de chauffeur het verschil terugbetalen op basis van het bedrag betaald door de 
klant en het theoretisch bedrag. Het Gewest betaalt een forfaitair bedrag per reis/per Collecto-klant aan het taxibedrijf 
om het bedrag betaald door de klant aan te vullen.
Onechte ritten (indien de klant niet opdaagt op de Collecto-stopplaats) worden nooit vergoed.
De chauffeur stelt de taximeter in werking bij het oppikken van de eerste klant op het Collecto-stoppunt.
Hij mag zijn taximeter enkel in werking stellen indien de klant aanwezig is. De rit is beëindigd indien de laatste klant 
uit de taxi gestapt is. 
De taxi mag enkel wachten op een Collecto-stopplaats indien er werd gereserveerd voor een Collecto-rit. De 
chauffeur die wacht op een reservering moet het Collecto-bord zichtbaar achter de voorruit plaatsen.

1.9.2. De taxicheques
a) Toekenningsvoorwaarden

Om te kunnen genieten van taxicheques met een nominale waarde 
van € 5 moet u: 

• Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
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• Ofwel een beperking hebben (+ 9 punten, of 66%) en een bewijs dat u niet geschikt bent om met het 
openbaar vervoer te reizen, en een bewijs dat u een WIGW-inkomen hebt;

• Ofwel ouder zijn dan 75 jaar en in het bezit zijn van een bewijs dat u niet geschikt bent om met het openbaar 
vervoer te reizen, en van een bewijs dat u een WIGW-inkomen hebt.

b)  Gebruik

De taxicheques zijn geldig in alle taxi’s die een exploitatievergunning hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
De cheques kunnen gebruikt worden zoals contant geld, elke cheque heeft een waarde van € 5.

Ook al meldt de klant dat hij gebruik zal maken van de taxicheques, toch stelt de chauffeur de taximeter in werking 
om de rit uit te voeren.

Indien het gecumuleerde bedrag van de taxicheques meer bedraagt dan het bedrag van de taximeter, dan is de 
chauffeur verplicht om wisselgeld terug te geven (artikel 29 van het besluit van 29 maart 2007). 

Indien de prijs voor de rit bijvoorbeeld € 17 bedraagt, dan geeft de klant 4 taxicheques aan de chauffeur. Deze 
geeft dan € 3 terug.

c) Verkrijging

Deze taxicheques kan men bekomen bij de sociale diensten van de gemeenteadministratie waar de aanvrager 
gedomicilieerd is, of bij het OCMW.

Aangezien niet alle gemeenten van het BHG deelnemen aan dit taxicheques-initiatief, kan men het best vooraf 
informatie inwinnen:

• Ofwel telefonisch op het nummer: 02 678 28 33;

• Ofwel via e-mail: taxi-be@edenred.com;

• Ofwel bij de gemeenteadministratie.

d) Geldigheid

Deze taxicheques met universele waarde zijn 1 jaar geldig vanaf hun uitgiftedatum.

De chauffeur en zijn werkgever dienen binnen de 3 maanden een verzoek in voor de terugbetaling van de taxicheques 
bij het bedrijf EDENRED.

1.9.3. Elektrische taxi’s
In december 2013 werden vijftig vergunningen verstrekt voor de 
uitbating van een taxidienst met elektrische taxi’s.

Het gaat om 100% elektrische voertuigen. Gezien de beperkte 
autonomie van de batterij, kunnen bepaalde lange ritten worden 
geweigerd.

Deze taxi’s zijn te herkennen aan een specifieke sticker en een 
groen taxiplaatje. Wanneer een elektrische taxi panne heeft, 
moet hij worden vervangen door een andere elektrische taxi.

1.10. Collectieve vertegenwoordiging van de sector

1.10.1. Gewestelijk adviescomité voor de taxidiensten en diensten voor het verhuren van  
        voertuigen met chauffeur

a) Samenstelling van het adviescomité

1. Twee afgevaardigden van de regering van het BHG die de minister-president en de minister of staatssecretaris 
bevoegd voor de taxi’s vertegenwoordigen;

2. Drie afgevaardigden van de Directie Personenvervoer van het Bestuur Brussel Mobiliteit;

3. Een afgevaardigde van de Directie Beleid van het Bestuur Brussel Mobiliteit;
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4. Een afgevaardigde van de representatieve organisaties die de consument verdedigen en zetelen in de Raad 
voor het Verbruik;

5. Een afgevaardigde per vereniging van gebruikers van het openbaar vervoer;

6. Een afgevaardigde ter vertegenwoordiging van de taxi-uitbaters (vzw met minstens 50 leden in het bezit van 
een vergunning voor het uitbaten van een taxidienst in Brussel);

7. Een afgevaardigde van de uitbaters van diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (vzw met 
minstens 25 leden in het bezit van een vergunning voor het uitbaten van een limousinedienst in Brussel of met 
5 jaar ervaring [momenteel geen vertegenwoordiger]);

8. Een afgevaardigde van de Belgische Transportbond (BTB);

9. Een afgevaardigde van de Christelijke Centrale van Vervoerarbeiders (ACV Transcom);

10. Een afgevaardigde van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB);

11. Een afgevaardigde van het Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van 
voertuigen met chauffeur;

12. Een afgevaardigde van de nationale beroepsvereniging (GTL);

13. Twee afgevaardigden van de telefooncentrales met minstens 150 aangesloten uitbaters in Brussel: Taxis Bleus 
en Taxis Verts;

14. Een afgevaardigde van het gebruikerscomité van de taxi’s van het BHG;

15. Een afgevaardigde van de Brussels Hotel Association (BHA).

b) Rol van het adviescomité 

Het adviescomité geeft advies over alles wat het aanbelangt, op eigen initiatief of op verzoek van de regering, de 
minister of de staatssecretaris (projecten van de minister, actuele problemen enz.).

Elk lid kan slechts advies geven over de zaken waarvoor het bevoegd is (uitbater, chauffeur, telefooncentrale, 
klant). De leden geven advies en nemen geen beslissingen. 

Het adviescomité wordt voorgezeten door de minister of de staatssecretaris die bevoegd is voor de taxi’s.

De voorzitter van het adviescomité wijst de verantwoordelijke voor het secretariaat van het comité aan, die geen 
lid is van het comité.

De leden van het adviescomité worden benoemd voor een verlengbaar mandaat van twee jaar.

De chauffeurs worden in het adviescomité vertegenwoordigd door de vakbonden en de uitbaters door de 
uitbatersverenigingen.

1.10.2. Gebruikerscomité
Met het oog op een betere kwaliteit van de Brusselse taxidiensten en een betere dienstverlening voor de klanten 
is het standpunt van de taxigebruikers erg interessant en constructief, zowel voor het beleid als voor de Directie 
Personenvervoer.

De Brusselse taxigebruikers kunnen met hun visie en ervaring belangrijke input geven, namelijk concrete informatie 
over de bestaande dienstverlening aan de klanten, maar ook ondersteuning voor toekomstige projecten om het 
taxi-aanbod verder te verbeteren in functie van de noden en belangen van de klanten.

Het gebruikerscomité bestaat enkel uit ervaren taxigebruikers die werden geselecteerd na een oproep, en 
vertegenwoordigers van het Bestuur en het kabinet dat instaat voor de Brusselse taxi. 

De rol van dit comité bestaat erin de verschillende lopende projecten te bespreken en in dit verband te luisteren 
naar het standpunt van de gebruiker die een praktische visie heeft die verschilt van de overheid en politici.

Daarnaast werd een lid van het Gebruikerscomité door zijn collega’s gemachtigd om de taxigebruikers te 
vertegenwoordigen in het Gewestelijk Adviescomité voor de taxidiensten.
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2. Verkeersveiligheid
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2.1. Inleiding

Een van de doelstellingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en Brussel Mobiliteit bestaat erin het aantal 
verkeersslachtoffers (zwaargewonden en dodelijke slachtoffers) terug te dringen tot nul. Elk jaar worden daartoe 
heel wat inspanningen geleverd op het vlak van bewustmaking, opleiding, controle, bestraffing en infrastructuur.

Brussel Mobiliteit speelt een voorbeeldrol op het vlak van de verkeersveiligheid. Een van de prioriteiten voor 
taxichauffeurs in Brussel bestaat erin te waken over de veiligheid van hun klanten én van alle andere weggebruikers.

De straten en wegen zijn immers openbare ruimten die met anderen gedeeld moeten worden, op hoffelijke en 
respectvolle wijze. De weggebruikers worden steeds talrijker: voetgangers, fietsers, motorrijders, bestuurders van 
nieuwe vervoermiddelen (steps, hoverboards, enz.), autobestuurders, bus- en tramchauffeurs, taxichauffeurs, 
bestuurders van bestel- en vrachtwagens... Ze verplaatsen zich allen om verschillende redenen, tegen verschillende 
snelheden, ze hebben uiteenlopende reflexen en zijn min of meer goed beschermd, maar sommigen zijn 
kwetsbaarder dan anderen.

Om een harmonieuze en respectvolle verdeling van de openbare ruimte en (verkeers)veiligheid voor iedereen 
te waarborgen, legt de Wegcode, die elke bestuurder die een geldig rijbewijs heeft verondersteld is te kennen, de 
naleving van talrijke regels op. De taxichauffeur vormt hierop geen uitzondering.

Het is evenwel niet de bedoeling van deze syllabus alle elementen van de Wegcode te herhalen. Hij wil de 
kandidaat-taxichauffeur herinneren aan enkele verantwoordelijkheden die hij moet opnemen bij ongevallen, hij wil 
hem attent maken op de grootste risico’s waarvoor hij bijzonder waakzaam moet zijn, en hij wil hem herinneren aan 
de gebruiks- en goede gedragsregels die hij moet naleven in bepaalde representatieve situaties om de ‘klassieke’ 
gevaren in een stedelijke omgeving te vermijden. Het spreekt voor zich dat de bestuurders niet alleen de regels 
van de Wegcode moeten naleven maar ook dat ze hoffelijk en voorzichtig moeten rijden t.a.v. hun collega’s en elke 
andere weggebruiker.  

Als professionele autobestuurder in Brussel, de hoofdstad van Europa, heeft u een belangrijke rol te spelen: 
u bent het voorbeeld! 
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2.2. Basisregels en verantwoordelijkheden bij ongevallen

2.2.1. Basisregels
De hieronder vermelde regels zijn de algemene gedragsregels die de weggebruikers moeten volgen (zie artikel 
7 van de Wegcode (koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg). 

7.1. Elke weggebruiker moet de bepalingen van dit reglement naleven. 

Onverminderd de naleving van de bepalingen van dit reglement mag de bestuurder de kwetsbaardere weggebruikers 
niet in gevaar brengen zoals fietsers (noot van de redactie: en gelijkgestelden) en voetgangers, en in het bijzonder 
wanneer het kinderen, bejaarden en personen met een handicap betreft. 

Hieruit volgt, onverminderd de artikelen 40.2 en 40ter, tweede lid, dat elke bestuurder dubbel voorzichtig moet zijn 
in aanwezigheid van dergelijke kwetsbaardere weggebruikers, of op de openbare weg waar hun aanwezigheid 
voorspelbaar is, in het bijzonder op een openbare weg zoals bepaald in artikel 2.38. 

7.2. Op de openbare weg moeten de weggebruikers zich zodanig gedragen dat ze geen enkele hinder of geen 
enkel gevaar veroorzaken voor de andere weggebruikers en ook niet voor het personeel dat zorgt voor het 
onderhoud van de weg en de uitrustingen die er langs staan, de bewakingsdiensten en de prioritaire voertuigen. 

7.3. Het is verboden het verkeer te hinderen of gevaarlijk te maken hetzij door voorwerpen, brokstukken of eender 
welk materiaal op de openbare weg te gooien, neer te leggen, achter te laten of te laten vallen, hetzij door er rook 
of stoom op te verspreiden, hetzij door er eender welk obstakel op te plaatsen. 

7.4. De weggebruiker moet alle maatregelen nemen die kunnen vermijden dat er schade aan de weg veroorzaakt 
wordt. Hiertoe moeten de bestuurders hetzij hun snelheid matigen, hetzij de lading van hun voertuig verlichten, 
hetzij een andere weg nemen.

2.2.2. Verantwoordelijkheid bij ongevallen    
De zwakke weggebruikers zoals de voetgangers en fietsers genieten bepaalde rechten die hen een grotere 
veiligheid verschaffen of hen beter beschermen wanneer zij zich op de openbare weg begeven.

Het is belangrijk eraan te herinneren dat de wet, bij ongevallen, de fietsers en voetgangers een bijzondere 
bescherming verleent. De wet bepaalt met name dat diegene die een voetganger (of een fietser) omver rijdt niet 
alleen de lichamelijke schade moet vergoeden maar ook de eventuele schade aan de kleren en brillen. Deze 
regel geldt automatisch, los van de vraag over de verantwoordelijkheid voor het ongeval. Enkel de voetgangers 
(of de fietsers) ouder dan 14 jaar die bewust een ongeval veroorzaken, moeten de schade zelf betalen.



34

2.3. Risico’s, gebruiksregels en goed gedrag
2.3.1. Algemene regels
Over het geheel genomen moeten de bestuurders, dus ook de taxichauffeurs, zorgen voor hun eigen veiligheid en 
die van hun passagiers en gebruikers van de openbare ruimte. Hiertoe zijn ze ertoe gehouden: 

• De geldende snelheidsbeperkingen na te leven en hun snelheid aan te passen bij het naderen van 
winkelstraten, schoolbuurten, halten van het openbaar vervoer, zebrapaden, kruispunten, enz. waar het vaak 
zeer druk is. Men moet weten dat hoe hoger de snelheid ligt, hoe langer de remafstand wordt en dat de 
gevolgen bij ongevallen navenant ernstig zijn.

Bovendien: hoe hoger de snelheid ligt, hoe ernstiger de opgelopen verwondingen zijn.
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• Niet te rijden onder invloed van alcohol of drugs.

• Zelfs als het Verkeersreglement (art. 35.2.1., 2°) de taxichauffeurs vrijstelt om een gordel te dragen als zij reizi-
gers vervoeren, dan toch is het aangeraden om in alle omstandigheden de veiligheidsgordel te dragen en na te 
gaan of de reizigers/passagiers die gordel ook dragen, en op een correcte manier. Als de taxi’s niet uitgerust zijn 
met een veiligheidsgordel voor kinderen moeten de kinderen van minder dan 18 jaar en kleiner dan 135 cm 
achteraan plaatsnemen. Voor chauffeurs van wagens die worden gehuurd met chauffeur (limousine) geldt deze 
afwijking niet. Net zoals elke particuliere chauffeur moeten ze altijd een veiligheidsgordel dragen en beschikken 
over een aangepast bevestigingssysteem voor een kind.

• Elke verstrooiing te vermijden, in het bijzonder het gebruik van de gsm achter het stuur.

• Voorzichtig te zijn en een goed gedrag aan te nemen t.a.v. de kwetsbare weggebruikers om ze niet in gevaar 
te brengen.

2.3.2. Bijzondere bepalingen 
• Bestuurders die op een rijstrook rijden die ten einde loopt of waarop het verkeer onderbroken is, mogen bij 

sterk vertraagd verkeer enkel ter hoogte van de versmalling invoegen op de aangrenzende vrije strook 
om wat men noemt te ‘ritsen’. De bestuurders die op deze vrije strook rijden, moeten, ter hoogte van de ver-
smalling de voorrang afstaan aan een bestuurder die tussenvoegt; als het verkeer zowel op de linker- als op 
de rechterstrook onderbroken is, wordt de voorrang gegeven aan de bestuurder die zich op de rechterstrook 
bevindt en vervolgens aan de bestuurder die zich op de linkerrijstrook bevindt.

• De bestuurder die zich op een kruispunt bevindt waar het verkeer geregeld wordt door een bevoegde agent of 
door verkeerslichten, mag het kruispunt vrijmaken zonder te wachten dat het verkeer open is in de richting die 
hij wil uitgaan, behalve wanneer een rood verkeerslicht aan zijn rechterkant op de openbare weg die hij wil op-
rijden hem dat verbiedt. In tegenstelling hiermee mag een bestuurder, zelfs al laten de verkeerslichten het hem 
toe, een kruispunt niet oprijden wanneer het verkeer zodanig versperd is dat hij waarschijnlijk op het kruispunt 
tot stilstand gebracht zal worden en zo het verkeer in de overdwarse richtingen zal hinderen of beletten.

• Zodra een speciaal geluidssignaal de komst van een prioritair voertuig aankondigt, moet elke weggebruiker de 
doorgang vrijmaken en afstaan,  en zo nodig, stoppen.

• Sinds oktober 2020 moet er altijd een reddingsstrook gecreëerd worden (boete van € 58 in geval van niet-nale-
ving van de reglementering).
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• In de bebouwde kom moet elke bestuurder die dezelfde richting uitgaat als een bus de bestuurder van deze 
bus toelaten zijn halte te verlaten als die, door middel van zijn richtingaanwijzer, te kennen heeft gegeven dat 
hij opnieuw wil vertrekken.
Hiertoe moet de bestuurder vertragen en, zo nodig, stoppen.

2.3.3 Voorzichtigheid ten aanzien van kwetsbare gebruikers in het bijzonder 

De ‘kwetsbare weggebruikers’ (cf. voetgangers, fietsers, gebruikers van vervoersmiddelen zoals steps, hoverboards 
enz., bromfietsers en motorrijders) zijn steeds talrijker in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze verdienen bijzondere 
aandacht in de stedelijke ruimte aangezien ze de facto de grootste groep slachtoffers van verkeersongevallen zijn 
met ongeveer 75% van de zwaargewonden en doden. In een ‘vision zero’-optiek is het dus absoluut nodig eraan 
te herinneren hoe belangrijk het is voor alle bestuurders om blijk te geven van uiterste voorzichtigheid t.a.v. deze 
weggebruikers in bepaalde aangetoond risicovolle situaties.
In Brussel zijn de kwetsbare weggebruikers dus duidelijk de grootste groep slachtoffers van de verkeersongevallen. 
Dit wordt onder meer verklaard door het feit dat hun lichaam of hun uitrusting, wanneer die verplicht is zoals voor 
motorrijders (kledij, helmen, enz.), hun enige bescherming vormt bij botsingen.    
Deze afdeling overloopt, op niet-uitputtende wijze, enkele representatieve situaties, gevaren waaraan de zogeheten 
kwetsbare weggebruikers blootgesteld zijn. In deze situaties is het als bestuurders (en taxichauffeurs) gepast uiterst 
voorzichtig te zijn en de infrastructuur en vanzelfsprekend de Wegcode in acht te nemen.

a) T.a.v. voetgangers

De voetganger is een weggebruiker die zich te voet verplaatst. Personen met een kinderwagen, personen in een rolstoel 
of personen die zonder erop te zitten een fiets, een bromfiets of een vervoermiddel voortduwen of er stapvoets mee 
rijden, worden met voetgangers gelijkgesteld. Het vervoermiddel kan een gemotoriseerde of een niet-gemotoriseerde 
versie zijn. Als de gebruikers van dergelijke machines zich sneller dan stapvoets verplaatsen, worden ze als fietsers 
beschouwd en moeten ze de hiervoor bestemde voorzieningen gebruiken (cf. volgende afdeling).

De voetgangers verplaatsen zich doorgaans op het trottoir dat gescheiden is van de rijweg. Jonge fietsers van tien 
jaar en jonger, bestuurders van vervoermiddelen die stapvoets rijden, mogen ook van de trottoirs gebruikmaken. 

Opgelet, als het trottoir of de berm niet bruikbaar of versperd is, mag de voetganger op de rijweg of het 
fietspad stappen.

Een bestuurder moet een zijdelingse afstand van minstens één meter laten tussen zijn voertuig en de voetganger. 

Wanneer hij te kennen geeft dat hij wil oversteken of wanneer hij de weg op een zebrapad oversteekt, heeft de 
voetganger voorrang op alle weggebruikers, met uitzondering van de tram. Als de voetganger oversteekt op een 
zebrapad met tweekleurige verkeerslichten is hij natuurlijk verplicht ze in acht te nemen.  

Voor de bestuurder is het zeer belangrijk visueel contact met de voetganger te zoeken om hem gerust te stellen 
en hem zonder stress en in alle veiligheid te laten oversteken. Een klein gebaar of een glimlach: het zijn allemaal 
bewijzen van een tot stand gekomen visueel contact.

Spreiding van de doden 30 dagen en ernstig gewonden naargelang het type gebruiker Gegevens 2011-2018
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Zo is het ook zeer belangrijk de omstandigheden te respecteren die het mogelijk maken dit visueel contact tot 
stand te brengen door niet pal op een oversteekplaats voor voetgangers stil te staan / te parkeren maar door op 
z’n minst 5 m te laten tussen het stilstaande/geparkeerde voertuig en de oversteekplaats. Als deze nochtans 
reglementaire voorzorg niet in acht genomen wordt, loopt de voetganger het gevaar niet gezien en door het 
voertuig gegrepen te worden dat de oversteekplaats evenwijdig met het stilstaande/geparkeerde voertuig nadert.
In geen geval mag een bestuurder op een zebrapad stilstaan, zelfs niet om een passagier te laten uitstappen of 
wanneer hij in een verkeersopstopping zit. Dit zou de voetganger verplichten op de rijweg over te steken, een 
verkeersovertreding te begaan, zich een weg te banen tussen de voertuigen en zijn veiligheid in gevaar te brengen. 
Opgelet, een voetganger die zich op het midden van de rijweg bevindt terwijl zijn licht op rood staat, is 
niet per se schuldig! De voetganger heeft immers het recht verder over te steken bij een rood licht 
wanneer hij de rijweg betreden heeft toen zijn licht nog op groen stond. Hij bevindt zich dan in zijn 
ontruimingstijd (veiligheidstijd) net zoals een bestuurder zich op een kruispunt kan bevinden terwijl het licht 
achter hem op oranje springt.  
Veel ongevallen vinden plaats tussen voetgangers die oversteken (vaak bejaarden) en bestuurders die linksaf 
of rechtsaf slaan, ongeacht of het oversteekplaatsen met of zonder lichten betreft. Ter herinnering: de 
bestuurder die afslaat, moet systematisch de voetganger doorlaten, zelfs als er geen zebrapad is (cf. 
art. 19). Het is belangrijk dat de bestuurder die een oversteekplaats of een zebrapad nadert bij zijn bocht naar 
links of naar rechts niet vergeet te kijken of er voetgangers de rijweg oversteken (of laten zien dat ze dat willen) 
in deze of gene richting en of ze zich niet in een dode hoek bevinden. Dan moet hij de oversteekplaats met de 
grootste omzichtigheid en gepaste snelheid naderen om de kwetsbare bejaarden, die vaak het slachtoffer zijn 
van dat soort ongevallen, geen schrik aan te jagen

Wanneer een bestuurder een doorlopend trottoir overschrijdt, moet hij de voetgangers (of gelijkgestelden) 
voorrang geven.   

Over het algemeen moet een bestuurder anticiperen op het risico dat een persoon in een rolstoel die oversteekt, 
kantelt op het ogenblik dat hij een niet-aangepaste trottoirband overschrijdt. 

In een voetgangerszone mag de prioritaire voetganger de hele breedte van de openbare weg gebruiken. De andere 
weggebruikers moeten zich stapvoets verplaatsen, voorrang geven aan de voetgangers en desnoods stoppen.   

Voorbeelden van voetpaden voor het oversteken van de Haachtsesteenweg 
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De taxi’s mogen deze zones betreden als de verkeerssignalisatie hierin voorziet en volgens de beperkingen 
(bijvoorbeeld tijdgebonden) die er gelden. Opgelet echter, ze mogen dit enkel doen wanneer ze een 
welbepaalde bestemming in deze zone hebben om personen op te pikken of af te zetten!

In residentiële en ontmoetingszones mogen voetgangers ook de hele breedte van de openbare weg 
gebruiken; daar mag ook gespeeld worden. De voetgangers mogen het verkeer van de andere voertuigen 
echter niet nodeloos belemmeren. In deze zones is de snelheid beperkt tot 20 km/uur, de bestuurders mogen 
er de voetgangers noch in gevaar brengen, noch belemmeren; indien nodig, moeten ze stoppen. Chauffeurs 
moeten extra voorzichtig zijn als er kinderen in de buurt zijn. Parkeren is er verboden behalve op de met 
specifieke markeringen afgebakende plaatsen en op de plaatsen waar een verkeersteken het toelaat.  

b) T.a.v. fietsers

Een fietser is een persoon die zich verplaatst d.m.v. een rijwiel, d.w.z. een voertuig met twee of meer wielen, 
aangedreven door trappers die in beweging gehouden worden door een of meerdere bestuurders; deze motorloze 
rijwielen kunnen zowel een twee-, een drie- of een vierwieler zijn. Worden gelijkgesteld met fietsers, de gebruikers 
van vervoermiddelen die sneller gaan dan stapvoets (elektrische rolstoel bijvoorbeeld, maar ook de ‘fiets met een 
elektrische hulpmotor’ die een groeiend succes kent, de elektrische steps, de monowielen, enz.). Een fiets waar 
men niet op zit, wordt niet beschouwd als een voertuig: wanneer de fietser stapt en zijn fiets met de hand voortduwt, 
wordt hij niet als een fietser beschouwd maar wel als een voetganger (cf. voorgaande afdeling). 

Borden voetgangerszone F12a en F12b Residentiële zone en Ontmoetingszone

Voetgangerszone Nieuwstraat       Voetgangerszone Naamsepoort
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Wanneer een bestuurder in de bebouwde kom een fietser (of gelijkgestelde) voorbijsteekt, moet hij een 
zijdelingse veiligheidsafstand in acht nemen van minstens één meter tussen zijn voertuig en de fietser (cf. 
verkeersbord bebouwde kom). Buiten de bebouwde kom wordt deze zijdelingse veiligheidsafstand op 
minstens 1,50 meter gebracht.

Wanneer de openbare weg een door wegmarkeringen of door een D7- of D9-signalering aangeduid bruikbaar 
fietspad omvat, moeten de fietsers, bromfietsers A (beperkt tot 25 km/uur) en gebruikers van vervoermiddelen 
die sneller gaan dan stapvoets dat fietspad gebruiken. Dit soort inrichting is buiten de rijweg gelegen.  
De fietser die zich op een gemarkeerd fietspad verplaatst, heeft altijd voorrang op de andere bestuurders.
Als de fietser zich op een ander deel van de openbare weg verplaatst, heeft hij voorrang op de bestuurders die 
rechtsaf (of linksaf) slaan als hijzelf rechtdoor gaat.

Wanneer het fietspad niet toegankelijk, onbruikbaar of versperd is, mag de ‘fietser’ het verlaten en zich bij 
het algemene verkeer voegen; de hoffelijke bestuurder moet op dit soort situatie anticiperen en de fietser dit 
lastige en gewaagde manoeuvre laten uitvoeren. 

Een bestuurder en a fortiori een taxichauffeur mag niet op een gemarkeerd of vrijliggend fietspad 
parkeren noch er stoppen, zelfs niet om een klant te laten uitstappen. Een dergelijke houding noodzaakt 
de fietser het fietspad te verlaten en op eigen risico rond het hinderlijke voertuig te rijden. Als hoffelijke 
bestuurder is het van belang het fietspad onbelemmerd te laten. Bovendien is geen enkel inhaalmanoeuvre 
toegelaten op een gemarkeerd/vrijliggend fietspad.  

Wanneer de rijweg afgebakend is met fietslogo’s en sergeantstrepen, is deze inrichting bedoeld om de 
fietsers de beste positie te suggereren om in veiligheid te zijn. Deze inrichting die fietssuggestiestrook wordt 
genoemd, maakt integraal deel uit van de rijweg: u moet er rondrijden met uw wagen en u kunt er stoppen en 
parkeren. 

Borden F1b en F3b vóór het 
begin en het einde van een 
bebouwde kom
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Een van de grootste gevaren die een fietser loopt en die men wil vermijden door het aanbrengen van sergeantstrepen 
op een zekere afstand van de parkeerzones is het vallen door een openslaand portier. Wanneer ze uitstappen, 
laten de inzittenden van voertuigen (bestuurders en passagiers) meestal na te verifiëren of er geen weggebruiker 
van achteren aankomt. Geef als taxichauffeur het voorbeeld en kijk goed in uw achteruitkijkspiegel, of beter 
nog, open uw portier met de rechterhand (cf. ‘Openen op z’n Hollands’), zodat geen enkele fietser (of vergelijkbare 
weggebruiker) te dichtbij is. Herinner systematisch je passagiers aan deze voorzorgsmaatregelen.   

Wanneer er in de ene richting een gemarkeerd fietspad ligt en in de andere een fietssuggestiestrook, stellen 
we regelmatig vast dat de bestuurders van deze logo’s afwijken en over het gemarkeerde fietspad rijden. 
Enkel het omgekeerde is natuurlijk juist: geen enkele bestuurder mag op het fietspad rijden, behalve de fietser, 
zijn gelijkgestelden en de bromfietser! 

Op de busbanen (F17) en bijzondere overrijdbare beddingen (F18) moeten de fietsers en taxi’s soms de ruimte 
delen, voor zover ze er mogen rijden (cf. syllabus ‘Delen van specifieke ruimten gewijd aan het wegverkeer’). De 
bestuurders die zich over dergelijke inrichtingen verplaatsen, moeten hun snelheid aanpassen, in het bijzonder 
in aanwezigheid van fietsers (of gelijkgestelden). Ze moeten ook gevaarlijke inhaalmanoeuvres en benauwende 
houdingen vermijden die een aanzienlijke stress en risicogedrag veroorzaken.  

Op wegen met beperkt eenrichtingsverkeer (BEV) mogen de fietsers en gelijkgestelden (en soms de 
bromfietsers klasse A of de bestuurders van speedpedelecs volgens de vermeldingen op de signaleringsborden) 
tegen de richting in rijden door in de voor de andere bestuurders verboden richting te rijden. We spreken ook 
over beperkt eenrichtingsverkeer. Wanneer hij een fietser (of gelijkgestelde) op een weg met BEV voorbijsteekt, 
moet de bestuurder zo rechts mogelijk houden, zijn snelheid verlagen en, zo nodig, stoppen.  

Wanneer een weg met BEV op een kruispunt met voorrang van rechts uitmondt, moet de bestuurder uiteraard 
voorrang verlenen aan de fietsers (en gelijkgestelden) die van rechts komen.  

Fietspad            Fietssuggestiestrook
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In een fietsstraat beschikt de fietser over bepaalde rechten zoals dat om de hele breedte van de rijweg 
in te nemen. De bestuurders van gemotoriseerde vervoermiddelen moeten er een snelheidsbeperking 
van 30 km/uur in acht nemen en mogen er de fietsers niet voorbijsteken.  

Dit soort inrichting werd aangelegd om de talrijke fietsers te beschermen op de zijweg van de Louizalaan, 
tussen de Dalstraat en de Eendrachtstraat. Op deze plaats kon een fietser immers niet voorbijgestoken worden 
zonder hem in gevaar te brengen, hetzij omdat hij zich te dicht tegen de geparkeerde auto’s bevindt, hetzij 
omdat de veiligheidsafstand van 1 m voor dit inhaalmanoeuvre niet nageleefd wordt.  

Wanneer er op een kruispunt met verkeerslichten verkeersborden van het type B22 of B23 staan (zie 
illustraties), mag de fietser door het rode licht fietsen om de door het bord aangegeven richting te volgen waarbij 
hij echter voorrang moet verlenen aan de andere weggebruikers en in het bijzonder aan de voetgangers. Dit is 
een uitzonderingsmaatregel die toegepast wordt in situaties zoals wanneer een fietser zich naar een voor hem 
bedoelde infrastructuur begeeft en dus geen gevaar loopt als hij de voorrangsregels naleeft. 

Louizalaan (tussen de Dalstraat en de Meerstraat)

B22                               B23
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Op een kruispunt met lichten beschikt een fietser regelmatig over een opgeblazen fietsopstelstrook (OFOS): 
dit ‘vak’ vóór de stoplijn voor het verkeer in het algemeen, laat de fietser toe gezien te worden en zich correct 
op te stellen afhankelijk van zijn bestemming om het risico op een dode hoek te vermijden. Dit laat hem ook toe, 
wanneer het licht op groen springt, het kruispunt over te steken zonder in de massa van de andere voertuigen 
terecht te komen. Een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig mag er in geen geval op stilstaan.

c) T.a.v. motorfietsers en motorrijders

De motorfietser is een persoon die zich verplaatst d.m.v. een motorfiets, een tweewielig motorvoertuig met of 
zonder zijspanwagen en die verschillend is van de bromfiets (cf. art. 2.18 van de Wegcode). Het vastmaken van 
een aanhangwagen aan een motorfiets verandert de classificatie van dit voertuig niet.

In het verkeer zijn de motorrijders even kwetsbaar als de fietsers en de voetgangers. Een goede uitrusting en een 
helm bieden natuurlijk een zekere bescherming maar die is geenszins vergelijkbaar met het koetswerk van een 
voertuig. De toename van het aantal verplaatsingen per moto en de grote kwetsbaarheid van de motorrijders 

hebben de voorbije decennia dan ook geleid tot de toename van het aantal slachtoffers in deze categorie 
weggebruikers. Meer dan 80% van de ongevallen waarbij een motorrijder betrokken is vindt bovendien plaats 
tussen april en oktober, dit is tijdens de mooie zomerdagen wanneer de motorrijder volop van zijn stalen ros geniet. 
In 75% van de gevallen gaat het om een foute perceptie: de motorrijder werd niet tijdig opgemerkt of werd helemaal 
niet gezien.

Het is dus essentieel om oog te hebben voor de anderen! Opnieuw is een aangepaste snelheid bij het naderen van 
een kruispunt essentieel omdat die het gezichtsveld van de bestuurder verbreedt waardoor hij op tijd kan remmen 
en stoppen.  
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3. Integratie in het 
openbaar vervoer
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3.1. Inleiding

Een van de doelstellingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en Brussel Mobiliteit bestaat erin het aantal 
verkeersslachtoffers (zwaargewonden en dodelijke slachtoffers) terug te dringen tot nul. Elk jaar worden daartoe 
heel wat inspanningen geleverd op het vlak van bewustmaking, opleiding, controle, bestraffing en infrastructuur.

Brussel Mobiliteit speelt een voorbeeldrol op het vlak van de verkeersveiligheid. Een van de prioriteiten voor 
taxichauffeurs in Brussel bestaat erin te waken over de veiligheid van hun klanten én van alle andere weggebruikers.

In deze syllabus leggen we de klemtoon op een belangrijk thema voor de verkeersveiligheid: de inachtneming van 
de regels met betrekking tot de busstrook, de bijzondere overrijdbare bedding en het deel van de openbare 
rijweg dat bekend staat als ‘‘eigen bedding’’.

Deze voorzieningen, waarvan er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heel wat bestaan, zijn ruimten bestemd 
voor tram- en busverkeer. Ze hebben tot doel hun regelmaat, stiptheid en commerciële snelheid te verbeteren en 
het openbaar vervoer op die manier aantrekkelijker te maken dan de personenwagen. Rijden op zo’n voorziening 
is dus een voorrecht voor het openbaar vervoer, maar ook voor fietsers, taxi’s en andere gebruikers die daarvoor 
de toelating verkrijgen. De betrokken gebruikers kunnen op die manier verkeersopstoppingen ontwijken, die een 
belemmering vormen voor hun aantrekkingskracht als verplaatsingsmiddel, vooral tijdens de spitsuren. Het grote 
aantal gebruikers dat van dergelijke voorzieningen gebruik mag maken, leidt soms echter ‘samenleefproblemen’. 
Voorzichtigheid is dus geboden voor alle gebruikers.

Deze syllabus heeft dan ook tot doel aan kandidaat-taxichauffeurs inzicht te verschaffen in bepaalde specifieke 
situaties die eigen zijn aan deze voorzieningen en in het belang van voorbeeldig rijgedrag.
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3.2. Busstrook

3.2.1. Definitie
De busstrook beoogd door de Wegcode (Art. 72.5), duidt het deel van de rijweg aan dat voorbehouden is voor 
bussen, taxi’s en voertuigen die kinderen ophalen van school. Ze mag ook worden gebruikt door prioritaire voertuigen 
die dringende opdrachten uitvoeren.  

Wanneer een vermelding of logo daarvoor de toestemming verleent, mag de busstrook ook worden gebruikt door:

• Fietsers (en gelijkgestelde gebruikers: gebruikers van steps, bakfietsen (NVDR: minder dan 1 meter 
breed) enzovoort), bromfietsers en zelfs motorfietsers, enkel en alleen indien het bord wordt aangevuld 
- respectievelijk - door de voorstelling van een fiets, bromfiets of motorfiets;

• Voertuigen bestemd voor het vervoer van 8 personen en meer (de bestuurder niet meegerekend) of 
andere bestemd voor verplaatsingen in het kader van het woon-werkverkeer, enkel en alleen indien 
het bord wordt aangevuld - respectievelijk - door het symbool dat wordt gebruikt ter aanduiding van 
deze bijzondere voertuigen (cf. art. 72.5). ;

De andere bestuurders mogen de busstrook gebruiken om een obstakel op de rijweg te vermijden of wanneer ze 
van richting dienen te veranderen op het volgende kruispunt. Ze mogen de busstrook ook oversteken om toegang 
te hebben tot een parkeerplaats langs de busstrook of een aangrenzende eigendom dan wel om die parkeerplaats 
of eigendom te verlaten.

Concreet wordt de busstrook:
• In het begin gesignaleerd door het bord F17, dat wordt 

herhaald na elk kruispunt; 

• Afgebakend door brede onderbroken strepen waartussen het woord ‘‘BUS’’ is aangebracht (desgevallend 
samen met andere vermeldingen, logo’s).

Signalen F17

Kroonlaan
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3.2.2. Verplichtingen, verboden en aan te nemen goede houdingen 
Op de busstrook (F17) zijn volgende bepalingen van toepassing:   

• De toegestane gebruikers moeten de snelheidsbeperkingen in acht nemen;

• De toegestane gebruikers moeten voorrang geven aan de voetgangers die oversteken op een oversteekplaats 
voor voetgangers; 

• Bestuurders moeten blijk geven van voorzichtigheid ten aanzien van de meest kwetsbare weggebruikers.  

 ○ Er is reden om dubbel zo voorzichtig te zijn en de snelheid aan te passen in winkelstraten, in schoolomgevingen of 
bij stopplaatsen van het openbaar vervoer om zich niet te laten verrassen door een voetganger die oversteekt, een 
fietser of andere kwetsbare weggebruikers. Ter hoogte van de stopplaatsen moet men anticiperen op de mogelijke 
aanwezigheid van voetgangers die net vóór of achter de voertuigen oversteken, in het bijzonder bij het inhalen;

 ○ Men dient rekening te houden met de eigenschappen van tragere weggebruikers die gebruik mogen maken 
van de busstroken, zoals fietsers, gebruikers van een step enzovoort; men mag hen niet in gevaar brengen 
door asociaal rijgedrag; 

• Bestuurders dienen zich te schikken naar de specifieke lichtsignalisatie of, bij gebrek daaraan, de driekleurige 
lichtsignalisatie, en zijn gehouden de richtingen in acht te nemen zoals ze worden toegestaan door de specifieke 
lichtfasen. In dit geval zijn bestuurders die een andere richting wensen te volgen, gehouden te anticiperen op 
deze richtingswijziging en de busstrook voordien te verlaten, waarbij ze voorrang moeten geven aan de andere 
weggebruikers;  

• De bestuurders mogen inhalen, met inachtneming van de veiligheidsafstanden;

• De bestuurders die er mogen rijden, mogen er niet parkeren.

1. Een omgekeerde driehoek heeft dezelfde betekenis als het groene licht.

2. Een cirkel heeft dezelfde betekenis als het vast oranjegeel licht.
Een knipperende cirkel heeft dezelfde betekenis als een oranjegeel knipperlicht: dit is vaak het gevolg van 
een storing van de verkeerslichten: de bestuurder mag doorrijden maar moet extra voorzichtig zijn en de 
voorrangsregels in acht nemen.

3. Een horizontale balk heeft dezelfde betekenis als het rood licht.

4. Een verticale balk geeft de toelating om alleen rechtdoor te rijden.

5. Een schuin naar links gerichte balk geeft toelating om alleen naar links voort te rijden.

6. Een schuin naar rechts gerichte balk geeft toelating om alleen naar rechts voort te rijden.

Driekleurige lichtsignalisatie         Specifieke lichtsignalisatie (Art. 62ter)  

1 2 3

4 5 6
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3.3. Bijzondere overrijdbare bedding

3.3.1. Definitie
De bijzondere overrijdbare bedding wordt in de Wegcode (Art. 2, 2.8) gedefinieerd als het deel van de openbare 
weg dat aan het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer is voorbehouden 
door middel van de wegmarkeringen bedoeld in de artikelen 72.6. en 77.8. en waarvan het begin is aangeduid door 
het verkeersbord F18.

Deze bedding maakt geen deel uit van de rijbaan. 

Men vindt er: 

• Ofwel bussen en trams, ofwel enkel bussen, ofwel enkel trams, afhankelijk van de vermeldingen ‘‘TRAM’’ en/
of ‘‘BUS’’ op het bord; 

• De prioritaire voertuigen (inzonderheid de hulpdiensten, de brandweer) die er worden toegelaten in het kader 
van dringende opdrachten; 

• Fietsers (en gelijkgestelde weggebruikers), bromfietsers, en zelfs motorrijders, als en enkel als het signaal 
wordt aangevuld met hun respectieve afbeelding; 

• De voertuigen bestemd voor de collectieve verplaatsingen tussen de woonplaats en de werkplaats, zoals 
voorzien in artikel 72.5 van de Wegcode;

• Voertuigen bestemd voor het vervoer van 8 personen en meer (de bestuurder niet meegerekend) of andere 
bestemd voor verplaatsingen in het kader van het woon-werkverkeer, enkel en alleen indien het bord wordt 
aangevuld - respectievelijk - door het symbool dat wordt gebruikt ter aanduiding van deze bijzondere voertuigen 
(cf. art. 72.5);

• Taxi’s, enkel en alleen indien het bord wordt aangevuld door de vermelding ‘‘TAXI’’; 
• Alle andere types voertuigen die er gebruik van mogen maken (op gerichte wijze), maar enkel om een vast 

obstakel te vermijden.  

Concreet wordt de bijzondere overrijdbare bedding: 

• In het begin gesignaleerd door het bord F18, dat desgevallend wordt herhaald na elk kruispunt; 

• Afgebakend door doorlopende brede witte strepen waartussen de vermeldingen ‘‘tram’’ 
en/of ‘‘bus’’ kunnen worden herhaald alsook, desgevallend, de overige vermeldingen;

• Gekenmerkt door dambordmarkering op de grond, die toelaat de bedding af te bakenen, aan te 
geven waar ze begint of eindigt of zelfs twee beddingen met elkaar te verbinden (kruispunten);

• De bedding ligt op hetzelfde niveau van de rijbaan of hoger;

• De bedding ligt in het 
midden of aan de zijkant 
van de rijbaan.

Waterwildlaan  
(Watermaal-Bosvoorde)
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3.3.2. Verplichtingen, verboden en aan te nemen goede houdingen 
Op een bijzondere overrijdbare bedding (F18):   

• Moeten alle toegestane gebruikers de snelheidsbeperkingen in acht nemen, met uitzondering van trams die de 
wegcode niet moeten nakomen.

• Moeten alle toegestane gebruikers voorrang geven aan de voetgangers op een oversteekplaats voor 
voetgangers, met uitzondering van trams die prioritaire voertuigen zijn.

• Net zoals op een busstrook moeten de bestuurders de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen ten aanzien van 
de meest kwetsbare gebruikers, inzonderheid in winkelstraten, in schoolomgevingen of bij stopplaatsen van het 
openbaar vervoer. Ze moeten ook rekening houden met de specifieke eigenschappen van tragere gebruikers die 
er mogen rijden.

• De bestuurders moeten zich schikken naar de specifieke lichtsignalisatie en zijn gehouden de richtingen te 
eerbiedigen die worden toegestaan door de specifieke lichtfasen (zie illustratie blz. 2 – specifieke lichtsignalisatie). 
Bestuurders die een andere richting wensen te nemen, moeten anticiperen op deze richtingswijziging en 
moeten de bijzondere overrijdbare bedding eerder al verlaten, waarbij ze voorrang moeten geven aan de 
andere weggebruikers.

• Wanneer een bijzondere overrijdbare bedding wordt gevolgd door een ‘‘eigen bedding’’ of een voorbehouden 
rijstrook die niet toegankelijk is voor bestuurders, zijn die bestuurders eveneens gehouden de eerder gelegen 
bijzondere overrijdbare bedding te verlaten.

• Bestuurders die gebruik mogen maken van de bijzondere overrijdbare bedding (F18), mogen inhalen door op 
de doorlopende witte streep te rijden of die te overschrijden; in dit geval echter voeren ze een manoeuvre uit en 
dus moeten ze daarbij voorrang geven aan de andere gebruikers.

• De bestuurders, die al dan niet de weg mogen nemen aangeduid door het bord F18, mogen er niet stoppen of 
parkeren (art. 24, art. 2. Alinea 2, art. 25.1.6°).

• Voor alle bestuurders is het toegestaan een bijzondere overrijdbare bedding over te steken op een kruispunt 
alsook om een eigendom te bereiken of er te vertrekken. De bestuurder moet er dan voor zorgen dat het 
manoeuvre waarmee hij de bijzondere overrijdbare bedding ‘‘afsnijdt’’, zo kort mogelijk is.

• Is er dambordmarkering op het wegdek geschilderd, dan is het voor de bestuurder die de bedding oversteekt verboden 
om er stil te staan of te parkeren. De bestuurder die er toch stilstaat, moet zich ervan vergewissen dat hij het verkeer 
van de in de bijzondere overrijdbare bedding aanwezige voertuigen, waartoe ook trams behoren, niet hindert.

Vanderkindereplein



51

• Wanneer een bestuurder, die over de toelating beschikt om er te rijden, een bijzondere overrijdbare bedding 
verlaat, heeft hij geen voorrang op de andere gebruikers, met uitzondering van de tram die altijd voorrang heeft.

3.4. ‘Eigen site’ of voorbehouden weg

3.4.1. Definitie
De ‘‘eigen bedding’’ of voorbehouden rijstrook wordt als zodanig niet gedefinieerd in de wegcode. Hooguit baseert men 
zich op de definitie van de rijbaan (art. 2.1) om te besluiten dat indien een deel van de openbare weg niet speciaal is 
ingericht voor het ‘‘algemene’’ verkeer (bv. tramsporen met gras of stenen) en/of de toegang tot dit deel van de openbare 
weg wordt verboden door een bord C3, aangevuld met een bord ‘uitgezonderd BUS, uitgezonderd MIVB enz., het dan 
gaat om wat gewoonlijk een ‘‘eigen bedding’’ of een voor het openbaar vervoer voorbehouden rijstrook wordt genoemd.

‘Dambord’ Stalle/Wagen

Rotonde Vanderkindere, tramsporen met gras ertussen
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Het bijkomend bord heeft desgevallend andere vermeldingen (bijv.: plaatselijk verkeer, TAXI’s, enz.) die deze gebruikers 
toegang verlenen om de voorbehouden weg te gebruiken.

3.4.2. Verplichtingen, verboden en aan te nemen goede houdingen
• De wegcode bevat geen enkele specifieke verplichting of verbodsbepaling met betrekking tot deze voorzieningen. 

Enkel hun configuratie en/of hun C3 signalisatie (+ eventueel bijkomend bord) beperken de categorieën 
gebruikers die deze mogen gebruiken (verwijzing naar het BOB-punt, bijzondere overrijdbare bedding).

• Qua gebruik mag men de vrije baan voor het openbaar vervoer ook gelijkstellen aan de bijzondere overrijdbare 
bedding (F18) (eveneens verwijzing naar het BOB-punt, bijzondere overrijdbare bedding).

Luttrebruglaan, sluizen
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3.5. Samenvattende tabel

Vergelijking: busstrook, bijzondere overrijdbare bedding en eigen bedding

BUSSTROOK
BIJZONDERE OVERRIJDBARE 

BEDDING
EIGEN BEDDING

SIGNALISATIE

F17
 

F18 

Geen bijzondere signalisatie 
(grasperken, verharding, enz.) 
en/of C3

TAXI ? ALTIJD
Enkel en alleen indien 

toegestaan door vermelding 
‘TAXI’

Enkel en alleen indien 
toegestaan door vermelding 

‘TAXI’

AANDACHTS-
PUNTEN, AAN TE 
NEMEN GEDRAG

NALEVING VAN DE TOEGELATEN SNELHEDEN en VOORZICHTIGHEID 

ten aanzien van zwakke weggebruikers (winkelstraten, schoolomgevingen, 

haltes van het openbaar vervoer enzovoort)

NALEVING 

specifieke signalisatie

NALEVING 

specifieke signalisatie

NALEVING 

specifieke signalisatie

En driekleurige 

    signalisatie

Overschrijding mogelijk 
met inachtneming van 
de veiligheidsafstand en 
voorrang geven aan de andere 
weggebruikers

Overschrijding mogelijk via 
de doorlopende witte streep 
maar vormt in dit geval een 
manoeuvre

Overschrijding (on)mogelijk in 
functie van de inrichting

Niet stilstaan of parkeren
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4. Onthaal van PBM
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4.1. Wie zijn de personen met beperkte mobiliteit (PBM)?

De personen met beperkte mobiliteit vormen een grote en uiteenlopende groep. Zij kunnen een tijdelijke beperkte 
mobiliteit hebben (bijv.: zwangere vrouwen, reizigers met koffers, ouders met wandelwagentjes, mensen met een 
lichte verwonding, enz.) of een permanente (bijv.: ouderen, personen met een intellectuele, visuele, auditieve, mo-
torische handicap, enz.).

Om zich binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verplaatsen, kunnen personen met een beperkte mobiliteit 
gebruikmaken van gewone taxi’s, gemengde taxi’s (d.w.z. taxi’s die aangepast zijn om personen in een rolstoel te 
vervoeren en die ook ritten kunnen afleggen zoals gewone taxi’s) of ook nog van de dienst TaxiBus.

Elke chauffeur die in dienst is genomen door een werkgever met een vergunning die betrekking heeft op een gewo-
ne of een gemengde taxi komt in aanmerking voor het vervoer van personen met beperkte mobiliteit. Elke chauffeur 
zal dus op een gegeven dag een persoon met beperkte mobiliteit aan boord van zijn voertuig moeten ontvangen. 
Dit deel gaat dus over tips met betrekking tot de dienstverlening die tijdens uw professionele loopbaan van u wordt 
verwacht voor mensen met een beperkte mobiliteit. 

Een specifieke opleiding voor het onthaal van personen met beperkte mobiliteit kan verstrekt worden door de ope-
rator TRB, door de MIVB of door de werkgever zelf.

4.2. De dienstverlening aan een persoon met beperkte mobiliteit in een gewone taxi

Wanneer een persoon met beperkte mobiliteit een taxi neemt, heeft hij niet noodzakelijkerwijze een PBM-aange-
paste taxi nodig (= gemengde taxi). Dat hangt af van zijn handicap en van zijn vraag of wens. 
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Een persoon in een rolstoel kan zich bijvoorbeeld zelf vanuit zijn rolstoel in de taxi hijsen. De chauffeur moet de per-
soon met beperkte mobiliteit dus in zijn taxi meenemen na hem eerst naar zijn behoeften gevraagd te hebben. De 
chauffeur mag de persoon met beperkte mobiliteit niet naar een ander type taxi doorverwijzen zonder het akkoord 
van de klant.

Wanneer een persoon met beperkte mobiliteit een taxi nodig heeft, is het belangrijkste met de persoon te com-
municeren om uit te zoeken hoe u hem de beste dienst kunt verlenen. Aangezien u niet op voorhand weet welke 
beperking uw klant kan hebben, moet u zich duidelijk bij hem aanmelden door aan zijn deur aan te bellen of hem 
te telefoneren.

Verder in dit deel worden enkele voorbeelden en aandachtspunten uiteengezet om u te doen nadenken over hoe u 
een persoon met beperkte mobiliteit de beste dienstverlening biedt. 

4.3. Enkele tips 

Voor personen met een visuele beperking (gedeeltelijk of volledig verlies van het ge-
zichtsvermogen)
Als u dit kunt waarnemen (bv. blindenstok, assistentiehond) of wanneer dat gemeld is bij de 
bestelling van de rit, is het belangrijk u bij de persoon aan te melden (door aan de deur aan te 
bellen, door te telefoneren als u over zijn contactgegevens beschikt, enz.). Het is beter om de 
persoon te vragen hoe u hem kunt helpen dan hem spontaan en eventueel op een foute manier 
te helpen. Zorg ervoor dat de persoon goed vastgeklikt zit vooraleer te starten!

Ter herinnering: volgens artikel 46, 3° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen 
met chauffeur mag u niet weigeren een persoon met beperkte mobiliteit te vervoeren die vergezeld 
is van zijn assistentiehond: ‘‘om in het voertuig te stappen, zonder toestemming van de chauffeur, 
met honden of andere dieren die men niet op de schoot kan houden, met uitzondering van blinden-
geleidehonden en honden die assistentie kunnen bieden aan personen met een beperking. 
Het feit dat de hond wel degelijk een assistentiehond is, moet kunnen worden bewezen door de 
persoon die zich wil laten vervoeren […]’’. 

De persoon met een visuele beperking moet u sowieso vertrouwen wat de betaling van de rit be-
treft. Zorg ervoor dat u de persoon geruststelt! Wanneer u uw bestemming bereikt, zorgt u ervoor 
dat de persoon weet naar waar hij zich in alle veiligheid kan begeven. Beschrijf de omgeving opdat 
hij zou kunnen bepalen waar hij zich bevindt als hij de plaats kent. Als hij het wenst, begeleidt u hem 
door hem een arm te geven tot aan de ingang of tot bij het onthaalpersoneel van een gebouw.

Tips voor mensen met een gehoorstoornis: denk eraan om goed zichtbaar te praten met 
hen zodat zij indien nodig kunnen liplezen. Opdat de persoon u het adres van bestemming zou 
kunnen meedelen, geeft u hem een boekje en een balpen om het op te schrijven.

Tips voor mensen met een spraakproblee: u kunt hen een schriftje en een balpen geven zodat 
zij u het bestemmingsadres kunnen meedelen.

Voor personen met een verstandelijke beperking moet u niet alleen onmiddellijk aanbellen 
maar moet u ook weten dat ze u zullen moeten vertrouwen voor het betalen van de rit. Er moet 
bijzondere aandacht worden besteed aan de bestemming die de persoon opgeeft. Vergewis u 
ervan dat hij zich naar de juiste plaats begeeft en veilig is. Als hij het wenst of als dit gevraagd 
is door de persoon die de rit heeft besteld (bv. ouder, voogd, ...): vergezelt u hem.
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Wat de personen met een motorische beperking betreft, schenken we in deze paragraaf enkel 
aandacht aan de personen in een plooibare rolstoel (opm.: personen in een elektrische of elek-
tronische rolstoel moeten gebruik maken van een gemengde taxi die in de volgende paragraaf 
voorgesteld wordt). 

Eerst en vooral moet u weten dat personen in een rolstoel niet verplicht zijn een gemengde taxi te 
bestellen. Ze kunnen immers op eigen krachten van de rolstoel in het voertuig overstappen. Het is 
beter om de persoon te vragen hoe u hem kunt helpen dan hem spontaan en eventueel op een 
foute manier te helpen. Eens de persoon aan boord van de taxi is, vraagt u hem hoe de stoel op-
geplooid moet worden om hem niet te beschadigen en plaatst u hem in de koffer (ter herinnering: 
de koffer moet in propere staat zijn en er mogen geen voorwerpen in liggen, cf. artikel 32, §1, 4° 
van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxi-
diensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur). Eenmaal de bestem-
ming bereikt, mag u niet vergeten de rolstoel uit de koffer van uw voertuig te halen en de persoon 
te vragen hoe u de stoel best neerzet om hem te helpen. Eens de persoon op zijn stoel zit, moet u 
zich ervan vergewissen dat hij in alle veiligheid naar zijn bestemming kan (bijvoorbeeld: in een 
gebouw): Is de trottoirband niet te hoog en te moeilijk om over te stappen? Vertoont het trottoir geen 
gevaarlijke helling? Is de plaats toegankelijk en is er geen trede waar men moet over stappen? 
Moet de deur geopend worden? Ook daar moet u actief met uw klant communiceren om te weten 
hoe u hem kunt helpen. 
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4.3. De dienstverlening aan een persoon met beperkte mobiliteit in een gemengde taxi

De dienst omvat momenteel een honderdtal ‘‘PBM-taxi’s’’ van het type monovolume aangepast aan klanten die 
worden vervoerd met een rolstoel, en uitgerust met een hellingbaan en een verlaagde vloer.

Het reserveren van een wagen die aangepast is aan PBM verloopt hoofdzakelijk via een telefooncentrale of recht-
streeks bij een exploitant die beschikt over een vergunning voor ‘‘Gemengde taxi’s’’.

Belemmerde ruimte Vrijgemaakte en 
toegankelijke ruimte

Voorbeeld van een 
helling met lift

Neergeklapte stoelen om ruimte vrij 
te maken voor de passagier met een 
beperkte mobiliteit
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Wanneer u een persoon in een rolstoel gaat vervoeren, moet u letten op twee belangrijke zaken: het instappen van 
de persoon in het voertuig en de verankering van de rolstoel. 

Eerst en vooral moet u ervoor zorgen dat de voor de persoon met beperkte mobiliteit gereserveerde plaats niet 
versperd is. Maak de helling of lift en de binnenruimte dus vrij (hinderlijke voorwerpen en de achterbanken). Vergeet 
ook niet uw taxi gebruiksvriendelijk te maken voor de personen met een beperkte mobiliteit: vrijgemaakte ruimte, 
indien nodig bedekt reservewiel, onberispelijke staat van netheid alom, enz. Net zoals bij een gewone taxi moet u 
de persoon vragen of u de rolstoel moet voortduwen om hem te helpen bij het instappen.

Wat de verankering betreft: die moet bevestigd worden aan de vaste delen van de rolstoel en niet aan de wielen of de 
voetklemmen.

  

1. Plaatsing van de haken aan de voorzijde       2. plaatsing van de haken aan de achterzijde
    (hier een elektrische stoel)            (hier een elektrische stoel)   

Vooraleer te starten, moet u nagaan of de veiligheidsgordel van de klant wel goed vastgemaakt is. Naargelang de 
taxi die u gebruikt, kan het gaan om een tweepuntsgordel (over de buik) of een driepuntsgordel (zoals bijvoorbeeld 
die van de bestuurder). Uw werkgever zal u opleiden met betrekking tot het gebruik van het materiaal dat beschik-
baar is in de wagen. 

Voor de betaling van de rit mag geen enkele toeslag gevraagd worden voor een rit met een persoon met beperkte 
mobiliteit. Deze persoon mag contant of met een bankkaart betalen en hij mag taxicheques met universele waarde 
gebruiken zoals ook gebeurt met gewone taxi’s om het op de taximeter vermelde bedrag te betalen (ter herinnering: 
de chauffeur is verplicht het verschil terug te betalen tussen de op de taximeter vermelde prijs en die van de door 
de klant afgegeven taxicheque).

Ter informatie: alle klachten en bezwaren worden behandeld door de directie Personenvervoer van Brussel Mobi-
liteit (cel Geschillen).
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4.4. De dienst TaxiBus

4.4.1. Inleiding
De voertuigen van het type minibus worden bestuurd door de chauffeurs van de MIVB volgens een welbepaald 
reglement. 

Om deze specifieke dienstverlening aan te vullen, bestaat er een overeenkomst tussen de MIVB en een telefoon-
centrale voor de tenlasteneming van personen met een beperkte mobiliteit.

Zo kan de chauffeur op elk moment van de dag of van de nacht opgeroepen worden om een persoon met beperkte 
mobiliteit te vervoeren in het kader van deze overeenkomst. Op het ogenblik dat hij in dienst wordt genomen, krijgt 
de taxichauffeur van zijn werkgever de nodige praktische informatie.

4.4.2. Hoe werkt deze dienst?
Het aanbod van TaxiBus bestaat volledig uit gemengde taxi’s.

• De rit wordt besteld via een operator of via de MIVB.

• De chauffeur wordt op de hoogte gebracht van dit soort dienst door de vermelding ‘TaxiBus’.

• Aan boord van de minibus van de MIVB of van de gemengde taxi vindt geen enkele betaling plaats. 

Ter info: de klant met het gepaste document van de FOD Sociale Zekerheid moet verplicht ingeschreven zijn en een 
MIVB-abonnement hebben. Hij betaalt € 1,70 per rit. 

De taxichauffeur wordt later door zijn werkgever terugbetaald.

• In het kader van deze dienst worden klachten en bezwaren behandeld door de MIVB.
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5. Courante woordenschat
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FRANÇAIS  � NEDERLANDS  � ENGLISH  � 

Bonjour Goedemorgen /  
Goede dag / Dag

Good morning /  
Hello / Hi

Bonne après-midi Goede(na)middag Good afternoon

Bonsoir Goedenavond Good evening / Good night

Bonne journée Prettige dag Gooday /  
Have a nice day

Bonne soirée Goedenavond Good evening

Bonne nuit Goedenacht Good night

Êtes-vous libre ? Bent u vrij? Are you free?

Oui, bien sûr, montez Ja, zeker, stap maar in Yes, of course, get in please

Où désirez-vous que je vous 
conduise ?

Waar wil(t) u heen?
Waar wil(t) u naartoe?

Where would you like me to take 
you?  
Where are you going?

Conduisez-moi à cette adresse Breng mij naar dit adres Take me to this address

Je suis pressé Ik heb haast / Ik ben gehaast I am in a hurry

Pouvez-vous vous dépêcher, svp ? Kunt u zich haasten, alstublieft? Can you hurry please?

Voici l’endroit où je veux aller Dit is de plaats waar ik naartoe wil Here is the place I want to go to

Je voudrais aller à la gare … 
à l’hôtel …

Ik zou graag naar het ….station, 
naar het … hotel willen gaan

I would like to go to … station;
to the … hotel

Connaissez-vous l’adresse 
précise ? Kent u het juiste adres? Do you know the exact address?

Pouvez-vous répéter /  épeler 
cela ? Kunt u dat herhalen / spellen? Could you repeat / spell that?

Je connais Ik ken dat I know it / Yes I do

Je ne connais pas mais je sais 
comment trouver l’adresse (sur 
le plan)

Dat ken ik niet, maar ik weet hoe 
ik het adres kan vinden (op het 
stratenplan )

I don’t know the address, but I 
know how to find it (on the map)

Combien de km y a-t-il jusqu’à … ? Hoeveel kilometers zijn er tot …?
How many kilometres are 
there to …?

Voulez-vous mettre votre ceinture 
de sécurité, svp ?

Wilt u uw veiligheidsgordel 
aandoen?

Please fasten your safety belt
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FRANÇAIS  � NEDERLANDS  � ENGLISH  � 

Nous ne faisons pas de forfait
We passen geen vaste bedragen 
toe  
Er zijn geen vaste prijzen

We don’t do fixed charges

Prix forfaitaire Vaste prijs Fixed price

Nous roulons au taximètre We rijden met de taximeter aan We go by the clock

Avez-vous une préférence pour le 
chemin ?

Hebt u een voorkeur voor de 
weg? Do you have a preferred route?

Prenons-nous le chemin le plus 
court ou la voie la plus rapide qui 
risque de vous coûter plus cher ?

Nemen we de kortste weg of de 
snelste weg, die duurder kan zijn?

Do we take the shortest route or 
the quickest way which is likely to 
cost you more?

C’est l’heure de pointe, nous 
allons prendre un autre chemin

Het is spitsuur, wij gaan een 
andere weg nemen

It’s rush hour, we are going to take 
another route

J’aimerais acheter un journal, un 
sandwich, des chocolats

Ik zou graag een krant, een sand-
wich, chocolade willen kopen

I would like to buy a newspaper, a 
sandwich, some chocolates

Il faudra s’arrêter à un magasin 
… un distributeur de billets

We zullen aan een winkel, een 
bank / 
geldautomaat moeten stoppen

We will have to stop at a shop, a 
cash dispenser / an ATM

Pouvez-vous m’attendre 
quelques minutes ?

Kunt u enkele  
minuten / even op mij wachten?

Can you wait for me a few min-
utes?

Tournez à gauche … à droite Links, rechts afslaan Turn left, right

Allez tout droit Rechtdoor gaan Go straight ahead

Je dois faire demi-tour Ik moet rechtsomkeer maken I need to make a U turn

Combien de temps durera la 
course ? Hoelang duurt de rit? How long will the journey take?

Nous arrivons dans … minutes Wij komen aan in/binnen … 
minuten We will be arriving in … minutes
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FRANÇAIS  � NEDERLANDS  � ENGLISH  	 

Sommes-nous  
encore loin ? Is het nog ver? Is it still far?

Nous voici arrivés / Nous y 
sommes We zijn aangekomen / We zijn er Here we are  

We have arrived

Déposez-moi ici Zet mij hier af Drop me here

Combien coûtera le trajet ? Hoeveel zal het traject kosten? How much will this trip cost?

La course s’élève à … € De rit bedraagt … € The fare comes to … €

J’estime la course à …€ Ik schat dat de rit  …€ zal kosten I estimate the fare at …€

Acceptez-vous les cartes de 
crédit ?

Aanvaardt u kredietkaarten / 
creditcards Do you accept credit cards?

J’accepte toutes les cartes de 
crédit sauf ….

Ik aanvaard alle kredietkaarten / 
creditcards behalve …. I accept all credit cards except ….

J’accepte  seulement les cartes … Ik aanvaard alleen de … kaart I only accept … cards

Désolé, je n’accepte pas les 
cartes de crédits

Het spijt me, ik aanvaard geen  
kredietkaarten

Sorry, I don’t accept any credit 
cards

Acceptez-vous les dollars ? Aanvaardt u dollars? Do you accept dollars?

Ces billets de banque  ne sont 
plus valables

Deze bankbiljetten zijn niet meer 
geldig

These bank notes are no longer 
valid

Payez-vous avec carte de crédit 
ou cash ?

Betaalt u met een kredietkaart / 
creditcard of cash?

Are you paying by credit card or 
cash?

Voici ma carte de crédit Hier is mijn kredietkaart / credit 
card Here is my credit card

Ajoutez … € de pourboire Voeg daar een fooi van … € aan 
toe Add a tip of … €

Gardez la monnaie
Het wisselgeld is voor u 
U mag het wisselgeld houden

(You can ) Keep the change
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FRANÇAIS  
 NEDERLANDS  � ENGLISH  � 

Avez-vous besoin d’un reçu ? Hebt u een ontvangstbewijs 
nodig? Do you need a receipt?

J’ai besoin d’un reçu
Ik heb een ontvangstbewijs
nodig

I need a receipt

Faites-moi un reçu sur …€ Wil(t) u een ontvangstbewijs op-
maken voor … €? Make me a receipt for … €

Voici votre reçu Hier is uw ontvangstbewijs Here is your receipt

Veuillez signer votre voucher Wilt u uw voucher tekenen? Please sign your voucher

Je vous donne vos bagages Ik geef u uw bagage I will give you your bags / luggage

Merci à vous Vriendelijk bedankt Thank you (too)

Au revoir Tot ziens Goodbye

Merci Dank u Thank you

Un Een One

Deux Twee Two

Trois Drie Three

Quatre Vier Four

Cinq Vijf Five

Six Zes Six

Sept Zeven Seven

Huit Acht Eight

Neuf Negen Nine

Dix Tien Ten

Onze Elf Eleven

Douze Twaalf Twelve

Treize Dertien Thirteen

Quatorze Veertien Fourteen

Quinze Vijftien Fifteen

Seize Zestien Sixteen
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FRANÇAIS   NEDERLANDS  � ENGLISH  � 

Dix-sept Zeventien Seventeen

Dix-huit Achttien Eighteen

Dix-neuf Negentien Nineteen

Vingt Twintig Twenty

Vingt et un Eenentwintig Twenty-one

Vingt-deux Tweeëntwintig Twenty-two

Vingt-trois Drieëntwintig Twenty-three

Vingt-quatre Vierentwintig Twenty-four

Vingt-cinq Vijfentwintig Twenty-five

Vingt-six Zesentwintig Twenty-six

Vingt-sept Zevenentwintig Twenty-seven

Vingt-huit Achtentwintig Twenty-eight

Vingt-neuf Negenentwintig Twenty-nine

Trente Dertig Thirty

Quarante Veertig Forty

Cinquante Vijftig Fifty

Soixante Zestig Sixty

Septante Zeventig Seventy

Quatre-Vingt Tachtig Eighty

Nonante Negentig Ninety

Cent Honderd Hundred

Mille Duizend Thousand
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6. Kaartlezen
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6.1. Inleiding 

Voor beginnende chauffeurs is de stad als een doolhof van straten, lanen, boulevards, steenwegen, pleinen, 
squares, rotondes enz.

De meeste plaatsen zijn voor hem onbekend. Toch zal hij zelf snel het adres van zijn klant moeten kunnen lokaliseren 
en deze een voordelig traject aanbieden. Uiteraard biedt de technologie momenteel de mogelijkheid om instructies 
te volgen op een gps om vlotter de weg te vinden in de stad. De beste chauffeur blijft uiteraard diegene die de stad 
kent zonder dat hij blind de gps moet volgen. Het gebeurt zelfs dat de technologische tool niet leidt tot de kortste of 
de snelste weg!

Zij gebruiken daarvoor een gids van de openbare wegen, d.w.z. een stratenplan, een kaart, een atlas.

6.2. Definities

6.2.1. Kaart 

Grafische, doorgaans tweedimensionale voorstelling op een bepaalde schaal (verhoudingsmaatstaf) van een aantal 
straten, een wijk, een gemeente, een stad, een streek, een land, een continent enz.

Aan de hand van luchtfoto’s (doorgaans genomen door satellieten) en met behulp van topografische 
computerprogramma’s tekent de topograaf de wegen, pleinen enz. en identificeert hij deze op de kaart.

a) Voordelen van een kaart 

• Totaalbeeld waarop gemakkelijk routes kunnen worden uitgestippeld;

• Aan de hand van de windstreken kunnen de verschillende gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
worden gesitueerd;

• Parken, begraafplaatsen, grote assen enz. zijn gemakkelijk terug te vinden…

b) Nadelen van een kaart 

• Nogal groot om te gebruiken in een kleine ruimte, zoals een taxi;

• Weinig informatie over belangrijke gebouwen en plaatsen.
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6.2.2. Atlas 

Een kaart versneden in verschillende platen (of pagina’s) die (in chronologische volgorde) zijn ingebonden tot een 
verzameling geografische kaarten.

a) Voordelen van een atlas 

• Gemakkelijk te hanteren in een voertuig;

• Veel informatie over klinieken, ziekenhuizen, ambassades, parken (zie de inhoudsopgave van de atlas).

b) Nadelen van een atlas 

• Moeilijk om een traject tussen twee plaatsen uit te stippelen (geen totaalbeeld);

• Oriëntering in de ruimte.

Er bestaan meerdere atlassen van Brussel van verschillende uitgevers. Vraag inlichtingen bij de administratie!

N.B.:  Het stratenplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet steeds aanwezig zijn in een taxi.  

De topografische opleiding gaat over de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (d.w.z. de 
gemeenten met postcode 1000 tot 1210).

Zelfs met behulp van een gps is het belangrijk om de spelling van een plaats te kennen om de klant snel naar zijn 
bestemming te voeren.
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c) Hoe kunnen we een straat terugvinden in de atlas?

Weten hoe de naam van de straat, laan enz. wordt gespeld.

De alfabetische index van de atlas raadplegen.

Aan de hand van de referenties van de index de straat terugvinden op de kaart.

Wanneer u als taxichauffeur werkt, geeft de klant of de radiocentrale het adres meestal mondeling op.

In geval van twijfel over de juiste spelling van de naam, kan de klant u wellicht helpen door een uitnodiging, 
oproepingsbrief, visitekaartje enz. te tonen.

Wanneer de klant u niet kan helpen, moet u trachten te achterhalen hoe het mondeling doorgegeven adres wordt 
gespeld. 

Hoe moet men hierbij te werk gaan?

1. Eenzelfde klank kan op verschillende manieren worden gespeld. 

Voorbeelden:

Klank /ka/:

• Ca: Cactuslaan, Eugène Cattoirstraat;

• Ka: Kalanderlaan, Kastanjeboomlaan;

Klank /u/:

• Hoe: Jean de la Hoeselaan, Servaas Hoedemaekerssquare; 

• Hou: Léon Houyouxlaan, Houba de Strooperlaan;

• Oe: Oestergang;

Klank /ɛ/:

• Ai: Aimé Smekensstraat;  

• Ei: Eikstraat, Eilandenhoutstraat, Eidergansstraat;

• E: Eskadronstraat, Esplanadestraat;

• He: Helmetsesteenweg, Maurice Herbettesesteenweg;

Klank /i/:

• I: Ierlandstraat, Italïelaan, Idaliestraat;

Algemene regel

Wanneer we in de alfabetische index zoeken, houden we geen rekening met het type 
plaatsnaam, het lidwoord of de voornaam. De eigennaam of soortnaam net voor het type 
plaatsnaam is het hoofdelement.

Bijvoorbeeld:

• Emmanuel Mounierlaan:

Laan = type weg

Emmanuel = voornaam

Mounier = eigennaam  zie Mounier in de alfabetische index

• Citroenbomenlaan:

Laan = type weg

Citroenbomen = eigennaam  zie citroenbomen in de alfabetische index.
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• Hi: Emmanuel Hielstraat, Hippokrateslaan;

• Y: Eugène Ysayelaan;

Klank /a/:

• A: Acaciasplein, Arcadenplein;

• Ha: Handelsstraat, Habermanstraat;

Klank /o/:

• Au: Léon Autriquestraat, Aucubaslaan;

• Ho: Hollandestraat, Hollestraat;

• O: Olivetenhof, Osseghemstraat, Olympiadenlaan;

Klank /y/:

• U: Ulysselaan, Uniestraat;

• Hu: Victor Hugostraat, Dokter Huetstraat;

Klank /é/:

• É: Egyptenarenstraat, Eburonenlaan;

• Hé: Helihavenlaan.

2. Rekening houden met het type plaatsnaam (zie lijst van afkortingen): straat, laan, boulevard, steenweg, plein, 
square enz.

 Voorbeelden:

• Zuidstraat, Zuidlaan;

•  Paul Hymanslaan (S-L-W) en Paul Hymansstraat (S);

• Vanderveldestraat (W-B), Vanderveldelaan (S-L-W);

• Vanderveldeplein (1000 Brussel), E Vanderveldesquare (Anderlecht);

• Marie-Josélaan, Marie-Joséplein;

• Lakensestraat, Lakenselaan;

• Waterloolaan, Waterloosesteenweg.

• N.B.:  Groenstraat (= zie Groen in de alfabetische index);

• Groendreefstraat (= zie Dreef in de index);

• Grote Bosstraat (= zie Bos in de index);

• Grote Prijzenlaan (= zie Grote in de index).

3. Rekening houden met de postcode of de gemeente:

Opgelet ! Tijdens het examen zal men geen rekening houden met plaatsen buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voorbeelden:

• Parijsstraat (1000 Brussel en Elsene) en Parijsstraat (Evere);

• Goede Herderstraat (Sint-Jans-Molenbeek) en Goede Herderstraat (Evere);

• Vanderlindenstraat (Ukkel) en Vanderlindenstraat (Schaarbeek);

• Ganshorenstraat (Koekelberg) en Ganshorenstraat (Sint-Agatha- Berchem).
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4.  Voor eenzelfde achternaam staat soms een andere voornaam:

Voorbeelden:

• Paul Hymansstraat (Schaarbeek) en Louis Hymansstraat (Elsene);

• Albert Vanderkinderestraat (Sint-Jans-Molenbeek) en Léon Vanderkinderestraat (Ukkel);

• Alphonse Wautersstraat, Emile Wautersstraat, Joseph Wautersstraat.

5. Bij samengestelde namen, rekening houden met de eerste naam:

Voorbeelden :

• Wielemans Ceuppenslaan (Vorst): zie Wielemans in de index;

• Lloyd Georgelaan (1000 Brussel): zie Lloyd in de index;

• Ropsy Chaudronstraat (Anderlecht): zie Ropsy in de index;

• de Smet de Naeyerlaan (Jette + Brussel II): zie de Smet in de index;

• Houba de Strooperlaan (Brussel II): zie Houba in de index.

6. Wanneer een achternaam begint met een adellijk voorvoegsel (de, ‘t) begint de naam in de index met dat 
voorvoegsel.

Voorbeelden:

• ‘t Kintstraat (1000 Brussel): zie ‘t Kint in de index

• de Berlaimontlaan (1000 Brussel): zie de Berlaimont in de index

• de Fiennesstraat (Anderlecht): zie de Fiennes

• de Formanoirstraat (Anderlecht): zie de Formanoir

• Jean de Paduwaplein (Evere): zie de Paduwa.

7. Rekening houden met het accent van de klant:

•  De letter U kan worden uitgesproken als ‘You’ door een Engelstalige;

 Voorbeelden: Ursulinenstraat (1000 B), Ukkellaan (1190 Vorst).

•  De letter ‘W’ kan worden uitgesproken als ‘V’ door een Franse klant;

Voorbeelden: Walenstraat, Wagenstraat enz…

8. Cijfers worden voluit geschreven en vormen het begin van de naam in de index:

Voorbeelden:

• Vier-September-Dagenlaan (Sint-Joost): zie Vier in de index

• Zespenningenstraat (1000 Brussel): zie Zes in de index

• Zevenbunderslaan (Ukkel – Vorst) zie Zeven in de index.

9. Sommige korte straten (of wijken) zijn aangeduid met een cijfer; dat cijfer wordt van een legenda voorzien in 
een vrije ruimte op de kaart.
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Voorbeelden:

• Vingerhoedskruidstraat (Watermaal
Bosvoorde)= cijfer 2 (Kaart 43 Db);

• Charlie Chaplinstraat (Jette) 
= cijfer 18 (Kaart 12 Bd); 

•  Sint-Niklaasgang 
= cijfer 3 (Kaart 92 Cd). 
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10. Adellijke, religieuze, ere-, militaire titels (zie lijst) :

Wanneer een naam wordt voorafgegaan door een (religieuze, ere-, 
adellijke) titel of een militaire rang, wordt in de index meestal rekening 
gehouden met die titel of rang.

Voorbeelden :

• Baron Hortastraat (adellijke titel): raadpleeg de index bij Baron;

• Pater Hilairelaan (religieuze titel): raadpleeg de index bij Pater;

Generaal de Gaulelaan (militaire rang) – Generaal Jacqueslaan:

raadpleeg de index bij Generaal;

• Dokter Albert Schweitzerplein (eretitel): raadpleeg de index bij Dokter;

• Professor Hendrickxstraat (eretitel): raadpleeg de index bij Professor;

• Léopold Procureurstraat (eretitel): raadpleeg de index bij Procureur;

• Vlieger Thieffrystraat (eretitel): raadpleeg de index bij Vlieger;

• Professor Hustinstraat (eretitel) : raadpleeg de index bij Professor

11. De voornaam komt steeds voor de achternaam:

• Louis BERTRANDlaan (Bertrand = achternaam)

• Guillaume GILBERTlaan (Gilbert = achternaam)

• Jules Emile RAYMONDstraat (Raymond = achternaam);

d) Methode voor kaartlezen

Elke kaart heeft een nummer op een blauwe achtergrond. Dat is de pagina van het plan.

De witte cijfers op een rode achtergrond bij de pijlen aan de randen van de plannen verwijzen naar de pagina van 
het aangrenzende plan.

Elke pagina is met dikke rode lijnen verdeeld in 6 grote vierkanten.

In het midden van elk vierkant staat een rode hoofdletter: A, B, C, D, E, F.

Die vierkanten met in het midden een hoofdletter zijn op hun beurt verdeeld in 4 vakken met elk een kleine letter: 
a, b, c, d.

Dankzij die onderverdeling van de pagina en de referenties van de index, weten we waar we de gewenste straat 
juist moeten zoeken.

Bij elke straatnaam staat de afkorting van de naam van de gemeente en de postcode.

Opmerkingen:

Omdat veel openbare wegen dezelfde naam hebben, hebben we vaak ook de voornaam en de gemeente of de 
postcode nodig alvorens we een straat kunnen zoeken op de kaart.
Bijvoorbeeld: F.J. Navezstraat
In de index staat deze straat als volgt: Navez (Rue François-Joseph str.) 22Aac B S 1030.
We moeten deze straat dus zoeken op plan 22, in het grote vierkant A, kleine vakken a en c, d.w.z. in de gearceerde 
vakken van onderstaande tabel.



77

De straatnamen in de index zijn alfabetisch gerangschikt. Een goede kennis van de Nederlandse spelling is dus 
handig om de index snel te doorzoeken, maar ook andere talen komen voor in de straatnamen: Frans, Engels, Duits 
enz.

Doorgaans staan stegen en gangen wegens plaatsgebrek niet op het plan. Ze staan echter wel in de stratenindex, 
gevolgd door de straat waar ze beginnen.

Bijvoorbeeld: Paardgang staat als volgt in de index:

Paardgang (Wolvengracht 8-10).

De Paardgang begint dus aan de Wolvengracht, nabij de gebouwen met huisnummer 
8 en 10.

Wanneer de gezochte straat in een wijk ligt, is er onvoldoende plaats voor de 
straatnamen, omdat de straten erg klein zijn. Ze worden dan vervangen door een 
cijfer en elders op het plan staat een genummerde lijst met alle straten van de wijk.

Bijvoorbeeld: Halvemaanplein. We zoeken onder de H. Volgens de index 
ligt dit plein op plan 30Dd.

Op de aangeduide plaats staat de wijk getekend (in dit geval de 
Vriendschapswijk) en alle straten hebben een cijfer. De genummerde lijst 
staat in vak 30Ea. 

6.3. Aanbevelingen voor de voorbereiding van het examen

• U kunt aan de Administratie vragen om u een oefenbestand te bezorgen. Zelfs als u de uitspraak van de 
straatnaam niet hoort, uw ogen worden op deze manier getraind om te zoeken in de index en om snel de straat 
te vinden op het plan. Dat zal u kostbare minuten tijd besparen tijdens het examen.

• De straten onderlijnen in uw index en op het plan heeft geen zin. U zou verrast zijn tijdens het examen als de 
examinator een straatnaam zou noemen die u niet hebt onderlijnd.

• Het kan misschien wel interessant zijn om de referenties op het plan te doorhalen waar de straatnaam niet goed 
zichtbaar is. Zo verliest u tijdens het examen geen onnodige tijd. 

• De administratie voorziet in vraag- en antwoordsessies met fysieke aanwezigheid of via videoconferentie 
(Skype) om de kaart te leren lezen. In geval van een sessie via videoconferentie moet u uiteraard een plan ter 
beschikking hebben om de oefeningen toe te passen. 

a b a b a b

c d c d c d

a b a b a b

c d c d c d

22 22
A                       B                       C

< 21 23 >

D       E                       F
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6.4. Beoordeling

Kwaliteit van het opzoeken

• snel

• nauwkeurig

• zonder haast, op een gestructureerde manier, teneinde een voor de klant voordelig traject voor te stellen. 

Tijdens het mondeling examen kaartlezen wordt aan de kandidaat gevraagd om met de vinger op de kaart de plaats 
aan te duiden die hij heeft gevonden. De examinator controleert de plaats die u hem toont. Indien u daarin slaagt in 
minder dan een minuut, dan behaalt u het maximum aantal punten.

Gerealiseerde tijd Beoordeling
< of = 1 min 5
1’01 tot 1’04 4,75
1’05 tot 1’08 4,50
1’09 tot 1’12 4,25
1’13 tot 1’15 4
1’16 tot 1’18 3,75
1’19 tot 1’21 3,50
1’22 tot 1’24 3,25
1’25 tot 1’27 3
1’28 tot 1’30 2,75
1’31 tot 1’33 2,50
1’34 tot 1’36 2,25
1’37 tot 1’39 2
1’40 tot 1’42 1,75
1’43 tot 1’45 1,50
1’46 tot 1’48 1,25
1’49 tot 1’51 1
1’52 tot 1’54 0,75
1’55’ tot 1’57 0,50
1’58 tot 2’00 0,25
> 2min 0

Tussen 1 en 2 minuten dalen de punten geleidelijk. De toegekende tijd voor elke plaatsbepaling bedraagt 
maximum 2 minuten.

De plaatsnamen worden mondeling opgegeven. U moet dus weten hoe iets geschreven wordt om het snel terug 
te vinden.

Het examen is eigenlijk een soort rollenspel tussen de chauffeur en zijn klant.

Voor het examen moet u 4 straten vinden met elk 5 punten.
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