NIEUW! Vanaf 1 juli 2019, aanpassing van de toegang tot het
beroep voor nieuwe taxichauffeurs.
(Besluit van het Brussels Hoodstedelijk Gewest van 4 april 2019 tot wijziging van het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest van maandag 19 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met
chauffeur)

1. Verplichte informatiesessie (1 tot 2 uur)

wordt
georganiseerd
door
de
Afdeling
Personenvervoer van het CCN (Gare du Nord)
wordt georganiseerd door een door de minister
aangewezen instantie
2. Professionele selectietests (twee halve dagen)
georganiseerd door de afdeling Personenvervoer van
het CCN (Gare du Nord)
3. Studie van de stof voor de regionale examens (syllabus ofwel zelfstudie (“vrije” student)
van de Dienst Personenvervoer)
of cursussen gegeven door Bruxelles Formation/VDAB
ofwel cursussen die worden gegeven door een
opleidingsinstantie in de taxisector
ofwel een “vraag-en-antwoordsessie” georganiseerd
door de Afdeling Personenvervoer van de CCN (Gare du
Nord)
4. Regionale examens (schriftelijke en mondelinge georganiseerd door de afdeling Personenvervoer van
examens)
het CCN (Gare du Nord)
5. Aflevering van het bekwaamheidscertificaat
hetzij op vertoon van een arbeidsovereenkomst
hetzij op basis van een overeenkomst voor een
individuele beroepsopleiding in een bedrijf (IBO)
6. Optionele cursus ecologisch rijden
Georganiseerd door een gespecialiseerd bedrijf

De informatiesessie is verplicht (gratis online inschrijven via www.taxidrivers.brussels). Het doel van
deze sessie is om de verschillende aspecten van de functie aan de kandidaten uit te leggen, om te
voorkomen dat verkeerd geïnformeerde mensen aan de opleiding beginnen maar het dan opgeven
omdat de functie niet bij hen past.
Toekomstige werkgevers worden uitgenodigd op de door de afdeling Personenvervoer (DTP)
georganiseerde sessie om hun ervaringen te delen en hun toekomstige chauffeurs te ontmoeten.
Een organisatie uit de taxisector kan ook een informatiesessie organiseren. Aanvragen moeten
worden gericht aan Brussel Mobiliteit-DTP (V. Vanberg, directeur), Vooruitgangstraat 80 - 1035
Brussel.
Er is geen verandering wat betreft de selectietests (ter herinnering: elementaire berekeningen,
situatiebeoordelingstest, persoonlijkheidsvragenlijst, interview met een psycholoog - inschrijving aan
de loketten € 20). De tests hebben tot doel toekomstige chauffeurs te selecteren op basis van de
vaardigheden die in samenwerking met de taxisector zijn gedefinieerd (ter herinnering:
stressbestendigheid,
flexibiliteit,
betrokkenheid,
respect,
tolerantie,
betrouwbaarheid,
klantgerichtheid, vertrouwen, motivatie en actief luisteren).

Ter ondersteuning van de studie van de examenvakken wordt bij de inschrijving voor de regionale
examens een syllabus aan de kandidaat overhandigd.
Theoriecursussen zijn niet langer verplicht. De kandidaat die dat wenst, kan echter wel een
theoretische opleiding volgen bij Bruxelles Formation, de VDAB of een taxiacademie (taxischool).
Om de kandidaten te helpen slagen voor de tests, organiseert DTP gratis "vraag en antwoord"-sessies
bij CCN (Gare du Nord). Voor het bijwonen van een sessie is geen registratie vereist. Stiptheid is
vereist.
Voor regionale examens worden nieuwe vakken toegevoegd aan de bestaande(ter herinnering:
taxireglement en kaartlezen - inschrijving aan de loketten € 19 ). De nadruk ligt op verkeersveiligheid,
respect voor zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers), opvang van personen met beperkte
mobiliteit (PBM), toegang tot schone/berijdbare terreinen, een minimale kennis van het Nederlands
en Engels voor Franstalige kandidaten, en een minimale kennis van het Frans en Engels voor
Nederlandstalige kandidaten. Dit is een beperkte reeks zinnetjes die verband houden met het beroep
van taxichauffeur.
Kandidaten die geslaagd zijn voor de regionale examens krijgen een bekwaamheidsattest uitgereikt,
hetzij op vertoon van een arbeidscontract, hetzij op vertoon van een overeenkomst voor een
individuele beroepsopleiding in een bedrijf (IBO). In verband met deze laatste mogelijkheid is het van
belang dat de kandidaat aan het begin van de cursus beslist om al dan niet een theoretische opleiding
te volgen.
De eco-driving cursus wordt nog steeds gratis georganiseerd en aangeboden door de afdeling
Personenvervoer. Inschrijving, op vrijwillige basis, vindt plaats na de afgifte van het getuigschrift van
vakbekwaamheid (telefonische inschrijving op 02/204.18.17).
De voorwaarden voor inschrijving voor de professionele cursus zijn herzien. De wijzigingen hebben
betrekking op de moraliteitsvoorwaarden (met name die met betrekking tot verkeersovertredingen)
en het rijbewijs (ten minste drie jaar in het bezit zijn van een rijbewijs).
Kandidaat-chauffeurs die hun beroepsloopbaan tussen 01/07/2018 en 01/07/2019 zijn begonnen,
blijven onderworpen aan de oude reglementaire bepalingen totdat een beslissing wordt genomen om
het getuigschrift van vakbekwaamheid af te geven.
Vragen om verdere toelichting
candidats.chauffeurs@sprb.brussels.
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