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Wijziging uniform tarief voor taximaatschappijen - Goedkeuring
Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Luc Hermans; de heer Eric Vos; de heer Francis Stijnen; de heer Peter Segers;
mevrouw Astrid Wittebolle; de heer Hannes Anaf; de heer Luc Debondt; de heer Marc
Boogers; de heer Pierre Gladiné; de heer Paul Meeus; de heer Dimitri Gevers; mevrouw
Godelieve Driesen; mevrouw Annemie Der Kinderen; mevrouw Katrien Van de Poel;
mevrouw Annick De Smet; mevrouw Tine De Wilde; de heer Reccino Van Lommel; de heer
Paul Moelans; mevrouw Pascale Mathé; de heer Wannes Starckx; de heer Stef
Breugelmans; de heer Willy Van Geirt; de heer Guy Van Litsenborg; de heer Peter Roes; de
heer John Guedon; de heer Eddy Grooten; mevrouw Josiane Driesen; de heer Jan Van
Otten; de heer Jan Boulliard; de heer Herman Schaerlaekens; de heer Filip Buijs
Zijn eveneens aanwezig:
de heer Luc Op de Beeck
Verontschuldigd:
de heer Toon Otten; mevrouw Katleen De Coninck; de heer Marc Van Damme; mevrouw
Vera de Jong; de heer Tom Versmissen
Contactpersoon
Elisabeth Cox
Beknopte samenvatting
Aan de gemeenteraad wordt goedgekeuring gevraagd voor de wijziging aan het uniform tarief voor
taximaatschappijen dat op 3 januari 2009 werd ingevoerd in de stad Turnhout, en op 6 februari
2012 werd gewijzigd.

Beschrijving
Aanleiding en context
Gemeenteraadsbeslissing van 1 december 2008 betreffende het vastleggen van een uniform tarief voor
de taximaatschappijen.
Gemeenteraadsbeslissing van 6 februari 2012 betreffende de wijziging van het uniform tarief voor
taximaatschappijen.
Juridische grond
Het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en de
oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen.
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Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor
het verhuren van voertuigen met bestuurder.
Het gemeentelijk reglement met betrekking tot de vergunningen voor het exploiteren van een taxidienst
en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 3 mei 2004.
Argumentatie
In overleg met de Turnhoutse taximaatschappijen wordt een wijziging van het uniform tarief voorgelegd
ter goedkeuring. De laatste wijziging van het uniform tarief voor taximaatschappijen dateert van 2012.
De wijziging houdt een verhoging in van de tarieven te wijten aan verhoogde kostprijzen voor de
taximaatschappijen.
Op dit ogenblik hebben achttien taximaatschappijen een (of meerdere) vergunning(en) in Turnhout.
Negen taximaatschappijen gaan akkoord met de aanpassing, namelijk Taxi Turnhout, City Tax Kempen
bvba, T.T.T. Taxi, Taxi Daniel, Taxi A&M, City Taxi, Taxi Kempen Turnhout, ECO-Taxi en Hello Taxi. Een
taximaatschappij gaat niet akkoord met de aanpassing, namelijk Nouri Taxi. De andere
taximaatschappijen hebben niet voor de vooropgestelde datum gereageerd.

Het uniform tarief wordt al volgt samengesteld:
Tarief A:






Instap: 7,60 euro (2 km inbegrepen)
Nachttoeslag: 2,20 euro (tussen 22u00 en 06u00)
Km prijs tot 50 km: 2,30 euro/km
Km prijs vanaf 50 km: 1,60 euro/km
Wachtgeld: 32,00 euro/uur

Deze prijzen zitten vervat in 1 enkel tarief. Voor ritten onder en tot en met 2 km betaalt de klant 7,60
EUR. Tot en met de 50 km wordt een kilometerprijs van 2,30 EUR/km gehanteerd. Vanaf de
50e kilometer slaat de taxameter automatisch om naar een tarief van 1,60 EUR/km. Wachtgeld en
nachttoeslag worden indien van toepassing bijgeteld.
Er wordt 1 enkel forfaitair tarief toegestaan:
Tarief B:
 Turnhout-Zaventem / Zaventem-Turnhout: 135,00 euro
Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Geen financiële gevolgen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel tot wijziging van het uniform tarief voor alle
taximaatschappijen dat zal worden ingevoerd vanaf .
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Tarief A:






Instap: 7,60 euro (2 km inbegrepen)
Nachttoeslag: 2,20 euro (tussen 22u00 en 06u00)
Km prijs tot 50 km: 2,30 euro/km
Km prijs vanaf 50 km: 1,60 euro/km
Wachtgeld: 32,00 euro/uur

Tarief B:
 Turnhout-Zaventem / Zaventem-Turnhout: 135,00 euro
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

de stadssecretaris
Filip Buijs

de voorzitter
Luc Hermans
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