zitting van donderdag 19 december 2013
Aanwezig:

Wynants Ivo - burgemeester
Van Dael Paul, Dijckmans Tom, Wouters Leen, Monsieurs Luc - schepenen
Wouters Nadine - OCMW-voorzitter
Sysmans Emiel - gemeentesecretaris

Verontschuldigd:

Taxitarieven
Het College,
Gelet op het decreet van 20 april 2001, zoals gewijzigd, betreffende de organisatie van het
personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen;
Gelet op het besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering, zoals gewijzigd, betreffende de
taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder;
Gelet op het raadsbesluit van 21 februari 2005, waarbij werd beslist om de taxitarieven van de stad
Antwerpen toe te passen;
Gelet op het raadsbesluit van 17 oktober 2005, waarbij het college werd gemachtigd om de
taxitarieven vast te stellen;
Beslist om:
- met ingang van 1 januari 2014, de taxitarieven (voor taxivoertuigen met minstens 4 zitplaatsen, de
plaats van de bestuurder niet inbegrepen) vast te stellen als volgt:
Opnemingsbedrag
2,95 EUR
Tarief A / kilometerprijs
1,00 EUR
Tarief B / kilometerprijs
2,00 EUR
Standaardtarief C
75,00 EUR
Wachtgeld - per uur
35,00 EUR
Nachttoeslag
2,50 EUR
Tarief A: toe te passen bij ritten van meer dan 100 km als de klant mee terugkomt naar Wijnegem.
Tarief B: toe te passen bij alle andere ritten.
De toeslag nachttarief geldt voor ritten waarbij de klant instapt tussen 22 uur en 6 uur.
De prijs voor het ongebruikt terugzenden van een rijtuig is gelijk aan het opnemingsbedrag.
Tarief C: forfaitaire prijs Wijnegem - Zaventem of bestelde ritten Zaventem - Wijnegem. Een
verplaatsing van 50 km en 15 minuten wachttijd zijn in deze prijs begrepen.
Deze tarieven zijn inclusief dienst, btw, fooi en toeslag voor nachtritten, in de door de taxameter
aangegeven prijs.

Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
Namens het college van burgemeester en schepenen.
get. Sysmans Emiel
get. Wynants Ivo
gemeentesecretaris
burgemeester
Voor gelijkvormig afschrift,

E. Sysmans
gemeentesecretaris

Publicatie op website – 24.12.2013

I. Wynants
burgemeester

