Opleidingsaanbod
Je hebt 2 jaar de tijd om een opleiding te volgen om
een attest te behalen van taalniveau B1 (richtgraad 2.2).

Ben je niet-Nederlandstalig en wil of moet je een cursus Nederlands
als tweede taal (NT2) volgen? Een contactpunt van een van
onderstaande organisaties helpt je graag verder:
• Agentschap Integratie en Inburgering: provincie Antwerpen,
Limburg, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen
www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren
• Huis van het Nederlands Brussel: stad Brussel
www.huisnederlandsbrussel.be/
• Atlas Antwerpen: stad Antwerpen
www.atlas-antwerpen.be/nl/nederlands
• In-Gent: stad Gent www.in-gent.be/voor-jou/nederlands/leren
Je spreekt er met een consulent en legt indien nodig een taaltest af.
Je resultaat bepaalt waar je een opleiding kan volgen: een centrum
voor volwassenenonderwijs (CVO), een centrum voor basiseducatie
(CBE) of een universitair talencentrum (UTC).
We wensen je heel veel succes!

Hallo!

Verantwoordelijke uitgever: ir. Filip Boelaert, Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.

WAAR KAN JE DIE OPLEIDING VOLGEN?

Taal voor
taxichauffeurs
Dit moet je weten!

Je hebt je bestuurderspas in de hand,
proficiat! Wat nu?

HEB JE JE BESTUURDERSPAS
VÓÓR 1 JULI 2022 ONTVANGEN?

JA
Heb je een attest van taalniveau Nederlands B1 (richtgraad 2.2)?

Als taxichauffeur wil je een goede en veilige service kunnen bieden.
Jouw kennis van het Nederlands is daarbij heel belangrijk. Wat
moet je kennen en kunnen? Hoe en tegen wanneer bewijs je je
taalniveau? Dat leggen we in deze brochure uit.

❍ NEEN
Je kan je attest behalen en indienen tot en met 30 juni 2024.
❍ JA
Heb je je taalbeheersingsattest al ingediend?
		
❍ Ja > Prima!
		
❍ Nee
			 Bezorg het document aan de administratieve
			 diensten van je gemeente of stad.

WAT ZIJN DE NIEUWE REGELS?
Sinds 1 juli 2020 is de bestuurderspas verplicht voor taxichauffeurs in Vlaanderen. Ten
laatste 2 jaar nadat je die pas hebt gekregen, moet je een attest van taalniveau Nederlands
B1 (richtgraad 2.2) kunnen tonen.
Heb je vóór 1 juli 2022 je bestuurderspas ontvangen, maar beheers je nog niet dat
taalniveau? Dan heb je nog tot en met 30 juni 2024 de tijd om je bij te scholen.

NEEN
NEEN
Heb je een attest van taalniveau Nederlands B1 (richtgraad 2.2)?

HOE BEWIJS JE JE KENNISNIVEAU VAN HET NEDERLANDS?
Om je kennisniveau van het Nederlands aan te tonen, hebben we een document van je
nodig. Je kan dit op verschillende manieren:
• met een diploma of getuigschrift Nederlandstalig onderwijs
- Ben je je diploma kwijt? Dan kan je een verklaring op erewoord indienen.
• met een taaltest Nederlands op niveau B1 (richtgraad 2.2).
Heb je jouw bewijs van taalbeheersing nog niet ingediend? Bezorg het document aan
de administratieve diensten van je gemeente of stad.

❍ NEEN
Behaal je attest ten laatste 2 jaar nadat je je pas gekregen hebt.
❍ JA
Heb je je taalbeheersingsattest al ingediend?
		
❍ Ja > Prima!
		
❍ Nee
			 Bezorg het document aan de administratieve
			 diensten van je gemeente of stad.

Taxi-exploitanten en -bestuurders moeten voldoen aan meerdere voorwaarden. Wil
je meer weten over de regelgeving? Surf dan naar vlaanderen.be/taxi.
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