TAXI
Aanvraag voor de overdracht van een vergunning voor het exploiteren
van een taxidienst
Per post te verzenden naar het volgende adres:
GOB - Brussel Mobiliteit
Directie Taxi’s
Vooruitgangstraat 80/1
1035 Brussel
Of af te geven in de brievenbus van de loketten of tegen ontvangstbewijs – verdieping 1,5
Meer informatie: Tel.: 02 204 18 21 of 02 204 18 53 of 02 204 21 30 -- Fax: 02 204 15 21
http://www.mobiliteit.brussels

E-mail: taxiservice@gob.brussels

Gegevens van de exploitant - Overdrager
1.

Gegevens van de overdrager
Ondernemingsnummer

BE

Naam van de exploitant
Straat

nummer

Postcode

Gemeente

Telefoon

Gsm

bus

Fax

E-mail

Gelieve de onderstaande tabel in te vullen met de namen van de personen die voor het dagelijkse beheer zorgen (zaakvoerder(s),
gedelegeerd bestuurder enz.).

Naam

2.

Voornaam

Functie

Telefoon

E-mail

Vergunning om een taxidienst te exploiteren
Houder van een vergunning verworven op ………. / ……….. / ……….., die vervalt op .......... / ……….. / ………..
voor …..….. voertuig(en).
De vergunning werd zonder onderbreking geëxploiteerd gedurende op zijn minst de 10 kalenderjaren voorafgaand
aan de aanvraag tot overdracht.
De jaarlijkse verlenging van de vergunning werd gedurende op zijn minst 10 jaar goedgekeurd.
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Reden(en) voor de overdracht:

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
De overdracht heeft betrekking op:
de volledige vergunning.
een deel van de vergunning.

3.

Over te dragen identificatieplaatje(s)
Nummer van
identificatieplaat
je

Datum van
verwerving

Categorie
Gewone taxi
Taxi PBM
Elektrische taxi
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Bedrag van de
transactie

Overnemer

Gegevens van de exploitant - Overnemer
1.

Gegevens van de overnemer (vul evenveel exemplaren van deze pagina in als dat er kandidaat-overnemers zijn)
Ondernemingsnummer

BE

Naam van de exploitant
Straat

nummer

Postcode

bus

Gemeente

Telefoon

Gsm

Fax

E-mail

Gelieve de onderstaande tabel in te vullen met de namen van de personen die voor het dagelijkse beheer zorgen (zaakvoerder(s),
gedelegeerd bestuurder enz.).

Naam

2.

Voornaam

Functie

Telefoon

E-mail

Vergunning om een taxidienst te exploiteren (Vink het juiste vakje aan)
Houder van een vergunning verworven op ………. / ……….. / ……….., die vervalt op .......... / ……….. / ………..,
voor …..….. voertuig(en)
Geen houder van een vergunning.

3.

Voertuig(en) (Vink het juiste vakje aan)
Aankoop van het (de) voertuig(en) van de overdrager.
Aankoop van nieuw(e) voertuig(en) zodra de vergunning verkregen is.

4.

Aansluiting bij een telefooncentrale (Vink het juiste vakje aan)
Niet aangesloten
Aangesloten
Aansluiting zodra de vergunning verkregen is.
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5.

Identificatieplaatje(s)
Nummer
identificatieplaatje

6.

Categorie
Gewone taxi
Taxi PBM
Elektrische taxi

Telefooncentrale

Adres van garage en standplaats buiten de openbare weg
Straat
Postcode

7.

Nummer van
aansluiting
bij de centrale

nummer

bus

Gemeente

Verklaring betreffende het tewerkgestelde personeel (Vink het juiste vakje aan)
Verklaart op erewoord geen personeel onderworpen aan de RSZ in dienst te hebben, aangezien enkel de
zaakvoerder(s), de werkende venno(o)t(en) of de exploitant voor de exploitatie werkt (werken).
Verklaart op erewoord aan de RSZ onderworpen personeel in dienst te nemen zodra de vergunning verkregen is.
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Bijlagen
Overdrager
Kopie van de identiteitskaart van de zaakvoerder(s) of van de natuurlijke persoon.
Origineel van het uittreksel uit het strafregister (afgeleverd in overeenstemming met artikels 595 en 596,
1e lid van het Wetboek van Strafvordering), minder dan drie maanden oud, van de zaakvoerder(s) of
van de natuurlijke persoon.
Origineel van het attest van gezinssamenstelling van de zaakvoerder(s) of van de natuurlijke persoon (te
verkrijgen in het gemeentehuis).
Verklaring op erewoord van de gezinssamenstelling van de zaakvoerder(s) of van de natuurlijke persoon.
Attest van het Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen dat aantoont dat de overdrager in orde is met
de bijdragen.
Balansen en resultatenrekeningen van de afgelopen 3 jaar, gecertificeerd door een erkende boekhouder,
een accountant, een erkend fiscalist, een belastingconsulent of een bedrijfsrevisor (indien de overdrager
een vennootschap is).
Evaluatierapport van de vergunning gecertificeerd door een erkende boekhouder, een accountant, een
erkend fiscalist, een belastingconsulent of een bedrijfsrevisor (commerciële waarde van de vergunning).
Lijst van de zelfstandige chauffeurs (naam, voornaam en datum van aanvang activiteit), samen met hun
attest van aansluiting bij een Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen dat aantoont dat ze in regel zijn
met hun bijdragen voor de drie afgelopen jaar.
Lijst van de chauffeurs in loondienst (naam, voornaam, Dimona-nr., arbeidsstelsel en datum van
aanwerving) voor de afgelopen 3 jaar.
Origineel van het RSZ-attest dat aantoont dat de overdrager in regel is met de bijdragen voor zijn
personeel.
Origineel van het attest van bedrijfsvoorheffing dat aantoont dat de overdrager is regel is met de bijdragen
voor zijn personeel (FOD Financiën, directe belastingen).
Aanslagbiljetten van de personenbelasting van de afgelopen 3 jaar (indien overdrager = zelfstandige
natuurlijke persoon) (FOD Financiën).
Origineel van het btw-attest dat aantoont dat de overdrager in regel is met zijn btw-betalingen.
Bewijs van betaling van belastingen op de exploitatie van een taxidienst (te storten op rekeningnummer
BE10 0912 3108 0604) (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Fiscaliteit).
Bewijs van betaling van de kosten voor de opening van een overdrachtsdossier, met name € 250 per
vergunning, te storten op rekening BE92 0912 3109 2223/BIC-code: GKCCBEBB (Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel, Brussel Fiscaliteit).
Attest van de teruggave van het (de) identificatieplaatje(s), het (de) verklikkerlicht(en), de
vergunningskaart(en) en het (de) bekwaamheidscertifica(a)t(en), afgeleverd door het taxiloket.
Een kopie van de overdrachtsovereenkomst, ondertekend door de overdrager en de overnemer.
Verklaring op erewoord dat de vergunning om een taxidienst te exploiteren vrij en onbelast is.
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Overnemer
Statuten van de onderneming, neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel (of uittreksel uit
het Belgisch Staatsblad) voor rechtspersonen of inschrijvingsdocument (ondernemingsnummer) voor
natuurlijke personen.
Volledig uittreksel van de gegevens van de onderneming afgeleverd door een erkend Ondernemingsloket,
ter bewijs van de basiskennis bedrijfsbeheer van de zaakvoerder(s) of de natuurlijke persoon – enkel voor
vennootschappen opgericht vanaf 01/01/1999.
Kopie van de identiteitskaart van de zaakvoerder(s) of van de natuurlijke persoon.
Origineel van het uittreksel uit het strafregister (afgeleverd in overeenstemming met artikels 595 en 596,
1e lid van het Wetboek van Strafvordering), minder dan drie maanden oud, van de zaakvoerder(s) of
van de natuurlijke persoon.
Verklaring op erewoord dat de zaakvoerder(s) of de natuurlijke persoon niet werd(en) vervolgd voor de
feiten vermeld in art. 246 en 250 van het Strafwetboek (corruptie), in art. 324 van het Strafwetboek
(criminele organisatie) en in de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële
stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Origineel van het attest van het Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen dat aantoont dat de
zaakvoerder(s) of de natuurlijke persoon in regel is (zijn) met de bijdragen, of attest van aansluiting.
Lijst van de zelfstandige chauffeurs, samen met hun attest van aansluiting bij een Sociaal
Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen dat aantoont dat ze in regel zijn met hun bijdragen.
Lijst van de chauffeurs in loondienst (naam, voornaam, Dimona-nr., arbeidsstelsel en datum van
aanwerving).
Origineel van het RSZ-attest dat aantoont dat de overnemer in regel is met de bijdragen voor zijn
personeel, of attest van aansluiting.
Bewijs van betaling van belastingen op de exploitatie van een taxidienst (te storten op rekeningnummer
BE10 0912 3108 0604/BIC-code: GKCCBEBB) – enkel voor de overnemer(s) die reeds een vergunning
heeft (hebben) voor de exploitatie van een taxidienst (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel
Fiscaliteit).
In geval van een overdracht tegen vergoeding: bankdocumenten die bewijzen dat het bedrag van de
overdracht betaald is (de betaling kan worden uitgevoerd op een geblokkeerde rekening op naam van beide
partijen).
In geval van overdracht zonder vergoeding: verklaring op erewoord van de kosteloosheid van de overdracht
en de motieven voor de kosteloosheid.

Handtekening(en)
De overdrager en overnemer bevestigen kennis te hebben genomen van de geldende reglementering (ordonnantie van
27 april 1995 en besluit van 29 maart 2007 betreffenden de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen
met chauffeur) en de voorziene sancties in geval van niet-naleving ervan.

Overdrager

Overnemer

Handtekening(en)
Voorafgegaan door de handgeschreven vermelding
“Gelezen en goedgekeurd”

Handtekening(en)
Voorafgegaan door de handgeschreven vermelding
“Gelezen en goedgekeurd”

Naam/Voornaam

Naam/Voornaam

Datum

Datum
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