
 

 

  

 

 Aanvraag van exploitatievergunning voor een  
straattaxidienst, standplaatstaxidienst of reservetaxidienst of een dienst voor 

ceremoniële taxi's  
 

 Via e-mail te versturen naar het volgende adres: taxi@gob.brussels 
 
Voor meer info: Tel.: 02 204 14 04 
 
Bezoldigd vervoer | Brussel Mobiliteit (mobilite-mobiliteit.brussels)                             

 
1. Contactgegevens van de kandidaat-exploitant vergunninghouder 
 

 Naam en voornaam   
 Rijksregister  
 Adres       Nummer       Bus       

 Postcode       Gemeente         

 Telefoon       Gsm         

 E-mailadres        

  
2. Contactgegevens van de exploitant van de vergunde dienst  
  

De vergunninghouder mag ofwel zelf rechtstreeks exploitant zijn als natuurlijke persoon ofwel via een rechtspersoon werken, voor 
zover hij er als bestuurder met het dagelijkse beheer belast is.  
 

   Benaming  Ondernemingsnummer Telefoon  E-mail 

          

  
   Naam / Voornaam 

(zaakvoerders, 
bestuurders) 

Rijksregisternummer  E-mail 

                   
 

                   
 

                   
 

                   
 

                   
 

                   
 

mailto:taxi@sprb.brussels
https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/professionnels-de-la-mobilite/transport-remunere
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3. Exploitatievergunning voor een straattaxidienst, standplaatstaxidienst of reservetaxidienst of een dienst voor ceremoniële taxi's  
   

 Vraagt een exploitatievergunning voor een straattaxidienst met inzet van  ……… voertuig(en) (Aanvraag beperkt tot 
ten hoogste twee voertuigen tot en met 20 oktober 2023 of totdat de numerus clausus is bereikt)   
 
 

 Categorieën gewenst aantal voertuigen - straattaxidienst gewenst aantal voertuigen - 
standplaatstaxidienst 

Gewoon   
PBM   
Elektrisch   
Op waterstof   
Grote luxe   

 
 Vraagt een exploitatievergunning voor een dienst voor ceremoniële taxi's met inzet van ……… voertuig(en)  

 
 Vraagt een exploitatievergunning voor een reservetaxidienst met inzet van  ……… voertuig(en) (Indien de exploitant 

meer dan tien voertuigen inzet, mag ten hoogste 20% reservevoertuig zijn).      
 

4. Voertuig(en) (Het overeenstemmende vakje aanvinken) 
 

 

 De exploitant verbindt zich ertoe binnen zes maanden na de verkrijging van de vergunning over het voertuig/de 
voertuigen te beschikken dat/die de vereisten van de ordonnantie en de bijhorende uitvoeringsmaatregelen 
vervult/vervullen. Zo niet vervalt de vergunning van rechtswege, behalve in geval van overmacht die door de regering 
is erkend (artikel 11, § 1 van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 9 juni 1922 betreffende 
taxidiensten).  
 

 

 De exploitant beschikt over het voertuig dat/de voertuigen die de vereisten van de ordonnantie en de bijhorende 
uitvoeringsmaatregelen vervult/vervullen en verbindt zich ertoe dit/deze ter beschikking te stellen binnen zes 
maanden na de verkrijging van de vergunning. 
 

 

Overeenkomstig artikel 34 en bijlage 8 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 oktober 2022 
betreffende de taxidiensten en artikelen 1 en volgende van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 
oktober 2022 betreffende de subcategorieën van taxidiensten en de quota en tarieven die erop van toepassing zijn, 
verklaart de exploitant bij deze dat zijn voertuigen zullen voldoen aan de criteria inzake de gewenste kwaliteit, netheid en 
het comfort van het koetswerk en de binnenruimte.  
 
De voor de taxidienst ingezette voertuigen mogen niet ouder zijn dan zeven jaar, te rekenen vanaf de datum van de eerste 
inverkeerstelling, zoals aangegeven op het inschrijvingsbewijs.  
In afwijking daarvan mogen de voertuigen in de subcategorieën PBM, elektrische voertuigen en voertuigen op waterstof 
niet ouder zijn dan acht jaar, te rekenen vanaf de datum van de eerste inverkeerstelling, zoals aangegeven op het 
inschrijvingsbewijs.  
In afwijking daarvan mogen de voertuigen in de subcategorie grote luxe niet ouder zijn dan tien jaar, te rekenen vanaf de 
datum van de eerste inverkeerstelling, zoals aangegeven op het inschrijvingsbewijs.  
 
 

  Bijlagen 
 

  Bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen van de activiteitscode voor de sector van individueel 
bezoldigd personenvervoer.  

 
 Voor de rechtspersonen, met name voor zover de statuten niet bekendgemaakt zijn, een kopie van de bij de griffie van 

de ondernemingsrechtbank ingediende maatschappelijke statuten (of uittreksel uit het Belgisch Staatsblad), die deze 
activiteit vermelden. 

 
 Uittreksel uit het strafregister (afgegeven overeenkomstig artikel 596, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering) dat 

minder dan drie maanden oud is, voor de houder van de exploitatievergunning en in voorkomend geval voor de 
natuurlijke personen die in het orgaan zetelen dat volgens de statuten belast is met het dagelijkse beheer van de 
rechtspersoon die de exploitant is. 

  Indien de exploitant een vennootschap is, een uittreksel uit het strafregister (afgegeven overeenkomstig artikel 596, 
eerste lid van het Wetboek van Strafvordering) voor de vennootschap, dat minder dan drie maanden oud is. 

  RSZ-attest waaruit blijkt dat de aanvrager van de vergunning en in voorkomend geval de rechtspersoon/exploitant in orde 
is met de bijdragen voor zijn personeel, of dat hij niet bijdrageplichtig is.  
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  Attest van het Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen waaruit blijkt dat de aanvrager van de vergunning in orde is 
met zijn bijdragen. 

 
 Betalingsbewijs van de kosten voor de opening van het dossier, d.w.z. € 75 per vergunning, te storten op 

rekeningnummer BE92 0912 3109 2223 / BIC-code: GKCCBEBB, met het bericht "999813 + naam en voornaam van de 
kandidaat-vergunninghouder". 

  
 Handtekening(en) 
   
 De exploitant bevestigt kennis genomen te hebben van de geldende regelgeving (ordonnantie van 9 juni 2022 en de 

besluiten van 6 oktober 2022 betreffende de taxidiensten) en de bijbehorende sancties in geval van niet-naleving. 
 
Ik verklaar/Wij verklaren dat de in dit formulier vermelde gegevens echt en waar zijn. 
 
 
 
 
 
 

  
Handtekening(en) 
 
 
 
 
 

Datum        

Naam/voornaam  
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