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 TAXI 
Verlenging 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 14 04  --  Fax: 02 204 15 01 
 
http://www.mobiliteit.brussels                                                                                          E-mail: taxiservice@gob.brussels 

  

 Waarvoor dient dit formulier? 
 
U kunt dit formulier gebruiken om de vergunning voor het exploiteren van een taxidienst te verlengen. 
 
De aanvraag voor de verlenging van de vergunning moet ten vroegste negen maanden en ten laatste zes maanden voor 
het verlopen van de vergunning verzonden worden. 

 
Indien de aanvraag tot verlenging, samen met de vereiste documenten, niet binnen deze termijn wordt ingediend, zal de 
vergunning niet verlengd worden. 

  

 Gegevens van de exploitant 
 
 

1. Gegevens van de exploitant 
 

 Ondernemingsnumm
er 

BE       

 Naam van de 
exploitant 

      

 Straat       nummer       bus       

 Postcode       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 Voornaam Functie Telefoon  E-mail 
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 2. Vergunning om een taxidienst te exploiteren 

   
Vraagt de verlenging aan van de vergunning voor het exploiteren van een taxidienst met ............... voertuig(en)   

 

voor de periode van . . . . / . . . . / . . . .   tot . . . / . . . . / . . . . 

 
  

 3. Identificatieplaatje(s) 

 
 Nummer 

identificatieplaatje 

Categorie 
Gewone taxi 

Taxi PBM 
Elektrische taxi 

Telefooncentrale Nummer van 
aansluiting 

bij de centrale 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

  
 Verklaart bij deze dat het (de) voertuig(en) beantwoordt (beantwoorden) aan de gewenste criteria inzake kwaliteit, gemak 

en netheid. 

  

 

 

4. 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 venn(o)t(en) of de exploitant voor de exploitatie werkt (werken). 

 
 Verklaart op erewoord aan de RSZ onderworpen personeel in dienst te hebben. 

 

 

 

 

 



 

3/3 

 

 

 
 Bijlagen 

 

 
 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 het Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen dat aantoont dat de 
zaakvoerder(s) of de natuurlijke persoon in regel is (zijn) met de bijdragen. 

  Lijst de van de zelfstandige chauffeurs die momenteel in de onderneming werken, met een attest van hun 
Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen dat aantoont dat ze in regel zijn met hun bijdragen. 

  Lijst van de chauffeurs in loondienst die momenteel in de onderneming werken (naam, voornaam, adres, 
datum van aanwerving, arbeidsstelsel en Dimona-nr.) 

  Origineel van het RSZ-attest dat aantoont dat de exploitant in regel is met de bijdragen voor zijn personeel. 

  Kopie van de RSZ-aangiften van het personeel in loondienst (individuele rekening per chauffeur) voor de 
laatste vier kwartalen. 

  Kopie van het inschrijvingsbewijs van het (de) voertuig(en). 

  Kopie van de laatste technische keuring van het (de) voertuig(en) – 6 maanden geldig. 

  Kopie van de geldige groene kaart van het (de) voertuig(en). 

 
 Kopie van het (de) verzekeringscontract(en) van het (de) als taxi verzekerde voertuig(en) of attest van 

uw verzekeraar dat specificeert dat het (de) voertuig(en) verzekerd is (zijn) als taxi. 

  Attest van uw verzekeraar dat aantoont dat het (de) voertuig(en) als taxi verzekerd was (waren) 
gedurende de volledige geldigheidsduur van de vergunning. 

  Bewijs van de aansluiting bij een telefooncentrale voor elk van de geëxploiteerde voertuigen. 

  
  
 Handtekening(en) 
  

De exploitant bevestigt 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. 

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

 

Naam/Voornaam 
 
 

 

 
Datum        
 

 

 


