
  
 

  
 TAXI 

Aanvraag tot vrijwillige opschorting 
van een vergunning om een taxidienst te exploiteren 

 

 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 01 
 
http://www.mobiliteit.brussels                                                                                          E-mail: taxiservice@gob.brussels 

 
 Gegevens van de exploitant 
 
 

1. Gegevens van de exploitant 
 

 Ondernemingsnumme
r 

BE       

 Naam van de 
exploitant 

      

 Straat       nummer       bus       

 Postcode       Gemeente       

 Telefoon       Gsm       

 E-mail        

  

  

  

2. Gegevens van de personen verbonden met de onderneming 

 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 Tel.:  E-mail 

                               

                               

                               

  

  
3. Vergunning om een taxidienst te exploiteren slaande op ……….. voertuig(en). 

 Identificatieplaatje(s) met nr.: ………………………………………………………………………………………… 
  
  



  
 

  

4. Vrijwillige opschorting van activiteit. 
 

 Eén enkele aanvraag per kalenderjaar. De opschorting mag niet minder dan één maand en niet langer dan 12 maanden 
duren. 

De totale duur van de opschortingen mag niet meer dan 12 maanden bedragen over de volledige duur van de 
vergunning. 

 
 Vrijwillige opschorting voor een periode van …………………………………………. maanden. 

  

5. Motieven. 
 
  Om gezondheidsredenen. 
 
  Om uitzonderlijke economische of sociale redenen. 

  Uitleg: ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 Bijlagen 

 
  Bewijsstukken voor uw aanvraag (medisch attest enz.). 

  Identificatiedocument van het (de) basis- en/of reservevoertuig(en) (oranje, groene, gele kaart enz.). 

  Verklikkerlicht van het (de) basis- en/of reservevoertuig(en). 
 

  Handtekening(en) 

   
De exploitant heeft kennis genomen van het feit dat hij nog altijd de belastingen en andere lasten in 
verband met de vergunning verschuldigd is. 
 
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        

 


