
 

 

Aanvraagformulier voor toegang tot het beroep in het raam van de 
exploitatie van diensten van geregeld vervoer en bijzondere vormen 

van geregeld vervoer. 
 
 

1. Inlichtingen betreffende de onderneming 

 Naam en voornaam / benaming : 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 Adres van de maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest1 : 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 Identificatienummer bij de Kruispuntbank Ondernemingen : ......................................... 
 Professioneel telefoonnummer : .................................................................................... 
 E-mail : ................................................................................................................................ 
 Website : .......................................................................................................................... 
 De statuten van de onderneming en de eventuele wijzigingen zijn beschikbaar op de 

website van het Belgisch Staatsblad :  Ja    Nee 
Luidt het antwoord nee, dan wordt u verzocht ze bij onderhavig formulier te voegen. 

 De recentste uittreksels van de jaarrekeningen zijn beschikbaar op de website van de 
Nationale Bank :  
 Ja    
 Nee, nog niet (gelieve ze bij onderhavig formulier te voegen, of een attest van 

kapitaal en reserves opgesteld door een bedrijfsrevisor) 
 Nee, de onderneming is er niet toe gehouden haar jaarrekeningen in te dienen bij de 

Nationale Bank (gelieve een attest van hoofdelijke borgstelling bij te voegen) 
 

2. Inlichtingen betreffende de vervoerdiensten  

Soort dienst :  

 Geregeld vervoer 
 Bijzondere vormen van geregeld vervoer 
  Occasioneel2 

 
 
 

                                                 
1 Indien de maatschappelijke zetel niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt, is de Gewestelijke Overheidsdienst 
Brussel niet bevoegd om de aanvraag te behandelen. 
2 Als de onderneming enkel occasioneel diensten verricht, is de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel niet bevoegd om de 
aanvraag te behandelen en moet deze gericht worden tot de Federale Overheidsdienst Mobiliteit. 



 2

3. Inlichtingen betreffende de vervoerbeheerder(s) 
 

 Naam, voornaam, adres, Nationaal Registernummer: 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 Band die de vervoerbeheerder(s) bindt aan de onderneming:  
 een wezenlijke band zoals hierna  vermeld3 :................................................................   
 een mandaatovereenkomst 

 
Gelieve bij te voegen naargelang het geval: een uittreksel van het arbeidscontract, de 
mandaatovereenkomst of een uittreksel van de statuten waaruit blijkt dat de vervoerbeheerder(s) 
daadwerkelijk en permanent de vervoeractiviteit van de onderneming leidt (leiden). 

 
 Ononderbroken woonachtig in België :  Ja  Nee 

Zo ja, gelieve een uittreksel van het strafregister, afgeleverd overeenkomstig de artikelen 595 en 596, 
lid 1, van het Wetboek van Strafvordering, van minder dan drie maanden oud bij te voegen. 
Zo nee, gelieve een uittreksel van het strafregister, afgeleverd overeenkomstig de artikelen 595 en 
596, lid 1, van het Wetboek van Strafvordering, van minder dan drie maanden oud bij te voegen EN 
een uittreksel van het strafregister (of gelijkwaardig document) van minder dan drie maanden oud 
opgesteld door het land (de landen) waar de vervoerbeheerder gewoond heeft. 
 

 De vervoerbeheerder doet (doen) zijn (hun) getuigschrift van vakbekwaamheid gelden in 
een andere onderneming :  Ja  Nee 

o Als ja, in hoeveel ondernemingen? 
 
 

 Gelieve een kopie van het (de) getuigschrift(en) van vakbekwaamheid bij te voegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
3  Een wezenlijke band is bv.: beheerder, bestuurder, bediende, ... 
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4. Inlichtingen betreffende de voertuigen  

Aantal voertuigen (met meer dan 9 plaatsen)4 : ...................................................................................... 

Nummerplaten : 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

 

5. Rappel van de documenten die bij dit formulier dienen gevoegd te worden 
 

 Documenten m.b.t. de onderneming : 
- de statuten van de onderneming en eventuele wijzigingen (behalve indien beschikbaar op de 

website van het Belgisch Staatsblad) ;   
- de recentste uittreksels van de bij de Nationale Bank ingediende jaarrekeningen (behalve 

indien beschikbaar op de website van de Nationale Bank) of een attest van kapitaal en 
reserves opgesteld door een bedrijfsrevisor ; 

- een attest van borgstelling indien de onderneming haar jaarrekeningen niet moet indienen. 
 

 Documenten m.b.t. de vervoerbeheerder(s) : 
- Het bewijs dat de vervoerbeheerder daadwerkelijk en permanent de vervoeractiviteit van 

de onderneming leidt: 
o hetzij een pertinent uittreksel van het arbeidscontract indien hij deel uitmaakt van het 

personeel van de onderneming, 
o hetzij een pertinent uittreksel van de mandaatovereenkomst; 

- uittreksel(s) van het strafregister van minder dan drie maanden oud;  
- een kopie van getuigschrift van vakbekwaamheid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4  Volledige voertuigenvloot behalve reservevoertuigen.  
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6. Verklaring 
 

Ondergetekenden 
..............................................................................(Naam en voornaam van de bedrijfsleider) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................( Naam en voornaam van de vervoerbeheerder(s)5) 
 
verklaren  
1- dat deze aanvraag volledig, en oprecht en echt is ; 
2- dat elke wijziging van de meegedeelde gegevens onmiddellijk gemeld zal worden aan 

de Directie Taxi’s ; 
 

Datum van de aanvraag : ............................................................................................................. 

                                                 
Handtekening van de  

bedrijfsleider : 
Handtekening van de  
Vervoerbeheerder(s)5: 

 
 
 

Dit formulier en zijn bijlagen moeten verzonden worden naar volgend adres : 
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 

Brussel Mobiliteit - Directie Taxi’s 
Vooruitgangstraat, 80 bus 1 (C.C.N. –Noordstation) 

1035 BRUSSEL 

                                                 
5 Enkel invullen indien het een ander persoon is dan de bedrijfsleider. 


