
 

Vermijd onnodige wachttijd aan de loketten; zorg ervoor de vereiste documenten bij te hebben. 

 

 

 

 

 

REGISTRATIE VAN EEN 
VERVANGINGSVOERTUIG (TAXI) 

 Oranje/groene/paarse kaart 
 Attest van onbeschikbaarheid van het 

basisvoertuig 
 Inschrijvingsbewijs van het 

vervangingsvoertuig 
 Technisch keuringsbewijs (geldigheid: 6 

maanden) van het vervangingsvoertuig met 
de vermelding "taxi toegestaan" 

 Geldige groene verzekeringskaart van het 
vervangingsvoertuig 

 Huurcontract voor het vervangingsvoertuig 
 1 printerticket (datum van de dag) 
 € 42,50 (enkel via Bancontact) 

VERANDERING BASISVOERTUIG (TAXI) 

 Oranje/groene/paarse kaart  
 Originele aankoopfactuur of leasingcontract 

van het voertuig 
 Inschrijvingsbewijs 
 Technische controle (geldigheid: 6 maanden) 

met de vermelding "taxi toegestaan" 
 Geldige groene verzekeringskaart 
 Document installateur taximeter  
 1 printerticket (datum van de dag) 
 Als het een PMB-taxi betreft, maak dan een 

afspraak via controletaxis@gob.brussels 
vooraleer naar de loketten te gaan 

 € 12,50 (enkel via Bancontact) 

REGISTRATIE VAN EEN 
VERVANGINGSVOERTUIG (LIMOUSINE) 

 Afspraak maken via 
controletaxis@gob.brussels 

 Roze kaart 
 Attest van onbeschikbaarheid van het 

basisvoertuig 
 Inschrijvingsbewijs van het 

vervangingsvoertuig 
 Technisch keuringsbewijs (geldigheid: 6 

maanden) van het vervangingsvoertuig met 
de vermelding "verhuur voertuig 
toegestaan" 

 Geldige groene verzekeringskaart van het 
vervangingsvoertuig 

 Huurcontract voor het vervangingsvoertuig 
 € 42,50 (enkel via Bancontact) 

VERANDERING BASISVOERTUIG 
(LIMOUSINE) 

 Maak een afspraak via 
controletaxis@gob.brussels voor de 
controle van het voertuig vooraleer naar de 
loketten te gaan 

 Roze kaart  
 Originele aankoopfactuur of leasingcontract 

van het voertuig 
 Inschrijvingsbewijs 
 Technisch keuringsbewijs (geldigheid: 6 

maanden) met de vermelding "verhuur 
voertuig toegestaan" 

 Geldige groene verzekeringskaart 
 € 12,50 (enkel via Bancontact) 

DEFINITIEF 
BEKWAAMHEIDSCERTIFICAAT 

 Identiteitskaart 
 Rijbewijs B met geldig medisch 

geschiktheidsattest  
 Uittreksel uit het strafregister Model 1 (van 

minder dan drie maanden oud) 
 Arbeidsovereenkomst + DIMONA-nummer  
 Vooraf volgende documenten bezorgd 

hebben aan de cel opleiding:  
o Attest van de exploitant aangaande de wijze 

waarop de kandidaat de praktische opleiding 
heeft doorlopen 

o Rittenbladen (3 maanden indien voltijds, 6 
maanden indien halftijds) 

o Loonfiches (6 indien voltijds, 12 indien 
halftijds) 

NIEUWE GELDIGVERKLARING VAN HET 
BEKWAAMHEIDSCERTIFICAAT 

 Bekwaamheidscertificaat 
 Identiteitskaart 
 Uittreksel uit het strafregister Model 1 (van 

minder dan drie maanden oud) 
 Tewerkstellingsattest of nieuwe 

arbeidsovereenkomst (voor chauffeurs in 
actieve dienst) 

 Rijbewijs B met geldig medisch 
geschiktheidsattest  
 

INSCHRIJVING VOOR DE TAXI-OPLEIDING 

 Identiteitskaart 
 Uittreksel uit het strafregister Model 1 (van 

minder dan drie maanden oud) 
 € 38 (enkel via Bancontact) 

 

INSCHRIJVING VOOR DE EXAMENS 

 Identiteitskaart 
 Attest van deelname aan de taxi-opleiding van 

Brussel-Opleiding 
 Uittreksel uit het strafregister Model 1 (van 

minder dan drie maanden oud) 
 € 19 (enkel via Bancontact) 

 

AANVRAAG VAN DUPLICATA 

 Bekwaamheidscertificaat  € 30 
 Fotofiche  30€ 
 Exploitatievergunning  € 20 
 Identificatieplaatje: 
 € 100 + Attest van diefstal/verlies afgegeven 
door de politie 
 € 37,5 + Versleten plaatje indienen 

 

INSCHRIJVING VOOR DE SELECTIETESTEN 

 Identiteitskaart 
 Rijbewijs B 
 Uittreksel uit het strafregister Model 1 (van 

minder dan drie maanden oud) 
 € 20 (enkel via Bancontact) 

 


