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Aanvraag tot machtiging voor het uitoefenen van beroep van 
exploitant 

 

Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier vraagt u een machtiging aan om het beroep van exploitant te mogen uitoefenen voor 
de exploitatie van een taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. 
 

Hoe stuurt u dit formulier op? 

Stuur dit formulier aangetekend aan het college van burgemeester en schepenen van Gent.  
        College van burgemeester en schepenen 
        Mobiliteitsbedrijf Stad Gent  
        t.a.v. Lammens Angelique 
        Botermarkt 1 
        9000 Gent 
U kunt het formulier ook tegen ontvangstbewijs en op afspraak afgeven aan het loket van het 
Mobiliteitsbedrijf. 
        Mobiliteitsbedrijf Stad Gent  
        Sint-Michielsplein 9 
        9000 Gent 
Of per mail naar: mobiliteit.taxi@stad.gent 
 
Openingsuren: maandag van 9u tot 12u30, dinsdag van 9u tot 12u30 en op afspraak van 16u30 
tot 19u, woensdag van 9u tot 12u30 en van 14u tot 16u, donderdag gesloten en vrijdag van 9u 
tot 12u30. 
 
Vul hierna in met drukletters. 
 

Gegevens van de kandidaat-exploitant 
 

 
Naam en voornaam     Straat 
……………………………………………………………  …………………………………………………………... 
 
Geboortedatum  Rijksregisternummer  Huisnr.  Busnr. 
……………………. ……………………………  .................... .................... 
 
Geboorteplaats  Gsm-nummer   Postcode Gemeente 
……………………. ……………………............  .................... ……………………………………... 
 
E-mail 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Gelieve de hoedanigheid van de kandidaat-exploitant aan te kruisen: 

□ Hoofdberoep 

□ Bijberoep 

□  Helper 

 
Het betreft een: 

□ Nieuwe aanvraag 

□ Hernieuwing aanvraag 

  
 
 
 
 

Mobiliteitsbedrijf Stad Gent 
Contactpersoon: 
Angelique Lammens: 09/266.28.33 
E-mail: mobiliteit.taxi@stad.gent  
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Van zodra dit aanvraagformulier werd nagekeken en goedgekeurd door het Mobiliteitsbedrijf, zal er contact met u 
worden opgenomen om een afspraak vast te leggen voor het examen. 
 
Volgende wetgeving moet gekend zijn voor het schriftelijk examen: 

- Decreet betreffende de organisatie van personenvervoer in Vlaanderen 
- Besluit betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuur van voertuigen met bestuurder 
- Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder 

 
 
Wanneer u geslaagd bent voor het examen, zult u een formulier ontvangen voor de aanvraag van een vergunning 
voor de exploitatie van een taxidienst of voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met 
een bestuurder. Dan kunt u ook alle nodige documenten bij het Mobiliteitsbedrijf Indienen. 
 
 
 
 

Ondertekening 
 

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 
 

 Plaats  
   

 Datum  
   

 
Naam en voornaam 
kandidaat-exploitant 

 
 

   

  
Handtekening 
kandidaat-exploitant 

 

 


