
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Document met bijlagen op te sturen naar:   
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert 
II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel 

 
 

 
 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
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1000 Brussel 

 
 

AANVRAAG EXPLOITATIEVERGUNNING VOOR EEN VESTIGINGSEENHEID 
in het kader van een rijschool 

 

 

De aanvrager 

Naam, voornaam van de zaakvoerder       

 

Vraagt de exploitatievergunning voor een vestigingseenheid waar theoretisch en praktisch 
onderricht gegeven kan worden overeenkomstig de voorwaarden van het koninklijk besluit 
van 11 mei 2004 
 

Erkenningsnummer                  Indien reeds gekend 

Adres van het lokaal bestemd voor de 
administratie: (straat, nummer, bus) 

      

Postcode, Gemeente       

Telefoon       

 

Gegevens van het leslokaal (indien verschillend van het lokaal bestemd voor de administratie) 

Nr leslokaal indien reeds bestaande L        

Adres: straat, nummer, bus*       

Postcode, gemeente *       

* enkel in te vullen in geval van een nieuw leslokaal 
 

Nummer(s) oefenterrein(en) (indien er reeds een erkenning toegekend werd) 

T         +   T         +  T         +   T           +   T          

Voor een nieuwe erkenning van een oefenterrein, gelieve een ingevuld formulier voor de erken-
ningsaanvraag van een oefenterrein toe te voegen, RS003. Opm : niet nodig voor de categorie B. 
 

Gevraagde onderrichtscategorieën voor de desbetreffende vestiging 

Categorie(ën) waarvoor de vestiging de erkenning vraagt. 
Kruis de juiste vakjes aan. 

    
 A   B  C  D  E  G  
    

Aandacht: De rijscholen moeten voor elke exploitatievergunning van een vestigingseenheid voor 
de vermelde onderrichtscategorie beschikken over minstens één lesvoertuig. Dit maakt dus 4 
verschillende lesvoertuigen voor de categorie A: AM, A1, A2 en A. 

 

Subcategorie(ën) waarvoor de vestiging de erkenning 
vraagt. Kruis de juiste vakjes aan. 
 

B+E     C1    C1+E    C+E   
  

D1    D1+E     D+E  

 

RS002 
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Opmerking: de documenten vermeld op de achterzijde moeten bij de aanvraag gevoegd 
worden. 

Documenten bij te voegen bij de aanvraag 

 
De volgende documenten moeten afgeleverd worden samen met de aanvraag van de 
exploitatievergunning van een vestigingseenheid: 
 

1. Een verklaring op eer dat het lokaal voor de administratie van de vestigingseenheid bestemd 
is. 

 
2. Een schema op schaal van het leslokaal en in voorkomend geval het oefenterrein (niet nodig 

wanneer de aanvraag gedaan wordt voor categorie B), met vermelding van de in artikelen 15 
en 16 bedoelde uitrustingen en van de gevraagde onderrichtcategorieën. 

 
Opmerking: Wanneer het terrein al goedgekeurd is, moet de aanvrager enkel het 
erkenningsnummer van dit terrein vermelden op de aanvraag. 
 
3. Een attest van de burgmeester of van de bevoegde brandweerdiensten dat vaststelt dat het 

leslokaal en het administratief lokaal voldoen aan de geldende wettelijke normen. 
 
4. Het theoretisch en praktisch lesschema voor de gevraagde categorieën voor deze 

vestigingseenheid zoals voorzien in bijlagen 4, 5, 5/1 en 5/2 van het KB van 23 maart 1998 
betreffende het rijbewijs. 
 

5. De kopie van het gelijkvormigheidsattest (voor een voertuig van de categorie AM) en het(de) 
inschrijvingsbewijs(zen) van de andere voertuigen die de rijschool bezit of die hen door een 
gebruiksovereenkomst ter beschikking gesteld worden. 
 

Opmerking: een aankoopbewijs van het voertuig kan voldoende zijn, indien deze nog niet ter 
beschikking is van de rijschool. 

 
 
 

 
 
Opmerking: Het formulier moet eveneens gebruikt worden voor een verhuis van het 
administratief lokaal. Er moet een nieuwe aanvraag voor de exploitatievergunning van een 
vestiging ingediend worden en de hierboven vermelde documenten moeten toegevoegd 
worden. 
 
 
 

Datum en handtekening van de aanvrager       
 
 
 
 

 
 
 
 


