
 

 

 Aanvraag van een machtiging voor het 
gebruik van de taxistandplaatsen op de 
openbare weg 

 

  
College van burgemeester en schepenen gemeentebestuur Koksijde 
Zeelaan 303, 8670 Koksijde 
Tel. 058 53 30 84 
E-mail: griet.maenhout@koksijde.be 
 

 

 Waarvoor dient dit formulier? 

Dit formulier gebruikt u om ofwel: 
- een machtiging aan te vragen voor het gebruik van de taxistandplaatsen op de openbare weg  
- een wijziging aan te vragen van de bestaande machtiging voor het gebruik van de taxistandplaatsen op de 

openbare weg 
aan te vragen. 

Wat is een  machtiging voor het gebruik van de taxistandplaatsen op de openbare weg? 

Op deze aanvraag zijn het decreet van 29 maart 2019 en het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019  
betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer van toepassing.  
Met een machtiging voor het gebruik van de taxistandplaatsen op de openbare weg wordt de machtiging voor de 
exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer vanaf een standplaats op de openbare weg die 
daarvoor voorbehouden is, vermeld in artikel 12, § 1 bedoeld. 

Wat is een exploitant? 

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer exploiteert. 

Hoe stuurt u dit formulier op? 

Stuur dit formulier via een beveiligde zending naar het college van burgemeester en schepenen van gemeente Koksijde]. 
U kunt het formulier ook tegen ontvangstbewijs afgeven aan het loket van de gemeente. 

Informatie over de machtiging 

Meer informatie over de machtiging vindt U in het gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het verkrijgen van 
een machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 
december 2019. 
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 Gegevens van de aanvrager 

 

1 Vul hieronder de gegevens van de zaakvoerder en van de firma in. 

 
 ondernemingsnummer         .    

 
  .        

 
 exploitant       

 voor- en achternaam zaakvoerder(s)       

 adres van de woonplaats of 
exploitatiezetel 

      

 telefoonnummer       

 faxnummer       

 e-mailadres       

 
2 Vul hieronder de gegevens van het exploitatieadres in. 

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 
 

3 Kruis hieronder aan waarvoor u een machtiging aanvraagt en vul het aantal voertuigen in. 
U mag meer dan een hokje aankruisen. 

  vergunde taxivoertuigen inzetten als standplaatstaxi        voertuigen 

  hernieuwing van de machtiging        voertuigen 

             
 
 
 

4 Kruis hieronder de activiteit of activiteiten aan waarvoor u de bestaande machtiging wil wijzigen, vul het 
aantal voertuigen in en vermeld de identificatienummers, als dat van toepassing is. 

U mag meer dan een hokje aankruisen. 

 
 Activiteit  aantal voertuigen  identificatienummer 

  verhogen van het aantal voertuigen               

  verminderen van het aantal voertuigen.                

 
  wijzigen van exploitantgegevens. Vermeld hieronder de gewijzigde exploitantgegevens. 
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 Gegevens van de voertuigen 

 
5 In de onderstaande rubrieken vult u de gegevens in van elk voertuig dat u als taxi wilt inzetten. Als u meer dan vier 

voertuigen wilt inzetten, voegt u de gegevens van de overige voertuigen toe op een apart blad. 

 

 Gegevens van voertuig 1 

 
6 Vul hieronder de gegevens van voertuig 1 in.  

 chassisnummer       

 kentekenplaat       

 benaming en type       

 bouwjaar       
 

 
 
 

 Gegevens van voertuig 2 

 
7 Vul hieronder de gegevens van voertuig 2 in.  

 chassisnummer       

 kentekenplaat       

 benaming en type       

 bouwjaar       

      
 

 Gegevens van voertuig 3 

 
8 Vul hieronder de gegevens van voertuig 3 in.  

 chassisnummer       

 kentekenplaat       

 benaming en type       

 bouwjaar       

     
  

 Gegevens van voertuig 4 

 
9 Vul hieronder de gegevens van voertuig 4 in.  

 chassisnummer       

 kentekenplaat       

 benaming en type       

 bouwjaar       
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 Ondertekening 

 11 Vul de onderstaande verklaring in. 

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

 plaats        

 
 datum  dag     maand     jaar          

 
 handtekening 

 

  

      

 
 

 

 


