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Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van … (datum) tot wijziging van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de 

exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer 

 

Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de 

exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer 

 

Bijlage 2. Model van vergunning als vermeld in artikel 4  

 

 

[NAAM GEMEENTE/STAD] 

Zitting van [DAG MAAND JAAR] 

 

 

 

VERGUNNING [NUMMER] VOOR DE EXPLOITATIE VAN EEN DIENST VOOR 

INDIVIDUEEL BEZOLDIGD PERSONENVERVOER 

 

Het college van burgemeester en schepenen, 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd 

personenvervoer; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende het 

individueel bezoldigd personenvervoer; 

- Gelet op de aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor 

individueel bezoldigd personenvervoer, meer bepaald om [AANTAL] voertuigen (en 

[AANTAL] reservevoertuigen) in te zetten, ingediend door de hieronder vermelde 

exploitant op [DATUM]; 

- Gelet op de aanvraag tot wijziging van deze vergunning, meer bepaald om het aantal 

voertuigen met [AANTAL] (en het aantal reservevoertuigen met [AANTAL]) te 

verhogen – te verminderen, ingediend door de hieronder vermelde exploitant op 

[DATUM];  

Gelet op de gunstige resultaten van het onderzoek waartoe de aanvraag aanleiding heeft 

gegeven; 

 

beslist dat de exploitant 

[NAAM EXPLOITANT] 
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exploitatieadres(sen): […] 

maatschappelijke zetel: […] 

ondernemingsnummer: […] 

 

 

onder de voorwaarden van de hierboven vermelde wettelijke bepalingen 

 

wordt gemachtigd om 

- van [DATUM] tot en met [DATUM] een dienst voor individueel bezoldigd 

personenvervoer te exploiteren op het grondgebied van het Vlaamse Gewest; 

- [AANTAL] voertuigen in te zetten, waarvan 

o [AANTAL] voertuigen met identificatienummer(s) [… …] als 

vergunningsvoertuig; 

o [AANTAL] voertuigen met identificatienummer(s) [… …] uitsluitend als 

ceremonievoertuig; 

o [AANTAL] voertuigen met identificatienummer(s) [… …] uitsluitend als voertuig 

voor aangepast vervoer in te zetten; 

- [AANTAL] voertuigen met identificatienummer(s) [… …] in te zetten als 

reservevoertuig. 

 

De exploitant betaalt voor deze vergunning een gemeentelijke retributie als vermeld in artikel 

6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de 

exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer. 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

 

De algemeen directeur     De burgemeester 

 

 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van ... (datum) 

tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende 

de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer. 

 

 

Brussel, (datum). 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 
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Jan JAMBON 

 

 

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, 

 

 

 

 

 

 

Lydia PEETERS 




