FAQ
FOD Mobiliteit en Vervoer
1. Hoe dien ik een eerste aanvraag voor een vervoersvergunning in?
Hiervoor stuurt u het behoorlijk ingevulde formulier "vergunning - aanvraag" naar de
FOD Mobiliteit en Vervoer op het onderstaande adres: FOD Mobiliteit en Vervoer –
DGWV– Dienst Toegang tot het beroep en de markt - Vooruitgangstraat 56 te 1210
Brussel. Het genoemde formulier is beschikbaar op onze internetpagina.
2. Hoe krijg ik een bijkomende vervoersvergunning?

Wanneer uw onderneming over voldoende borgstelling beschikt, dient u bij de FOD
Mobiliteit en Vervoer per fax of per mail een aanvraag voor een bijkomende
vergunning in. In de aanvraag vermeldt u de gegevens van uw onderneming en het
inschrijvingsnummer van het nieuwe voertuig waarvoor een vervoersvergunning
wordt aangevraagd. Deze inlichtingen moeten per fax op het nummer 02.277.40.48
of per mail worden meegedeeld. Dit kan aan het e-mailadres
goederen.weg@mobilit.fgov.be.

3. Wat moet ik doen als mijn voertuig in panne valt en ik met een
vervangwagen rijd?
U moet het inschrijvingsnummer van de vervangwagen aan de Directie Wegvervoer
meedelen. Deze inlichtingen moeten per fax op het nummer 02.277.40.48 of per mail
worden meegedeeld. Dit kan aan het e-mailadres goederen.weg@mobilit.fgov.be.
Wanneer u de vervangwagen niet langer gebruikt, moet u ons het
inschrijvingsnummer van het nieuwe voertuig dat u voortaan zal gebruiken,
meedelen.
Als u aan een wegcontrole wordt onderworpen, zullen de controlediensten nagaan of
u met een van de voertuigen rijdt waarvan het inschrijvingsnummer op onze website
is ingevoerd.

4. Waar kan ik de volledige lijst met de in mijn onderneming gebruikte
inschrijvingsnummers vinden?
Deze gegevens zijn beschikbaar op onze internetpagina.
5. Hoe deel ik een wijziging van de gegevens van mijn onderneming
(bijvoorbeeld: een adreswijziging) mee?
Hiervoor stuurt u het behoorlijk ingevulde formulier "vervanging vergunning" naar de
FOD Mobiliteit en Vervoer. Het genoemde formulier is beschikbaar op onze
internetpagina.

6. Bestaan de anonieme vergunningen nog?
Alle vergunningen zijn anoniem geworden, want het inschrijvingsnummer staat niet
meer op de vervoersvergunning.

7. Moet de kopie van de vergunning in het voertuig dat het op de
internetpagina vermelde kenteken draagt, worden gelegd?
Neen, men mag om het even welke kopie van de vergunning in om het even welk
voertuig leggen zolang alle betrokken kentekens op de website van de FOD Mobiliteit
en Vervoer zijn terug te vinden.
8. Waar kan ik informatie vinden over het examen met betrekking tot de
vakbekwaamheid?
U kan hiervoor contact opnemen met het ITLB (Instituut wegtransport en Logistiek
België), telefonisch op het nummer 02.234.30.10 of per mail: info@ITLB.be.
9. In de vier verschillende ondernemingen wordt er per
lastgevingsovereenkomst één vervoersmanager aangesteld. Het totale
voertuigenpark telt minder dan 50 voertuigen. Wat moet men doen wanneer
een van deze ondernemingen bijkomende kopijen vraagt en het totale
voertuigenpark meer dan 50 voertuigen telt?
Ofwel wordt er een nieuwe vervoersmanager aangesteld (naar keuze in één van de
vier ondernemingen);
Ofwel verandert de vervoersmanager met lastgevingsovereenkomst van statuut en
besluit om zaakvoerder, afgevaardigd bestuurder of bediende te worden in de vier
ondernemingen.
10. Waar vind ik een model van lastgevingsovereenkomst?
Deze gegevens zijn beschikbaar op onze internetpagina.

11. Waar vind ik een model van een bewijs van hoofdelijke borgstelling?
Het genoemde formulier is beschikbaar op onze internetpagina.

12. Tot wie moet ik me richten om het bedrag van de hoofdelijke
borgstelling (vermindering, verhoging, verbreking) te wijzigen?
U moet zich richten tot de bank waar u de borgtocht heeft gesteld. De bank moet het
behoorlijk ingevulde formulier "bewijs van hoofdelijke borgstelling" dat beschikbaar is
op onze internetpagina naar de FOD Mobiliteit en Vervoer sturen.
De bank moet de FOD Mobiliteit en Vervoer niet om toestemming vragen alvorens de
hoofdelijke borgstelling te wijzigen.
De FOD gaat enkel de voorwaarde voor de toegang tot het beroep met betrekking tot
de financiële draagkracht na, en stelt zich niet hoofdelijk borg.

