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1000 Brussel 

 
 

AANVRAAG ERKENNING VAN EEN RIJSCHOOL 
 

Conform met het KB van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van 
scholen voor het besturen van motorvoertuigen 

 

 

Ondernemingsnummer van de aanvrager                  -          -          

Naam, voornaam van de natuurlijke persoon       

Rijksregisternummer                      -          -       

 
OF 

 

Ondernemingsnummer van de 
rechtspersoon 

              -          -          

Benaming (Naam) van de 
rechtspersoon 

      Juridische vorm:       

Adres van de maatschappelijke zetel       

Naam, voornaam van de aanvrager       

Rijksregisternummer                       -          -       

 
EN 

 

Commerciële benaming van de rijschool       

 

Naam, voornaam van de 
directeur (indien verschillend van 
aanvrager) 

      

Rijksregisternummer                       -          -       

 

Telefoonnummer van de rijschool       

Algemeen e-mailadres van de rijschool       

 

Vraagt deze erkenning binnen de specifiek voorziene voorwaarden en beschreven op de achterzijde. 
(Deze voorwaarden zijn enkel geldig voor de onderwijsinstellingen of de verenigingen zonder winstoogmerk of 
de vennootschappen met sociaal oogmerk) 
 
Duid het juiste vakje aan in functie van de voorwaarden vermeld op de achterzijde  
                                    2.1.           2.2.           2.3.  
 

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

RS001 
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2. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2004, Art.2 § 3, 4 
en 5 

 

2.1 De onderwijsinstellingen waarvan de onderwijsbevoegdheid vakken omvat betreffende de auto(rij)techniek 
en op voorwaarde dat aan dezelfde kwaliteitscriteria voldaan wordt met betrekking tot het genoemde KB. 

 

2.2 De verenigingen zonder winstoogmerk en de vennootschappen met sociaal oogmerk kunnen, met respect 
voor dezelfde kwaliteitscriteria, een erkenning van rijschool voor theoretisch en praktisch onderricht in het 
besturen van voertuigen van de categorie B verkrijgen, enkel voor de volgende groep van personen: 

 

a) degenen die leefloon ontvangen of evenwaardige sociale bijstand genieten ; 
b) de personen die sedert meer dan 12 maanden ingeschreven zijn als werkzoekende; 
c) de personen met een handicap die de volgende voorwaarden vervullen: 

 

 met een permanente invaliditeit van minstens 80%; of 
 wiens gezondheidstoestand een autonomievermindering van minstens 12 punten 

veroorzaakt, gemeten volgens de gids en de schaal die van  toepassing zijn in het kader 
van de wetgeving betreffende de vergoedingen voor personen met een handicap; of 

 met een permanente invaliditeit die rechtstreeks voortvloeit uit de onderste ledematen en 
een invaliditeit van minstens 50 % veroorzaakt; of 

 met een gehele verlamming van de bovenste ledematen of amputatie van deze 
ledematen; of 

 aan de burgerlijke en militaire invaliden met een oorlogsinvaliditeit van minstens 50 %. 
 

2.3 De verenigingen zonder winstoogmerk en de vennootschappen met sociaal oogmerk, mits te voldoen aan 
dezelfde kwaliteitscriteria, een erkenning krijgen van rijschool voor de theoretische lessen voor het besturen 
van voertuigen van de categorie B, uitsluitend aan de gevangenen op het einde van hun straf, dus 
voornamelijk die welke in aanmerking komen voor een voorwaardelijke vrijlatingprocedure, mits gunstig 
advies van de directeur van de betrokken strafinrichting. 

 

Opmerking: een rechtspersoon of natuurlijk persoon kan slechts houder zijn van één enkele 
erkenning van rijschool. 
 

Datum en handtekening van de aanvrager        
 
 
 

 

 

1. Documenten bij te voegen bij de algemene aanvraag 
 

 

De volgende documenten moeten gevoegd worden bij de aanvraag voor de exploitatievergunning van een 
vestigingseenheid: 
 

1. Voor de rechtspersonen die aan de publicatieverplichting onderworpen zijn, de bijlagen bij het 
Belgisch Staatsblad waarin de oprichtingsakte van de onderneming, volledig of als uittreksel en ook 
de wijzigingen bekendgemaakt worden. 

 

Opmerking: de rijschooldirecteur moet opgenomen zijn in de statuten van de onderneming. 
 

2. Een personeelsfiche per directeur en per gebrevetteerd instructeur. Model zie ‘Aanvraag erkenning 
van een personeelslid’ dat u kan terugvinden op de website van de FOD, te volgen link:  
http://www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs/opleiding/rijscholen/  

 

3. Een uittreksel uit het strafregister, dat hoogstens 3 maanden oud is, ter bevestiging dat de in artikel 
12, §1, 1° en 2° bepaalde voorwaarden nageleefd worden voor de personen die de rechtspersoon 
wettelijk vertegenwoordigen of voor de natuurlijke persoon, net als voor het leidinggevende en 
onderwijzende personeel.  

 


