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 Departement Mobiliteit en Openbare Werken  
Afdeling Beleid Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid  
Graaf de Ferrarisgebouw  

Koning Albert II-laan 20 bus 2  
1000 Brussel  

 

 

Aanvraag tot wijziging van de gegevens van de erkenning van een rijschool, 
de exploitatievergunning van een vestigingseenheid of de erkenning van een 

oefenterrein conform de voorschriften  
van het koninklijk besluit van 11 mei 2004. 

 

 

Inlichting:  

Elke wijziging betreffende uw activiteit als rijschool moet gemeld worden aan het 

Departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en 

Verkeerveiligheid. Deze wijzigingen betreffen de initiële gegevens van uw 

erkenningsaanvraag, dit wil zeggen de administratieve en leslokalen, de terreinen, de 

onderrichtscategorieën en andere administratieve wijzigingen. 

De aanvrager 
 

Naam en voornaam zaakvoerder 
 

 

Erkenningsnummer 
 

 

 

Vraagt de volgende wijziging(en):  

 1. Wijziging van de erkenning van de rijschool 

 

 wijziging van het ondernemingsnummer 

 wijziging van de commerciële benaming 

 wijziging van de sociale benaming van de rechtspersoon 

 wijziging van juridische vorm 

 wijzing van de directeur van de rijschool * wijziging van het 
telefoonnummer of/en het e-mailadres stopzetting van de activiteit van 
de rijschool 

 wijziging van de commerciële benaming 

 wijziging van de sociale benaming van de rechtspersoon 
* de nieuwe directeur moet opgenomen zijn in de statuten van de onderneming waarvan een kopie 

dient bijgevoegd 

Beschrijving van de hierboven gevraagde wijziging: 
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 2. Wijziging van de vestigingseenheden 

 

 Adreswijziging van het administratief lokaal * 
 

Nr. van de betrokken vestiging:  ……… 

 Nieuw leslokaal * 

 Een of meerdere onderrichtscategorieën toevoegen* 

 Schrapping van een of meerdere onderrichtscategorieën 
Duid de categorie(ën) aan die u wenst te 
schrappen 

AM O A1 O A2 O A O B O C O D O G O 
BE O C1 O C1E O CE O D1 O D1E O DE O 

 Schrapping van een vestigingseenheid 

Vestigingseenheid te schrappen nr.:  

Adres (straat, nummer, bus):  

Postcode, gemeente  

 Schrapping van een leslokaal 

Leslokaalnummer te schrappen nr.: L…… 

Adres (straat, nummer, bus)  

Postcode, gemeente  
(*) men moet steeds het formulier RS002 invullen en opsturen met de nieuwe elementen 

 3. Wijzigingen van de terreinen 

 een oefenterrein toevoegen **  

 Uitrustingen per onderrichtscategorie toevoegen **  

 Een mogelijkheid tot gelijktijdige opleiding op het terrein toevoegen **  

 Eén of meerdere onderrichtscategorieën op het terrein toevoegen **  

 Schrapping van één of meerdere onderrichtscategorieën op het terrein  

Terrein nr voor de schrapping van de categorie(ën): 
 

T…….. 

Adres (straat, nummer) :  

Postcode, gemeente :  

Duid de categorie(ën) aan die u 
wenst te schrappen 

AM O A1 O A2 O A O B O C O D O G O 
BE O C1 O C1E O CE O D1 O D1E O DE O 

 Schrappen van een oefenterrein 

Nr van het te schrappen terrein   
 

T…… 

Adres (straat, nummer)  

Postcode, gemeente  
** men moet steeds het formulier RS003 invullen en opsturen met de nieuwe elementen 

 

Datum + handtekening aanvrager: 
 
 
 
 
 

 


