DE TOEGANG TOT HET BEROEP
(SPECIFIEKE VOORWAARDEN)
Om tot het beroep toegang te hebben, dient de kandidaat-vervoerder te voldoen aan 4 wezenlijke voorwaarden die hierna opgesomd
worden.
a) een daadwerkelijke vestiging in België hebben.
b) voldoen aan de voorwaarde betreffende vakbekwaamheid:
ten minste één natuurlijke persoon die de vervoerwerkzaamheden van de onderneming permanent en daadwerkelijk leidt,
moet houder zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid,
te weten:
● ofwel een getuigschrift van vakbekwaamheid, uitsluitend
geldig voor het nationaal vervoer; dit soort getuigschrift
wordt sinds 1991 niet meer afgegeven;
● ofwel een getuigschrift van vakbekwaamheid, geldig
voor het nationaal en internationaal vervoer.
Dit soort getuigschrift wordt afgegeven door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer aan de kandidaten diedaarna voor
een door het Instituut WegTransport & Logistiek België (I.T.L.B.)
georganiseerd examen zijn geslaagd. Alle bijkomende inlichtingen
en documentatie betreffende de cursussen en het examen worden
verstrekt door het I.T.L.B., Archimedesstraat 5 – 1000 Brussel (tel.
02 234 30 10).
c) voldoen aan de voorwaarde inzake betrouwbaarheid:
de natuurlijke personen die belast zijn met de leiding van de
vervoerwerkzaamheden, mogen geen ernstige en/of herhaalde veroordelingen hebben opgelopen.
d) voldoen aan de voorwaarde betreffende financiële draagkracht: de vervoeronderneming moet aantonen dat zij een
borgtocht heeft gesteld van 9.000 EUR voor het 1ste motorvoertuig (eerste kopie van haar vervoervergunning) en 5.000
EUR voor elk bijkomend motorvoertuig (d.w.z. voor elke bijkomende kopie van haar vervoervergunning);de kopieën van
de vervoervergunning zijn slechts vereist voor de motorvoertuigen.
Voorbeeld: een vervoerder heeft een trekker en een oplegger en ook een
vrachtwagen => hij moet 2 kopieën van zijn ververgunning aanvragen
(d.w.z. één voor elk van de twee motorvoertuigen maar geen voor de oplegger) => de borgtocht is voor deze 2 kopieën van de vervoervergunning
vereist en bedraagt dus 9.000 EUR + 5.000 EUR = 14.000 EUR.

Deze borgtocht moet worden gesteld door een kredietinstelling
(bank) of via een deposito in geld bij de Deposito- en Consignatiekas.
Wenst u meer informatie?
U kunt:
- onze website raadplegen: www.mobilit.belgium.be
(rubriek «Wegverkeer»);
- ons een e-mail sturen via goederen.weg@mobilit.fgov.be
We zullen u een meer uitvoerige documentatie opsturen en/of
uw vraag beantwoorden.

AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN EEN VERGUNNING
VOOR NATIONALE OF COMMUNAUTAIRE VERVOER ( Toegang
tot de markt)
De aanvraag van een vergunningnationaal vervoer (VNV) of vergunning communautair vervoer (VCV) moet
● ondertekend zijn :
- in een eenmanszaak (natuurlijke persoon) door de kandidaat-vervoerder zelf en door de vervoermanager;
- in een vennootschap door het statutair bevoegde orgaan (vb.
door de zaakvoerder in een BVBA, door de afgevaardigd bestuurder in een NV) en door de vervoermanager.
● ingediend worden bij het Directoraat-generaal Wegvervoer en
Verkeersveiligheid Dienst Toegang tot het beroep en tot de markt
- City Atrium - Vooruitgangstraat 56 - 1210 Brussel
Een aanvraagformulier is beschikbaar op onze website: www.mobilit.belgium.be, rubriek wegverkeer, vervoer van goederen en reizigers, goederenvervoer derden, formulieren.
De aanvraag moet de volgende gegevens en documenten omvatten :
1ste geval : de vervoeronderneming is een natuurlijke persoon :
Een uittreksel strafregister op naam van het hoofd van de onderneming en de vervoersmanager. Het is steeds mogelijk dat de Dienst
Toegang tot het Beroep en tot de Markt bijkomende documenten
vraagt.
2de geval : de vervoeronderneming is een vennootschap:
Een uittreksel strafregister op naam van de zaakvoerder en de vervoersmanager. Het is steeds mogelijk dat de Dienst Toegang tot het
Beroep en tot de Markt bijkomende documenten vraagt.

DIRECTORAAT-GENERAAL WEGVERVOER EN
VERKEERSVEILIGHEID
DIRECTIE VERGUNNINGEN EN CONTROLE
Dienst Toegang tot het beroep en tot de markt
City Atrium - Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
N.B.: Gelieve in al uw correspondentie met onze diensten het kenmerk van
onze vorige brief te vermelden.

ONZE TELEFOONNUMMERS
Dienst Toegang tot het beroep en tot de markt ( goederen vervoer)
● Vergunningen nationaal vervoer (VNV) + vergunningen com
munautair vervoer (VCV)

ONS TELEFAXNUMMER – ONS E-MAILADRES
Fax: 02 277 40 48
E-mail: goederen.weg@mobilit.fgov.be
N.B.: Gelieve de naam van uw contactpersoon te vermelde

ONZE KANTOREN

GOEDERENVERVOER
OVER DE WEG VOOR REKENING
VAN DERDEN
De toegang tot het beroep en
de toegang tot de markt

Waar ? Brussel (St. Joost-ten-Node) - City Atrium – Vooruitgangstraat 56.
Wanneer ? Onze kantoren zijn open maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 uur tot 12 uur (in de
namiddag op afspraak voor dringende zaken).

Arrondissement Brussel-Hoofdstad (Nl)......02 277 48.51
• Provincie Vlaams Brabant
• Provincie West-Vlaanderen
• Provincie Oost-Vlaanderen
• Provincie Antwerpen
• Provincie Limburg
Arrondissement Brussel-Hoofdstad (Fr)......02 277 48.52
• Provincie Waals Brabant
• Provincie Henegouwen
• Provincie Namen
• Provincie Luik
• Provincie Luxemburg
● Extracommunautaire vervoervergunningen (buiten de Europese
Unie)
• Bilaterale vergunningen: ............................02 277 48.53
• Multilaterale vergunningen (C.E.M.T.):.......02 277 48.53
● Bestuurdersattesten
• Nederlandstaligen: .....................................02 277 48.53
• Franstaligen: ..............................................02 277 48.53
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