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Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid 

Team Homologatie en Technische Keuring 

Koning Albert II-laan 20 bus 2 – 1000 Brussel 

T: 02-553 72 57 

F: 02-553 71 08 
e-mail: homologatie.voertuigen@mow.vlaanderen.be 

mow.vlaanderen.be 

Aanvraag tot erkenning als technische dienst 

 

zoals bedoeld in: 

het koninklijk besluit van 15 maart 1968  

Verordening 167/2013  

Verordening 168/2013  
 

Type aanvraag 

Eerste erkenning  

Uitbreiding (1)  

Verlenging  
 

 

Erkenning als technische 

dienst 
Cat A   Cat B   Cat C   Cat D  

  Cat A laatste fase   

 

 

Indien het gaat om een eerste erkenning moeten alle gegevens in verband met de aanvrager ingevuld 

worden. In het geval van een vernieuwing of uitbreiding moeten enkel de gegevens ingevuld worden die 

gewijzigd zijn sinds de erkenning. 

 

 

De aanvrager 

Naam van de onderneming        

Juridisch Statuut       

Maatschappelijke zetel        

Ondernemingsnummer (2)       

Adres (straat, nr, bus)       

Postcode, gemeente, land       

Naam van de aanvrager, functie       

Telefoon       

e-mail       

Website       

Accreditatiecertificaat  
ISO 17025  17021  17020  9001(3)  

In bezit  In aanvraag  

 

(1) Enkel geldig voor de Technische dienst A, B en D (Art. 16ter §5) 

(2) Indien van toepassing 

(3) Enkel nodig in de laatste fase van de meerfasetypegoedkeuring voor individuele goedkeuringen 
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Bij te voegen documenten bij de aanvraag: 

 

• Accreditatiecertificaat en de bijlagen. 

• Een CV van de medewerkers. 

• Een exemplaar van het kwaliteitshandboek en een actueel organigram. 

• Indien van toepassing, ofwel het laatste certificaat van verificatie, ofwel zonder technische 

voorschriften, het certificaat van de ijking van de gebruikte materialen voor het realiseren 

van het testen. 

 

 

Bijlage 1 : Inlichtingen over de fysieke locaties in het kader van de erkenning. 

Bijlage 2 : Inlichtingen over het technisch personeel. 

Bijlage 3 : Inlichtingen over technische middelen, indien van toepassing. 

Bijlage 4 : lijst van de regelgevingen tot vaststelling van de voorschriften voor 

                  typegoedkeuring van voertuigen. 

 

 

Bij te voegen documenten bij uitbreiding van de activiteiten : 

 

Bijlage 1 tot en met 4 voor alle bijkomende inlichtingen bij de initiële erkenning,  

behalve de bijlage 3 voor de categorie D. 

 

 

 

 

• Hierbij verklaar ik, ondergetekende, als gemachtigde vertegenwoordiger van de 

aanvragende technische dienst, dat aan alle voorschriften voor de aanwijzing en de andere 

verplichtingen voldaan is, zoals bepaald in artikel 16ter, §1, 5 van het koninklijk besluit. 

 

• Ik verbind er mij toe om elke wijziging van gegevens die een invloed kan hebben op mijn 

erkenning aan de administratie te melden. 

 

• Ik ben akkoord om de medewerkers van de administratie toegang te verlenen tot 

documenten en lokalen bij het uitoefenen van hun controle. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum en handtekening van de aanvrager : 

 

      

 

 


