
 

 Aanvraag van een erkenning als takeldienst voor 
schriftelijke opdrachten van de Vlaamse 
Belastingdienst – deel 1 

VLABEL-62-220317 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Vlaamse Belastingdienst 
Verkeersbelastingen 
T.a.v. de directeur van de dienst Externe Controle Verkeersfiscaliteit en Wegeninspectie 
Vaartstraat 16, 9300 AALST 
Bel het nummer 053 72 22 88 
www.vlaanderen.be/verkeersbelastingen 

 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier vraagt een takeldienst een erkenning aan om tussenbeide te komen op basis van een schriftelijke 
opdracht van de Vlaamse Belastingdienst. 

Dit formulier is een toepassing van omzendbrief FB/VLABEL/2016/2. 

Aan wie bezorgt u dit formulier? 
Stuur uw aanvraag (deel 1 en deel 2) naar de Vlaamse Belastingdienst. Het adres staat bovenaan op dit formulier. 

 

 Gegevens van de takeldienst 

 handelsbenaming       

 ondernemingsnummer      .     .      

 RSZ-nummer       

 plaats of naam lokale zetel       

 adres maatschappelijke zetel       

 en/of opslagruimte       

 telefoonnummer       faxnummer       

 e-mailadres       

 

 Gegevens van de contactpersoon 

 
 De contactpersoon is de persoon die de aanvraag van de erkenning indient en ondertekent in naam van de takeldienst. 

 contactpersoon       

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 functie       
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 Verklaring 

 Ik verklaar dat ik in naam van de bovengenoemde takeldienst de erkenning aanvraag om tussenbeide te komen op 
basis van een schriftelijke opdracht van de Vlaamse Belastingdienst. 

Ik ga het engagement aan om in naam van de onderneming de tarieven toe te passen, de voorwaarden, vermeld in 
deel 2 na te leven en mij aan te passen aan de richtlijnen, verstrekt door de Vlaamse Belastingdienst. De tarifering is 
toepasselijk op alle takelingen en stallingen die de Vlaamse Belastingdienst beveelt. 

Ik ben ervan op de hoogte dat als de takeldienst deze verbintenis niet naleeft en/of de Vlaamse Belastingdienst niet 
op de hoogte brengt van een wijziging van de gegevens in dit formulier, de takeldienst tijdelijk of definitief geschrapt 
kan worden van de lijst van ondernemingen, erkend door de Vlaamse Belastingdienst. 

Ik ben ervan op de hoogte dat ik het recht heb om met een aangetekende brief de schrapping van de lijst met 
erkende ondernemingen te vragen. 

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 handtekening       

 

 Verwerking van de persoonsgegevens 

 
 De Vlaamse Belastingdienst verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het algemeen belang voor de inning en 

invordering van de gewestbelastingen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving 
over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over het 
privacybeleid, het beleid op het vlak van gegevensverwerking en de klachtenprocedure vindt u op 
https://www.vlaanderen.be/privacy-en-gegevensverwerking-door-de-vlaamse-belastingdienst. 
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In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

 

 Waarvoor dient dit formulier? 
In dit formulier vermeldt u de gegevens van uw onderneming die nodig zijn voor uw erkenningsaanvraag. 

Dit formulier is een toepassing van omzendbrief FB/VLABEL/2016/2. 

Aan wie bezorgt u dit formulier? 
Stuur uw aanvraag (deel 1 en deel 2) naar de Vlaamse Belastingdienst. Het adres staat bovenaan op dit formulier. 

 

 Takeling: aantal voertuigen en capaciteit 

 aantal takelwagens       

 aantal takelwagens met laadvlak       

 kan vrachtwagens > 12 ton takelen en stallen  ja  nee 

 

 Stalling: aantal staanplaatsen 

 aantal staanplaatsen buiten       

 aantal staanplaatsen binnen of overdekt       

 

 Exploitatie: vergunningen en erkenningen 

 toegang tot het beroep: datum  
dag 

    
maand 

    
jaar 

      

 exploitatievergunning: toekenningsdatum  
dag 

    
maand 

    
jaar 

      

  geldig tot  
dag 

    
maand 

    
jaar 

      

 erkend centrum: startdatum  
dag 

    
maand 

    
jaar 

      

 

 Verzekeringen 

 
 verzekeringen  bedrag  verzekerings-

maatschappij 
 polisnummer 

 burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de 
uitbating van takeling 

  
      

 
euro 

  
      

  
      

 burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor 
toevertrouwde voorwerpen bij 

pechverhelping takeling 

  
 
      

 
 
euro 

  
 
      

  
 
      

 bij arbeidsongeval voor ingezet personeel        euro               
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 burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de 
bewaring van defecte en geaccidenteerde 

voertuigen en koopwaar op basis van de 
stallings en opslagcapaciteit 

  
 
 
      

 
 
 
euro 

  
 
 
      

  
 
 
      

 voor inzittenden van getakelde voertuigen in 
de takelwagen of in elk ander bedrijfs-voertuig 

tijdens de uitvoering van het werk 

  
 
      

 
 
euro 

  
 
      

  
 
      

 

 Sociale en fiscale verplichtingen 

 de onderneming vervult alle sociale verplichtingen  ja  nee 

 de onderneming is in orde met alle fiscale verplichtingen  ja  nee 

 

 Ondertekening 

 Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 
handtekening       

 


