
BELGIE – VLAAMS GEWEST             De Vlaamse minister 
                                                        bevoegd voor de mobiliteit
                                                                                                            Lydia Peeters 
 
 

ATTEST 
 
 
0  voor vervoer over de weg voor eigen rekening, verricht met autobussen op het Vlaamse grondgebied, op 
    grond van artikel 22 tot en met 24 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het  
    personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen voor wat betreft 
    het niet-grensoverschrijdend vervoer 
 
0  voor vervoer over de weg voor eigen rekening, verricht met touringcars en autobussen tussen lidstaten, 
    op grond van de Verordening (EEG) nr. 684/92 voor wat betreft het grensoverschrijdend vervoer 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Dit deel in te vullen door de natuurlijke of rechtspersoon die het vervoer voor eigen rekening verricht) 
 
Ondergetekende, 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
gemachtigd vertegenwoordiger van de onderneming, de vereniging zonder winstoogmerk of andere (te 
beschrijven) 
 
……………………………………………………(naam en voornaam of andere officiële naam en volledig adres) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
verklaart : 
 
dat hij/zij het vervoer zonder winstoogmerk en niet voor handelsdoeleinden verricht, 
 
dat het vervoer voor de natuurlijke of rechtspersoon in kwestie slechts een nevenactiviteit vormt, 
 
dat de touringcar of autobus met kenteken ………………… eigendom is van de attesthouder of op afbetaling is 
gekocht, dan wel voor langere tijd geleast is, 
 
dat de touringcar of autobus wordt bestuurd door een lid van het personeel van deze natuurlijke of rechtspersoon 
of door de natuurlijke persoon zelf, 
 
dat hij/zij geregeld vervoer dan wel een bijzondere vorm van geregeld vervoer wenst te verrichten. 
 
 
……………………………………. 
(handtekening van natuurlijke persoon of vertegenwoordiger van de rechtspersoon) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Dit deel in te vullen door de minister) 
 
Dit document geldt als attest in de zin van artikel 23 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie 
van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen voor wat betreft 
het niet-grensoverschrijdend vervoer 
 
of in de zin van artikel 13 van Verordening(EEG) nr.684/92 voor wat betreft het grensoverschrijdend vervoer. 
 
………………..        Brussel, ………………….. 
(geldigheidsduur)       (plaats en datum van afgifte) 
Namens de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,  
 
 
 
 
Lieve Van de Water 
Afdelingshoofd 


