22 SEPTEMBER 2019 – AUTOLOZE ZONDAG
AANVRAAGFORMULIER DOORGANGSBEWIJS
Uw aanvraag wordt enkel behandeld als:
1. u in de gemeente woont waar u de aanvraag indient.
2. u buiten het Brussels Gewest woont, maar zich die dag moet
begeven naar de gemeente waar u de aanvraag indient.
Aangezien het aantal doorgangsbewijzen beperkt is, bevelen wij u aan uw aanvraag
zo snel mogelijk in te dienen en ze vanaf 19/08/2019 te richten naar:
Gemeentebestuur van Jette – Kabinet van de Gemeentesecretaris – Wemmelsesteenweg 100,1090
Jette – tel: 02/423.12.11 –
De formulieren kunnen per brief of e-mail (dsv-alz@jette.irisnet.be) verzonden worden.
Wie zijn formulier persoonlijk wil komen afgeven, kan dat doen op het gemeentehuis (aanmelden
aan het onthaal):
- van 18 tot 30 augustus ( behalve op 26/08), van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u
- en van 1 tot 18 september, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 13u en op
donderdag van 13u tot 19u.

De uiterste afgiftedatum van de doorgangsbewijzen is 18 september 2019.

Opgelet!
Niet vergeten bij de aanvraag te voegen:
- een kopie van ieder document dat de reden van de aanvraag van het doorgangsbewijs preciseert of bevestigt (zoals in het formulier gevraagd wordt).
Wettelijke verplichting:
Rappel: onderstaande documenten moeten steeds in het voertuig aanwezig zijn
en kunnen door een bevoegd persoon gecontroleerd worden:
- grijze kaart (inschrijvingsbewijs);
- geldige groene kaart (verzekering van het voertuig);
- in voorkomend geval, het keuringsbewijs.
De bestuurder moet het doorgangsbewijs op de binnenkant van de voorruit
of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig aanbrengen.
OP 22 SEPTEMBER 2019 VAN 9U30 TOT 19 UUR:
1. IS DE SNELHEID VAN DE VOERTUIGEN DIE MOGEN CIRCULEREN, BEPERKT TOT 30 KM/U.
2. BLIJFT HET VERKEERSREGLEMENT VAN TOEPASSING.
3. ZAL DE POLITIE CONTROLES UITVOEREN IN DE 19 GEMEENTEN.

