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Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid

Cel Rijopleiding en Vakbekwaamheid
Koning Albert II‐laan 20, bus 2

1000 Brussel
 

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING VOOR HET SCHRIFTELIJK EN MONDELING EXAMEN 
VOOR HET BREVET VAN BEROEPSBEKWAAMHEID VOOR HET LEIDEND EN ONDERWIJZEND PERSONEEL DER ERKENDE RIJSCHOLEN 

 
IDENTITEIT VAN DE KANDIDAAT:  (invullen in hoofdletters – één letter per vakje) 
Naam: 
                              

Voornamen:  
                              

Straat: Nummer:                Bus: 
                              

Postnummer: Gemeente: 
                              

Rijksregisternummer: Aangevraagd brevet:(1)             Gevraagde examenzittijd:(1) 

      _    _    I II III IV V      1° 2° 3° 4°  

Telefoonnummer: gsm-nummer: 
                         

 
   
De aanvrager is reeds houder van het brevet III:      JA  NEEN 
 
De aanvrager heeft een voorafgaande opleiding gevolgd:   
( art 26, § 2 van het K.B. van 11/05/2004):  JA  NEEN 

Opmerking: Een attest van de voorafgaande opleiding is bij deze aanvraag gevoegd 
 

De aanvrager verklaart te beantwoorden aan de voorwaarden van art.12 van het 
K.B. van 11/05/2004:  JA  NEEN 
      

Bij deze aanvraag voegt de aanvrager: 
1. Een kopie van het diploma, getuigschrift of het in artikel 12, §1, 6° van het K.B. van 11/05/2004 

bepaald brevet of de documenten die getuigen van de vereiste beroepservaring. 
2. Een kopie van zijn/haar rijbewijs. 

De aanvrager vraagt vrijstelling van volgend examen: (een kopie van de brief met de uitslag als bewijs bijvoegen) 

 

 

 

   

Datum: 

Handtekening: 
   

  (1) Het overeenkomstig vakje omcirkelen 

 

 

U krijgt per kerende een aanvraag tot betaling van de 
verschuldigde retributie (€ 25 geïndexeerd). Gelieve deze 
betalingsaanvraag af te wachten en te gebruiken voor uw 
betaling.   
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Brevet I: Verleent toegang tot de functie van rijschooldirecteur en adjunct-rijschooldirecteur. 

Brevet II: Verleent toegang tot de functie van instructeur, belast met het praktische onderricht voor het   
besturen van voertuigen van de categorie  B. 

Brevet III: Verleent toegang tot de functie van instructeur, belast met het theoretische onderricht. 

Brevet IV: Verleent toegang tot de functie van instructeur, belast met het praktische onderricht voor het  
besturen van voertuigen van de categorieën A3 en A.  Om toegang te hebben tot dit examen, 
moet de kandidaat een specifieke motoropleiding gevolgd hebben in een erkend 
opleidingscentrum. Het attest waaruit blijkt dat de kandidaat deze opleiding gevolgd heeft, 
moet bij dit inschrijvingsformulier gevoegd worden. 

Brevet V: Verleent toegang tot de functie van instructeur, belast met het praktische onderricht voor het 
besturen van de categorieën B+E, C, C+E, D, D+E en van de subcategorieën  C1, C1+E, D1 
en D1+E. 

Opmerking: Per examenzittijd mag de kandidaat zich maar inschrijven voor het verkrijgen van één enkel 
brevet. 

 

Zittijd Periode examenzittijd Sluitingsdatum inschrijvingsperiode (*) 

1ste zittijd januari – februari 10 december van het voorgaande jaar 

2de zittijd maart – april 10 februari 

3de zittijd mei – juni 10 april 

4de zittijd september - oktober 10 augustus 

(*) De buiten de vastgestelde termijn ingediende inschrijvingsformulieren zullen worden geweigerd. 

 
De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van 
de verwerking van persoonsgegevens, is van toepassing op de gegevens die voorkomen op dit 
formulier. Deze gegevens zullen behandeld worden voor het beheer van de brevetten van 
beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen, door 
en onder verantwoordelijkheid van de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister tot 
wiens bevoegdheid de verkeersveiligheid behoort. Indien u de gegevens die u aanbelangen, 
wenst te kennen, kan u zich wenden tot het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid – Cel 
Rijopleiding en Vakbekwaamheid. 

 


