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Directie Wegverkeer 
CCN 

Vooruitgangstraat 80 bus 1 
1035 Brussel 

rijopleiding@gob.brussels 

 

AANWERVING VAN EEN PERSONEELSLID  

(stagiair of instructeur) 
 

1 Erkenningsnummer van de school:        

 
2 Commerciële benaming van de school: 
 

 
 

                  

 
 

                  

 

3 Personeel belast met de leiding of met het onderricht: 

a) Naam en voornaam: ............................................................................................................................ 

b) Nationaal nummer:  .................................................................................................………………….. 

c) Adres: ....................................................................................................................……………………. 

d) Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………. 

e) Rijbewijs nr.…………………….………………..……................ Uitgegeven op ……………………… 

Vervaldatum van categorie « Bezoldigd Vervoer » :……………………………………………………. 

 

 f) 
Functies in de rijschool I II III IV V 

(*) 
 

 Datum van 
indiensttreding als 
stagiair 

      

 Datum van  
indiensttreding als 
brevethouder 

      

 Datum uitdiensttreding       
(*)  Vul het juiste vakje in. Gelieve te verwittigen wanneer een stagiair brevethouder wordt 

 

g) Datum van toelating tot de stage  Datum van brevet         Datum van toelating tot begeleiden/opleiden 

    II:……………………….  
    III:………………………  
    IV:………………………  
    V:……………………….  
 

Naam van de stagebegeleider:  

…………………………… 

I:………………. ….. 
II:………………….. 
III:………………….  
IV:………………….  
V:…………………..  

I: ……………………………...  
II: ……………………………..  
III: …………………………….  
IV: …………………………….  
V: ……………………………..  

 

 

Handtekening van de directeur 
of de adjunct-directeur 

      Visum van Directie Wegverkeer  

 
 
 

 

Opmerking : Formulier te sturen in tweevoud 
De documenten vermeld op de achterzijde moeten bij de aanvraag toegevoegd worden. 
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Documenten die bij de aanvraag dienen te worden bijgevoegd 

Volgende documenten moeten toegevoegd worden bij de aanvraag tot aanwerving van een 
personeelslid.  
 

1. Een recto-verso kopie van het rijbewijs  
 

2. Een uittreksel uit het strafregister van minder dan drie maanden oud en dat voldoet aan de 
voorwaarden gesteld in artikel 12, §1ste, 1° en 2° (model 596, 1ste lid - 7) 
 

3. Een kopie van de toelating tot opleiden of begeleiden / toelating tot de stage 
 
 

 

Betaling 

 
De bijdrage van € 61,- per opleidend/begeleidend personeelslid dient betaald te worden op 
rekeningnummer BE 26 0912 3109 2829 van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel met 
volgende vermelding: 
DWV/RS---- /PERS/Naam 
(---- = nr. van de erkenning) 
 

 
 

Voorwaarden 

 
 

1. Het personeelslid voldoet aan de voorwaarden zoals gedefinieerd in artikel 12 en 13 van 
het KB van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het 
besturen van motorvoertuigen. 
 

2. Gelieve bij het uit dienst treden van een personeelslid dit document doorstreept en 
voorzien van de datum van uitdiensttreding terug te sturen naar: 
 
Brussel Mobiliteit – Directie Wegverkeer 
CCN - Vooruitgangstraat 80 bus 1 
1035 Brussel 
  

 

 


