
  

 

Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid 
Cel Rijopleiding en Vakbekwaamheid 

Koning Albert II-laan 20, bus 2 
1000 Brussel 

 
 

GETUIGSCHRIFT VAN ONDERRICHT – BEKWAAMHEIDSATTEST 

KANDIDAAT          

Naam  

Voornaam   

Geboortedatum en –plaats   

Nr. identiteitsdocument   

Adres (straat, nr., bus)  

Postcode + gemeente   

Nr. inschrijving in het register  

Nr. Rijksregister (facultatief)  
 

Ik ondergetekende, ……………………………………………..,directeur of gemachtigde van de rijschool met 

erkenningsnummer ……………, bevestig dat de hiervoor genoemde kandidaat (1): 

BEKWAAMHEIDSATTEST 
 

⃝ Voldoet aan de voorwaarden van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van 

categorie B, met het oog op het verkrijgen van een voorlopig rijbewijs model 18 maanden voor de categorie B. 
 
De kandidaat heeft ...……..  lesuren bij de rijschool voor de categorie B gevolgd. 
 
Datum van de eerste les nog geldig (2): ………………………………….. 

  
Naam en adres van de rijschool:              

 
Datum en handtekening van de directeur of de gemachtigde:                                                          stempel 

                                                        

                                                                                                
 

 

GETUIGSCHRIFT VAN ONDERRICHT 
 

⃝ ……………………… uren theoretisch / praktisch onderricht (schrappen wat niet past) bij de rijschool voor de volgende categorie 

(1) heeft gevolgd. Datum van de eerste, nog geldige les (2): ............................................................................... 

 

⃝ …………. lesuren bij de rijschool voor de volgende categorie (1) heeft gevolgd , na twee niet geslaagde praktische 

examens, waarvan de eerste les nog geldig is(2) en werd gevolgd op: …………………………..…………………. 

 B   B+ 96   B+E   C1   C1+E   C   C+E   D1   G 

 

 D1+E   D   D+E   AM   A1   A2   A   B+372   B+373 

 
⃝ …………………… lesuren bij de rijschool voor categorie B heeft gevolgd. Het attest van aflevering van een voorlopig 

rijbewijs is hier bijgevoegd. Datum van de eerste les nog geldig (2): ............................................. 

Naam en adres van de rijschool: 

 
 

Datum en handtekening van de directeur of de gemachtigde:                                                            stempel 

                                                                           
                                                                         

 

(1) Het (de) overeenkomstige vakje(s) aankruisen. 

(2) Artikel 16 derde lid van het koninklijk besluit van 23 maart 1998: De gevolgde lesuren in een rijschool worden in aanmerking genomen 

gedurende een termijn van drie jaar. 

RS013-2 


