...................., le ...................... (1)

NAAM :
Voornaam :
Geboortedatum :
Volledig adres :
(1)
I.E.A. - I.A.E.
Instituut van de Auto- Experts
Stagecommissie
Woluwedal, 46/5
1200

BRUSSEL

Mijn Heren,

Aanvraag tot inschrijving op de lijst van experten

Hierbij doe ik mijn aanvraag om ingeschreven te worden op de lijst van auto-experts, conform de wet van 15
mei 2007 wat betreft de erkenning en bescherming van het beroep.
Ik neem volledige kennis van de deontologische code van auto-experts en van het huishoudelijk reglement van
het Instituut van de Auto-Experten en zal deze strikt naleven.
In bijlage vindt u het volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsdocument alsook de nodige aangeduide
documenten.
Hoogachtend

...................... (2)

(1) in te vullen
(2) handtekening

Hierbij gevoegd


Fotokopie(s) van de diploma’s ;
Het stagereglement volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd (in 3exemplaren)
Een uitreksel uit het strafregister dat minder dan drie maanden oud is;
Op zijn minst één bewijs van volgende opleidingen :
Volledige copij van de arbeidsovereenkomst of van de dienstverleningsopdracht (indien zelfstandige)
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o

Het bewijs dat de beroepsactiviteit van auto-expert voorafgaandelijk in een andere
lidstaat van de Europese Unie, of in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of
Zwitserland(1) ;

o

Een bekwaamheidsattest of opleidingstitel afgeleverd door een lidstaat van de
Europese Unie, alsook door IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland (2) ;

o

Eén van de volgende titels uitgereikt door onderwijs- of opleidingsinstituten die zijn
georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de federale Staat, de Gemeenschappen of
de Gewesten :
- diploma of master van burgerlijk of industrieel ingenieur;
- graduaats- of bachelordiploma thermische motoren en expertise;
- graduaats- of bachelordiploma auto-expertise;
- graduaats- of bachelordiploma mechanica of elektromechanica;
- een diploma, uitgereikt door elke andere instelling van een niveau dat vergelijkbaar is
met dat van de instellingen die de voormelde diploma's uitreiken en erkend door de
Koning, na advies van de raad van het Instituut;
Een gelijkwaardige titel uitgereikt door een Examencommissie van de Staat, de
Gemeenschappen of de Gewesten;
De in een Staat die geen lid is van de Europese Unie uitgereikte titels in dezelfde
disciplines worden aanvaard, mits hun gelijkwaardigheid vooraf door de bevoegde
Belgische overheid is erkend. De Koning kan de raad van het Instituut machtigen, in
individuele gevallen, gelijkwaardige diploma's uitgereikt in een staat die geen lid is van
de Europese Unie te aanvaarden;

1 Als de richtlijn van 2005/36/EC van het Europees parlement en van de Raad van 7 september 2005 wat betreft
de erkenning en de professionele kwalificaties van toepassing is in de landen overeenstemmend met art 21 van
de wet van 12 februari 2008 waarin een nieuw algemeen kader voorzien is voor de professionele erkenning en
EC kwalificaties .
2 Als de richtlijn van 2005/36 van het Europees parlement en de Raad van 7 september 2005 wat betreft de
erkenning en de professionele kwalificaties van toepassing is in deze landen, in dat geval en volgens de
omschreven modaliteiten in hoofdstuk I van titel III van de wet van 12 februari 2008 waarin een nieuw
algemeen kader voorzien is voor de professionele erkenning en EC kwalificaties.
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INLICHTINGEN

NAAM :
Voornaam :
E-mail :
Plaats en geboortedatum :
Burgelijke staat :
Domicilie :

Telefoon :
GSM :
Fax :
Nationaliteit:
Ondernemingsnummer :

1.

Beschikt U over titels/ diplomas/ bekwaamheidsattesten ?

2.

Oefent U nog een ander beroep uit, of wenst U gelijktijdig nog een ander beroep uit te oefenen dan dit van
expert ?
Indien ja welk ?

3.

Bent U direct of indirect verbonden aan iets dat met de automobielsector te maken heeft ? (herstellingen,
verkoop, carrosserie, onderdelen, keuring …)

4.

Onder welke taalregime wenst U de aanvraag in te dienen :
NL - FR- DE

5.

Bent U reeds begonnen met het beroep van auto-expert uit te voeren ?
Indien ja: op welke datum en op welk adres situeert zich Uw bureau of het bureau waar U werkt(e).

6.

Heeft U reeds een stagemeester gevonden ?
Indien ja ? heeft U een stageovereenkomst gemaakt ?

7.

Werkt U of wenst U te werken als auto-expert op zelfstandige basis ?
Indien ja, gelieve ons Uw gereglementeerde Nacebel code over te maken.

8.

Bijkomende inlichtingen :

Verklaring op erewoord : ik verklaar dat ik deze vragen volledig en correct heb ingevuld.

.................., de ............
Handtekening
Aantal bijlagen:
« De behandeling van uw persoonlijke gegevens » is onderworpen aan de wet van 8.12.1992 op de bescherming van het
privéleven.
In verband met dit laatste informeren wij u dat de verantwoordelijke persoon ,in de zin van de wet, het instituut I.A.E
.is,waarvan de zetel zich bevindt , Woluwedal 46/5,1200 Brussel, handelend door de Raad, vertegenwoordigd door zijn
Voorzitter.
Het doel van deze informatie is om uw vraag tot inschrijving op de lijst van de auto-experts te kunnen beantwoorden , U
heeft het recht om uw gegevens op te vragen en te veranderen of schrappen, indien de noodzaak zich voordoet.
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