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EXAMENVOORWAARDEN Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL)
1. Examens voor beroepsverkeersregelaars kunnen uitsluitend via de website
www.aanstellingspas.nl worden aangevraagd.
2. Uiterlijk 2 weken voor de gewenste examendatum wordt het examen aangevraagd bij de
SVNL.
3. De kosten voor de inschrijving van het (her)examen voor beroepsverkeersregelaars zijn:
a. Per eerste blok waarvan maximaal vier kandidaten gebruik kunnen maken € 595,00
excl. BTW;
b. Voor iedere extra kandidaat (meer dan vier) € 130,00 excl. BTW per kandidaat.
c. De groepsgrootte is maximaal 8
4. De kosten voor de inschrijving van het (her)examen voor transportbegeleiders zijn met
ingang van 1 januari 2019:
a. Een examen van maximaal drie kandidaten bedraagt € 595,00 excl. BTW.
5. U dient bij aanmelding van het examen de personalia op juistheid en volledigheid te
controleren. Onjuiste gegevens hebben ook gevolgen voor de aanvraag van een
aanstelling als beroepsverkeersregelaar.
6. Examenkosten worden vooraf in rekening gebracht. De factuur hiervoor wordt direct via
iDeal betaald en is hiermee vastgelegd.
7. Indien de kandidaat een onvoldoende heeft behaald voor het examen, kan een
herexamen worden aangevraagd onder dezelfde voorwaarden als het initiële examen.
8. Indien de examenkandidaat op de dag van het examen onverhoeds verhinderd is, kan
eveneens een herexamen worden aangevraagd onder de punt 6 genoemde
voorwaarden.
9. Er vindt in beginsel geen restitutie van examenkosten plaats, behalve bij aantoonbare
overmacht.
10. Onder de volgende omstandigheden kunt u in aanmerking komen voor restitutie van
reeds betaald examengeld:
a. overlijden van de kandidaat of van een naast familielid;
b. opname in het ziekenhuis;
c. ziekte zonder opname in het ziekenhuis, maar met een ernstige beperking voor
het uitvoeren van de verkeersregelende taken.
11. De restitutie kan pas plaatsvinden na beoordeling door het bestuur van SVNL.
12. Het opleidingsinstituut bepaalt voor het beroepsverkeersregelaarsexamen de
examenlocatie en geeft deze locatie bij aanmelding van het examen op aan de SVNL. Hij
heeft hiervoor de keuze uit een aantal, door de politieacademie goedgekeurde,
kruisingen.
13. Het opleidingsinstituut is zelf verantwoordelijk voor het reserveren van de kruising bij de
wegbeheerder voor het examen beroepsverkeersregelaars.
14. Het opleidingsinstituut heeft voor het examen beroepsverkeersregelaars een alternatieve
locatie, indien de locatie tijdens het examen niet geschikt blijkt te zijn. (Bijvoorbeeld bij
het afsluiten van toeleidings-wegen of onvoldoende verkeersaanbod). Deze locatie moet
binnen 15 minuten bereikbaar zijn.

15. Elk examen dient te worden bijgewoond en beoordeeld door een examinator namens het
opleidingsinstituut en een aangewezen gedelegeerde namens de politieacademie.
16. Een examen zonder gedelegeerde geldt als niet afgenomen.
17. Mocht het examen worden afgelast door de gedelegeerde, dan valt dit buiten de
verantwoording van de SVNL.
18. Indien een examen niet kan plaatsvinden door afwezigheid van de gedelegeerde, wordt
het examen alsnog kosteloos, op een zo kort mogelijke termijn en in overleg met de
SVNL, afgenomen.
19. Voorafgaand aan het examen dienen de kandidaten zich te legitimeren middels een
geldig identiteitsbewijs.
20. De gedelegeerde geeft de uitslag van het examen direct door aan de SVNL.
21. Het opleidingsinstituut verkrijgt hierna een digitaal waarmerk in zijn deel van de website
van de SVNL. Deze is benodigd voor de aanvraag van een aanstelling als
beroepsverkeersregelaar.
22. De gegevens van de kandidaten worden uitsluitend gebruikt voor verificatie van het
examen en worden op geen enkele wijze voor andere doeleinden gebruikt.

