
HANDLEIDING ATTESTEN VORMINGSUREN 2020 

Attesten moeten bij de Federale Raad van Landmeters-Experten (hierna de Federale Raad) ingediend 

worden voor 31 januari 2021.  Onze leden kunnen dit rechtstreeks via tool Seminarieplanner op de 

site van www.vvle.be. 

U logt in op uw Persoonlijk hoekje met uw login en username (zelfde als voor de BOLE-site), daar 

kiest u voor Seminarieplanner. 

Daar komt u onmiddellijk terecht op het huidige jaar (2021), waar u uw actuele uren kunt 

raadplegen.  Gezien u de uren permanente vorming dient door te sturen voor 2020, kiest u voor uw 

seminarieplan van 2020 zoals in de screenshot hieronder: 

 

 

Uw seminarieplan voor 2020 toont automatisch uw seminaries gevolgd bij VVLE. 

Via Bewerken kunt u uw externe seminaries toevoegen (attest ook uploaden!) en het aantal 

overgedragen uren van het vorige jaar manueel toevoegen indien deze nog niet automatisch 

gegenereerd werden van het vorige jaar.  De tool ‘overgedragen uren’ is enkel bedoeld voor het 

bijhouden van het aantal uur permanente vorming voor uzelf en wordt NIET meegestuurd naar de 

Federale Raad. 

Opgelet: het aantal uren dat u kunt overdragen van 2019 naar 2020 is beperkt tot 10 ipv 20, anders 

zou (een deel van) de overdracht overgaan naar 2021.  Een overschot aan opleidingsuren kan immers 

enkel overgedragen worden naar het eerstvolgende kalenderjaar.  Dit wordt zo bepaald door de 

Federale Raad.  Het aantal uren dat u kunt overdragen van 2020 naar 2021 is alles boven de 10 uur 

permanente vorming met een maximum van 20 uren. 

VERSTUREN: Van zodra u uw seminarieplanner vervolledigd hebt met alle seminaries die u gevolgd 

heeft in 2020, kunt u deze van hieruit versturen naar de Federale Raad, hiervoor drukt u op de knop 

Versturen….  De Federale Raad krijgt dan een link via e-mail waarmee ze het attest van vormingsuren 

VVLE en de door u bijgevoegde externe attesten kunnen downloaden, ook u krijgt deze mail ter 

bevestiging. 

http://www.vvle.be/

