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REGELGEVING  
ROND LADINGZEKERING

Ladingen die op de openbare weg terechtkomen veroorzaken heel wat verkeersellende, van fileleed tot ernstige ongevallen� Al op 7 
mei 2007 werd een KB gepubliceerd waarmee de Europese aanpak van de ladingsproblematiek in de wegcode werd geïntegreerd� 
Enkele belangrijke technische bepalingen uit dit KB werden op 10 september 2009 van kracht� 

Sindsdien wordt er door de federale politie dan ook strenger gecontroleerd op de ladingzekering� Dat deze bij het vervoer van 
bouwmaterialen in open vrachtwagens sneller in het oog springt dan bij het vervoer met gesloten trucks valt niet te ontkennen� Het 
is dus van cruciaal belang voor de bouwbedrijven en hun leveranciers om op de hoogte te zijn van de wetgeving� De gevolgen van 
deze reglementering zijn immers aanzienlijk� 

Deze wetgeving is over de drie gewesten grotendeels hetzelfde, maar toch zijn er ook enkele kleine verschillen�

HET IS DUS VAN CRUCIAAL BELANG VOOR DE 
BOUWBEDRIJVEN EN HUN LEVERANCIERS OM 
OP DE HOOGTE TE ZIJN VAN DE WETGEVING.

Eerst en vooral is bepaald aan welke krachten de ladingzekering 
moet kunnen weerstaan� 80% van het gewicht moet in 
voorwaartse richting tegengehouden kunnen worden, 50% in 
zijdelingse richting (aan beide zijden) en eveneens 50% in 
achterwaartse richting� 

Voor Brussel en Wallonië moet de ladingzekering ook kunnen 
weerstaan aan 20% van het gewicht in de andere richtingen�

Ten tweede bepaalt de wetgeving de voorwaarden waaraan de 
ladingzekeringsystemen moeten voldoen� Zo moeten deze:

• correct functioneren;

• geschikt zijn voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt;

• geen knopen, beschadigde of verzwakte elementen 
vertonen die de werking ervan met het oog op het zekeren 
van de lading kunnen aantasten;

• geen scheuren, sneden of uitrafelingen vertonen;

• conform de Europese en Internationale productnormen zijn�

Voor de te gebruiken zekeringsmethodes wordt er verwezen 
naar het Europese richtinggevende document, de “Europese 
beste praktijken over het zekeren van ladingen voor vervoer 
over de weg”� Het is niet strikt verplicht om dit document te 
volgen: als op een andere manier gezekerd wordt, waarbij 
aangetoond kan worden dat de lading zo aan de maximaal 
toegestane krachten kan weerstaan, volstaat dit wettelijk gezien 
ook� 

Als de lading correct gezekerd is volgens de Europese leidraad, 
wordt deze wel automatisch als conform beschouwd� In het kort 
komt het er op neer dat men best gebruikt maakt van (combinaties 
van) de volgende methodes:

 Â zorgen voor een hoge wrijvingsweerstand; tussen de 
elementen van de lading onderling en tussen lading en 
laadvloer (propere laadvloer, gebruik slipmatten, …)

 Â het blokkeren van de lading tegen obstakels (kopschot, 
tussenschot, zij- of achterwand, stijlen, …)

 Â de lading aan het voertuig verbinden met voldoende 
sterke spanlijnen (directsjorren)

 Â neersjorren, zodat extra wrijving veroorzaakt wordt tussen 
lading en laadvloer�

3



Ten slotte wordt er in de regelgeving de verantwoordelijkheid 
bij de verschillende betrokken partijen gelegd� Zo kan naast de 
bestuurder ook de verlader, vervoerder, verzender of verpakker 
aangesproken worden voor:

• een foutieve verpakking van de goederen;

• het foutief gebruik van een geschikt voertuig;

• het foutief toepassen van de ladingzekeringsregels�

Een duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden van 
de verschillende partijen in de vervoersketen is dus noodzakelijk� 
Hieronder vindt u voor elke partij de verschillende 
verantwoordelijkheden:

BESTUURDER
De bestuurder van een voertuig mag zijn voertuig niet 
gebruiken als het ladingzekeringssysteem van de in of op het 
voertuig vervoerde lading niet in overeenstemming is met de 
gestelde voorwaarden� De bestuurder van een voertuig moet:

• een visuele controle uitvoeren om zich ervan te vergewissen 
dat de achterste laaddeuren, de inklapbare laadklep, de 
deuren, de dekzeilen, het reservewiel en de andere 
uitrustingen die te maken hebben met het gebruik van het 
voertuig, zijn vastgezet;

• zich ervan vergewissen dat de lading geen hinder vormt voor 
het veilig besturen van het voertuig;

• zich ervan vergewissen dat het zwaartepunt van de lading 
zoveel mogelijk gecentreerd wordt op het voertuig�

VERLADER
De verlader zorgt ervoor dat de aangeleverde verpakkingen 
voldoende stevig en niet beschadigd zijn om een goede 
ladingzekering mogelijk te maken� De verlader zorgt voor:

• het verdelen van de lading over de laadvloer;

• het laden van de goederen zodat het mogelijk is om een 
correcte zekering toe te passen;

• het respecteren van de maximaal toelaatbare massa (MTM) 
en aslasten van het voertuig;

Bovendien moet de verlader de bestuurder schriftelijk alle 
informatie verschaffen die de vervoerder nodig acht om de 
goederen te stuwen� Deze informatie bestaat minstens uit: 

• de aard van de laadeenheid (enkel in Vlaanderen);

• de massa van de lading en elke laadeenheid;

• de positie van het zwaartepunt van elke laadeenheid als die 
niet in het midden ligt;

• de buitenafmetingen van elke laadeenheid;

• de beperkingen voor het stapelen en de richting die tijdens 
het vervoer moet worden toegepast;

• de wrijvingsfactor van de goederen, als die niet is 
opgenomen in bijlage B van EN 12195:2010 of in de bijlage 
van de normen IMO/UNECE/ILO;

• alle aanvullende informatie die vereist is voor de juiste 
zekering�

VERVOERDER
De vervoerder verschaft toegang tot alle ter zake doende 
documentatie van de verlader aan de bevoegde personen in 
het kader van een controle� Tenzij op voorhand en schriftelijk 
anders wordt overeengekomen moet de vervoerder aan al de 
volgende voorwaarden voldoen:

• hij voorziet een voertuig dat geschikt is voor de lading 
waarvoor hij is gecontracteerd;

• hij biedt op de plaats van laden een voertuig aan dat schoon 
en zonder structurele schade is;

• hij staat in voor het bevestigen van de container op het 
chassis;

• hij zekert de lading conform de wetgeving
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VERZENDER
De verzender voorziet in alle nodige documenten, met daarin 
minstens:

• een correcte beschrijving van de goederen;

• de massa van de totale lading;

• alle informatie die nodig is voor de juiste verpakking;

• de kennisgeving aan de verpakker en/of vervoerder van 
ongewone transportparameters bij individuele verpakkingen�

VERPAKKER
De verpakker voldoet aan de volgende voorwaarden:

• hij beschrijft de goederen;

• als de kans bestaat dat de goederen beschadigd worden 
door spanbanden, beschrijft hij een alternatieve methode 
voor het zekeren van de goederen� Als die alternatieve 
methode specifieke eisen stelt aan het gebruikte voertuig, 
worden die vermeld�

Inbreuken worden beschouwd als overtredingen van de derde 
graad� De boetes bedragen in eerste instantie 150€ (bij gevaarlijke 
stoffen zelfs 1000€)� Er kan ook geëist worden dat de vrachtwagen 
van de weg wordt gehaald tot de ladingzekering conform is 
gemaakt, wat tot niet in te schatten tijdverliezen kan leiden� 

Om dit te vermijden wordt dan ook aangeraden om de 
ladingzekering af te stemmen op de Europese richtlijnen, dit te 
documenteren en ervoor te zorgen dat de bestuurder bij een 
controle kan aantonen dat voldoende is gedaan om aan het KB te 
voldoen� Bijscholing over de verschillende zekeringsmethoden 
volgens de Europese normen en de nieuwe regelgeving 
daaromtrent zal ongetwijfeld een surplus zijn� 

De regels met betrekking tot ladingzekering zijn naast voertuigen 
van groep C ook van toepassing op een aantal extra 
voertuigcategoriën� Voor Vlaanderen worden de volgende 
categorieën toegevoegd:

• categorie N2: voor het vervoer van goederen ontworpen en 
gebouwde voertuigen met een maximummassa van meer 
dan 3,5 ton, doch niet meer dan 12 ton;

• categorie N3: voor het vervoer van goederen ontworpen en 
gebouwde voertuigen met een maximummassa van meer 
dan 12 ton;

• categorie O3: aanhangwagens met een maximale massa van 
meer dan 3,5 ton, doch niet meer dan 10 ton;

• categorie O4: aanhangwagens met een maximale massa van 
meer dan 10 ton;

• categorie T: alle land- en bosbouwtrekkers op wielen met een 
door het ontwerp bepaalde maximumsnelheid van meer dan 
40 km/u�

Wallonië en Brussel voegen hier nog drie voertuigcategorieën 
aan toe:

• categorie N1: voor het vervoer van goederen ontworpen en 
gebouwde voertuigen met een maximummasse van ten 
hoogste 3,5 ton;

• categorie M2: voor het vervoer van passagiers ontworpen en 
gebouwde voertuigen met meer dan acht zitplaatsen, die 
van de bestuurder niet meegerekend, en met een maximale 
massa van ten hoogste 5 ton;

• categorie M3: voor het vervoer van passagiers ontworpen en 
gebouwde voertuigen met meer dan acht zitplaatsen, die 
van de bestuurder niet meegerekend, en met een maximale 
massa van meer dan 5 ton�
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RIJBEWIJS BE RIJBEWIJS C RIJBEWIJS CE

Lichte bestelwagen (<3,5 ton) 
met aanhangwagen (750 kg - 3,5 
ton), samen > 3,5 ton

min� 8u praktijk-opleiding

Vrachtwagen (>3,5 ton)

min� 6u theorie + 

min� 8u praktijk-opleiding

Vrachtwagen (>3,5 ton) met 
aanhangwagen of trekker-
oplegger (>750 kg)

min� 8u praktijk-opleiding

VOORWAARDEN

Minimum 18 jaar C1: minimum 18 jaar

C met vakbekwaamheid: 
minimum 18 jaar

C zonder vakbekwaamheid: 
minimum 21 jaar

Minimum 21 jaar

Bezit van rijbewijs B (auto) Bezit van rijbewijs B (auto) Bezit van rijbewijs C 
(vrachtwagen > 3,5 ton MTM)

Vrij van verval van recht op sturen (geen schorsingen)

 
 /

In het bezit van een “attest voor bezoldigd vervoer”  
(staat momenteel vermeld op het huidige rijbewijs of  
is de vroegere groene kaart van geneeskundige schifting)

Rijopleidingen met sectorale steun:

DE BOUWSECTOR STEUNT ZIJN BEDRIJVEN BIJ 
RIJOPLEIDINGEN BE-C-CE
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HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?
1. U informeert bij een rijschool naar keuze of men wil werken 

volgens de hieronder beschreven werkwijze.

2. U schrijft één of meerdere arbeiders (en eventueel de begeleidende 
zaakvoerder) in bij de rijschool.

3. U bezorgt een ingevuld aanvraagformulier aan uw regionaal 
Constructiv-kantoor.

4. Constructiv bezorgt een bevestiging aan de rijschool en aan het 
bouwbedrijf van de door Constructiv erkende personen in 
opleiding, met financiële tussenkomst.

5. De opleiding wordt door de rijschool volledig aan u 
gefactureerd.  Op voorwaarde dat de rijschool hiervoor erkend 
is (vraag na bij de rijschool zelf ), kan gebruik gemaakt worden 
van bijkomende tussenkomsten zoals de KMO-portefeuille 
(Vlaanderen) of de Chèques-formation (Wallonië)

6. Eventuele extra uren opleiding dient u VOORAF te communiceren 
met uw regionaal Constructiv-kantoor. Alleen zo kunnen ook 
deze uren erkend worden voor financiële tussenkomsten. 

7. De rijschool stuurt, na de opleiding, de gehandtekende 
aanwezigheidslijst naar Constructiv, dienst administratie CAO, 
Koningstraat 132 te 1000 Brussel.   
Op basis van de effectieve aanwezigheden worden de sectorale 
tussenkomsten uitbetaald (opleidingskost + loonkost en/of 
premie)

LET OP!!!
Constructiv betaalt de opleidingskost – loonkost en/of premie enkel voor de effectieve uren opleiding� Examenkosten, 
certificaatkosten,… worden niet door Constructiv betaald!

WELKE SECTORALE TUSSENKOMSTEN VOOR OPLEIDING RIJBEWIJS BE, 
C, CE?
OPLEIDING TIJDENS DE WERKUREN: WEEK-
DAGOPLEIDING
Arbeiders (PC 124) kunnen met sectoriele ondersteuning tot 
140 uur opleiding volgen tijdens de week� 

Deze tussenkomst bedraagt 25€/uur/arbeider� Voor 
rechthebbende dossiers in het kader van subsidies van de 
gewestelijke overheden, worden de tussenkomsten aan het 
bedrijf verhoogd met 6,30€/u�

 

 

OPLEIDINGEN ’S AVONDS OF  
OP ZATERDAG

vrier

• Constructiv betaalt gedeeltelijk de opleidingskost terug (nl� 
€10/uur/arbeider), met een begrenzing van deze tussenkomst 
in de opleidingskost avondopleiding tot 40u/arbeider/school-
jaar�  Het restbedrag kan eventueel gedeeltelijk gerecupereerd 
worden via de KMO-portefeuille� 

• De arbeider krijgt een premie voor zijn inspanningen:  

 Â € 55 per zaterdag (8u opleiding)

 Â € 10 per avonduur (beperkt tot € 300 per schooljaar)

De vermelde voorwaarden en daaraan verbonden tussenkomsten zijn onder voorbehoud van ondertekening van de sectorale CAO.
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Op 4 mei 2007 verscheen het KB betreffende het rijbewijs, de 
vakbekwaamheid en de nascholing van beroeps bestuurders� 
Dit KB was de Belgische omzetting van de Europese richtlijn 
2003/59/EG� Op 19 januari 2013 werd het KB van 10 januari 2013 
van kracht, waarbij enkele wijzigingen aan het KB van 10 mei 
2007 aangebracht werden� Onderstaande tekst schetst de 
huidige stand van zaken�

VAKBEKWAAMHEID
Sinds 10 september 2009 moet elke beroepsbestuurder zijn 
vakbekwaamheid kunnen aantonen� Vakbekwaamheid houdt 
in dat je naast het gewone rijbewijs óók over een 
‘basiskwalificatie’ beschikt én in orde bent met de regelgeving 
voor nascholing� 

Door de bijkomende opleiding en nascholing, wil Europa de 
kwaliteit van de beroepsbestuurders verbeteren� Bestuurders 
zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun transport, m�a�w� ook 
om in orde te zijn met de regelgeving!

RIJBEWIJS EN BASISKWALIFICATIE
Alle beroepsbestuurders voor het rijbewijs C en CE (en D en DE) 
moeten naast het gewone rijbewijs dus ook een bijkomende 
basiskwalificatie behalen� Voor nieuwe beroepsbestuurders kan 
dat ook in 1 keer, met een gecombineerd examen� Het 
praktijkexamen bestaat dan enerzijds uit een rijtest van anderhalf 

uur op de openbare weg en anderzijds uit een praktische test van 
een half uur� Het theorie-examen bestaat uit drie delen, met 
name: 100 meerkeuzevragen, een casestudy en een mondelinge 
proef�

Bestuurders die onder de uitzonderingsmaatregelen vallen (zie: 
“concreet: voor wie?”), en die dus niet als professioneel 
bestuurder aanzien worden, moeten deze basiskwalificatie niet 
behalen�

DE NASCHOLING
Elke beroepsbestuurder (ongeacht hoe lang hij al in het bezit 
is van een rijbewijs C of D) is verplicht om nascholing te volgen 
(35 opleidingspunten te behalen in een periode van 5 jaar), in 
centra die daarvoor erkend worden door de bevoegde 
instanties� 

DE NASCHOLINGSMODULES
De erkende nascholingsmodules zijn onderverdeeld in drie 
categorieën� 

Sinds 19 januari 2013 is bepaald dat elke nascholingscyclus vanaf 
1 februari 2013 minstens één module uit elke categorie moet 
bevatten� Bovendien moet minstens één van de 
opleidingsmodules (7 punten) een praktische rijopleiding over 
defensief of zuinig rijden, met drie uur individuele rijtijd, zijn�

UITZONDERINGSBEPALINGEN
1) Chauffeurs die een rijbewijs C (of CE) bezitten, daterend van voor 10 september 2009, waren vrijgesteld van de eis tot basiskwalificatie, indien zij vóór 10 september 2009 

de code 95.09.09.2016 op hun rijbewijs lieten plaatsen.  Zij waren vakbekwaam tot die uiterste datum van 9 september 2016. Om die code te verlengen, moeten zij zich  
eveneens in orde stellen met de nascholingsvereisten (35 punten te behalen op 5 jaar), maar voor hun eerste nascholingscyclus waren (of zijn) zij nog niet gebonden aan 
de regelgeving van 19 januari 2013. 

2) Chauffeurs die een rijbewijs D (of DE) bezitten, daterend van voor 10 september 2008, waren vrijgesteld van de eis tot basiskwalificatie, indien zij vóór 10 september 2008 
de code 95.09.09.2015 op hun rijbewijs lieten plaatsen.  Zij waren vakbekwaam tot die uiterste datum van 9 september 2015. Om die code te verlengen, moeten zij zich  
eveneens in orde stellen met de nascholingsvereisten (35 punten te behalen op 5 jaar), maar voor hun eerste nascholingscyclus waren (of zijn) zij nog niet gebonden aan 
de regelgeving van 19 januari 2013. 

3) Een chauffeur die zijn rijbewijs C, CE, D of DE mét basiskwalificatie behaalde voor 1 februari 2013 is eveneens nog vrijgesteld -  dergelijk chauffeur mag zijn eerste 
nascholingscyclus eveneens nog invullen zonder rekening te houden met de bepalingen van de regelgeving van 19 januari 2013 en is hier pas aan gebonden bij zijn 
tweede nascholingscyclus.

VAKBEKWAAMHEID BESTUURDERS C, CE & D, DE:
EEN STAND VAN ZAKEN…
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* Opgelet: voor de module ‘defensief rijden’ bestaan er Gewestelijke verschillen. De modules defensief rijden van opleidingscentra die door het Vlaamse Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken erkend zijn, zullen vanaf 1 januari 2018 mee onder categorie 1 gaan vallen. Deze maatregel geldt ook voor al eerder erkende modules 
defensief rijden. De bestaande attesten blijven echter geldig en worden niet gewijzigd.

CONCREET: VOOR WIE?

De drie categorieën zijn:

Deze nieuwe regelgeving is van toepassing op professionele 
bestuurders� Dit zijn alle bestuurders die vallen onder groep C 
( = cat� C en CE, C1 en C1E) en D (= cat� D en DE, D1 en D1E), met 
uitzondering van:

1� Bestuurders van voertuigen max� 45 km/uur

2� Bestuurders van voertuigen strijdkrachten, burger-
bescherming, brandweer, handhaving van de openbare 
orde

3� Bestuurders van testvoertuigen, onderhoud, herstellin-
gen,…

4� Bestuurders van voertuigen gebruikt bij noodtoestanden 
of reddingsoperaties;

5� Bestuurders van voertuigen gebruikt voor niet-commerci-
eel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden;

6. Bestuurders van voertuigen (of combinaties van voer-
tuigen) die worden gebruikt voor het vervoer van mate-
riaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor 
zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer 
niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

Merk op: in deze laatste uitzonderingsmaatregel werd d�m�v� 
een KB van 25 januari 2011, een wijziging doorgevoerd ten 
opzichte van de oorspronkelijke tekst van het KB uit 2007� De 
bepaling dat een dergelijke bestuurder met voertuig met een 
MTM boven de 7,5 ton tóch onder de vakbekwaamheid valt, 
werd geschrapt� Vanaf nu wordt enkel naar het gebruik van het 
voertuig en de voornaamste activiteit van de bestuurder 
gekeken� 

Als aan beide voorwaarden wordt voldaan: er wordt enkel 
materiaal/apparatuur/machines vervoerd voor eigen gebruik 
én dit vervoer is niet de voornaamste activiteit, dan kan deze 
uitzonderingsmaatregel ingeroepen worden� 

Opgelet: wat het tweede deel van deze voorwaarde betreft, 
dient te worden nagegaan of het vervoer bijkomstig is aan de 
hoofdactiviteit van de bestuurder� Vervoer dat niet de 
hoofdactiviteit is, maar dat toch onlosmakelijk verbonden is met 
de hoofdactiviteit wordt soms tóch nog beschouwd als niet 
vrijgesteld� Het bepalen van de voornaamste activiteit blijft zo 
een feitenkwestie waarover enkel de rechter het laatste woord 
heeft�

Op pagina 11 werd een lijst hernomen van categorieën van 
bestuurders op wie de vereiste van vakbekwaamheid niet van 
toepassing is� 

Wie onder deze uitzonderingen valt kan nog altijd een rijbewijs 
cat� C behalen ‘oude stijl’ (wil zeggen: minder uitgebreide 
examens en minder opleiding)� 

In een later stadium, wanneer men een professionele bestuurder 
wil worden (en niet meer onder de uitzonderingen valt), zal 
men om “VAKBEKWAAM” te worden, de bijkomende 
BASISKWALIFICATIE moeten behalen� Als deze behaald wordt, 
krijgt men de code 95 (bewijs van vakbekwaamheid) op je 
rijbewijs en dit blijft 5 JAAR GELDIG� Om een verlenging (van 5 
jaar) te bekomen, moet er een nascholing (van in totaal 35u) 
worden gevolgd�

De personen die meteen een nieuwe rijbewijs behalen mét 
BASISKWALIFICATIE (door het gecombineerde examen), krijgen 
ook dadelijk de code 95, met dezelfde geldigheidsduur van 5 
jaar�

1 NASCHOLING IN RATIONEEL  
RIJDEN OP BASIS VAN DE  
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2 TOEPASSEN VAN DE 
VOORSCHRIFTEN

3 GEZONDHEID, VERKEERS-  
EN MILIEUVEILIGHEID,  
DIENSTVERLENING EN LOGISTIEK

• kennis van de krachtoverbrenging met 
het oog op een optimaal gebruik 

• kennis van de technische kenmerken en 
werking van de veiligheidsvoorzieningen 
teneinde het voertuig onder controle te 
houden, de slijtage te beperken en 
disfuncties te voorkomen� 

• brandstofverbruik optimaliseren� 

• lading kunnen vervoeren met inachtname 
van voorschriften inzake veiligheid en 
goed gebruik van het voertuig� 

Onder deze categorie vallen cursussen over 
economisch en ecologisch rijden, 
ladingzekering, ���

• kennis van het sociale 
klimaat en reglementering 
van het wegvervoer

• regelgeving betreffende 
het goederenvervoer en 
het personenvervoer 

Onder deze categorie vallen 
cursussen over cursussen rij- 
en rusttijden, tachograaf, CMR, 
���

• bedacht zijn op de gevaren van het verkeer en 
op arbeidsongevallen

• voorkomen van criminaliteit en van vervoer 
van illegale immigranten

• fysieke risico’s voorkomen

• bewustzijn van een goede fysieke en mentale 
gezondheid

• noodsituaties kunnen beoordelen

• door gedrag bijdragen aan imago van de 
onderneming

• kennis economisch klimaat van het 
goederenvervoer over de weg�

Onder deze categorie vallen cursussen over 
EHBO, fysieke risico’s, defensief rijden*, de 
bestuurder als ambassadeur van het bedrijf, 
herhaling wegcode ���
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VEEL GESTELDE VRAGEN  
OVER DE VAKBEKWAAMHEID

 Ik leg een gecombineerd examen af voor de categorie C. Ik 
verkrijg dus een getuigschrift van de basiskwalificatie voor de 
groep C. Als ik het rijbewijsexamen afleg voor de categorie CE: 
moet ik dan ook een gecombineerd examen afleggen om het 
getuigschrift voor de categorie CE te hebben?

 Neen, het getuigschrift basiskwalificatie C is geldig voor de volledi-
ge groep C (C, CE, C1, C1E) en het getuigschrift basiskwalificatie D is 
geldig voor de volledige groep D (D, DE, D1, D1E).

 Hoe kan nagekeken worden of de bestuurder in het bezit is 
van de vakbekwaamheid?

 LBij afgifte van het rijbewijs wordt naast de respectievelijke cate-
gorieën de communautaire code 95 geplaatst, gevolgd door de ver-
valdatum van het bewijs van vakbekwaamheid. Hierdoor kan elke 
controlerende overheid in het binnen- en buitenland nagaan of de 
bestuurder in orde is met de vakbekwaamheid.

 Ik huur een vrachtwagen van 12 ton MTM en doe daarmee 
mijn verhuis. Ik heb hiervoor een rijbewijs C nodig. Heb ik ook 
vakbekwaamheid nodig?

 Neen, op dat ogenblik gebruik je deze vrachtwagen voor niet-com-
mercieel vervoer van goederen voor privédoeleinden en val je onder 
de uitzonderingen.

 Ik bestuur een vrachtwagen van 8 ton MTM en vervoer ma-
teriaal dat ik nodig heb om mijn hoofdactiviteit als installateur 
uit te oefenen. Heb ik vakbekwaamheid nodig?

 Neen. Het gewicht van de vrachtwagen doet sinds 7 februari 2011 
niet meer ter zake. Als het vervoer niet de voornaamste activiteit is van 
de bestuurder, en als het voertuig enkel wordt gebruikt voor het ver-
voer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor 
zijn werk nodig heeft, dan is er geen vakbekwaamheid nodig. Let op: 
als het vervoer niet het belangrijkste deel is van die hoofdactiviteit, 
maar er wel een niet weg te denken deel van uitmaakt, dan kan de 
uitzondering niet worden ingeroepen.

 Wie bepaalt of het vervoer een onlosmakelijk deel uitmaakt 
van de hoofdactiviteit? 

 Hier bestaat nog geen waterdichte richtlijn voor. Uiteindelijk wordt 
dit beschouwd als een feitenkwestie die van geval tot geval kan ver-
schillen, en waarover enkel de rechtbank definitief uitsluitsel kan ge-
ven. Constructiv raadt aan om in geval van twijfel bij de FOD Mobili-
teit en Vervoer (info@mobilit.fgov.be) of voor Vlaanderen het 
Departement Mobiliteit & Openbare werken (nascholingvakbe-
kwaamheid@mow.vlaanderen.be) informatie in te winnen. 

 Moet ik een nieuw rijbewijs halen als ik van job verander en 
ik niet meer onder de uitzonderingen val?

 Wie een rijbewijs C of D had, blijft dat uiteraard behouden. Echter 
zal je je wel in orde moeten brengen met de bijkomende eisen van de 
vakbekwaamheid. Wie een rijbewijs had moet zich in orde brengen 
met de nascholingseisen (35 actieve nascholingspunten kunnen 
voorleggen). Waarna hij opnieuw 5 jaar krijgt om ook aan de nascho-
lingseisen te voldoen.

 Moet ik als houder van een rijbewijs C én D om de vijf jaar 70 
uur nascholing volgen of volstaat 35u?

 Het volstaat om slechts 35 uur nascholing volgt over een periode 
van 5 jaar. Je kan deze naschoolse vorming naar eigen keuze volgen 
binnen modules gericht op personenvervoer, goederenvervoer of bei-
de. 

 Bestaat de nascholing uitsluitend uit theorieopleiding, 
praktijkopleiding of een mix ervan?

 De nascholing moet handelen over de onderwerpen die opge-
somd zijn in het KB. Uit elk van de drie categorieën van onderwerpen 
moet minstens één nascholingsmodule gevolgd worden. Bovendien 
moet er minstens één module een praktische opleiding defensief of 
zuinig rijden zijn, die uit ten minste drie uur individuele rijtijd per cur-
sist bestaat.
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 Moet ik voor de nascholing ook examens afleggen?

 Bij nascholing is het volgen van de opleiding verplicht, maar er zijn 
geen examens aan gekoppeld.

 Hoe kan nagegaan worden hoeveel uren opleiding een be-
stuurder reeds gevolgd heeft, bv. bij ontslag en aanwerving 
door een nieuwe werkgever?

 Het opleidingscentrum reikt steeds aan de deelnemer een attest 
uit van de gevolgde uren. Deze gevolgde uren (= kredietpunten) 
worden ook door het opleidingscentrum gemeld aan een centrale 
databank. Wanneer de bestuurder zich aanmeldt bij het 
gemeentebestuur voor de registratie van de ‘code 95’ zal de 
ambtenaar deze centrale databank consulteren. Deze databank is 
niet toegankelijk voor werkgevers, dus kan een bestuurder de attesten 
best zelf bewaren zodat hij deze altijd kan voorleggen.

HET IS AANGERADEN OM DEZE OPLEIDING 
LIEVER VANDAAG DAN MORGEN TE VOOR-
ZIEN, ...

 Ik bezit nu een rijbewijs C. Om in orde te zijn met de nascho-
ling moet ik 35 kredietpunten (35u opleiding) aantonen om 
mijn vakbekwaamheid te verlengen voor 5 jaar. Wat gebeurt er 
als ik dit niet doe?

 Dan mag je dan enkel nog niet-professioneel vervoer verrichten. 
Vanaf het ogenblik dat je 35 kredietpunten kan voorleggen laat je de 
vakbekwaamheid verlengen en ben je opnieuw in orde voor de vol-
gende 5 jaar.

 Waar kan ik de communautaire code 95 op mijn rijbewijs 
laten registreren?

 Dit gebeurt op het gemeentehuis.

 De geldigheid van het geneeskundig onderzoek voor be-
stuurders van de groep 2 is 5 jaar. Is de geldigheid voor be-
stuurders vanaf 50 jaar niet beperkt tot 3 jaar?

 Dit was in het verleden zo, maar nu is de geldigheid 5 jaar, voor 
alle bestuurders. 

De arbeidsgeneesheer kan steeds om medische redenen de geldig-
heidsduur beperken tot bv. 1 of 3 jaar en bijkomende beperkingen 
opleggen (bv. enkel overdag rijden).

 Ik ben zelfstandige. Moet ik ook de nascholing volgen?

 Het statuut (arbeider, bediende, zelfstandige,…) speelt geen rol. 
Van zodra vervoer verricht wordt waarvoor een vakbekwaamheid 
van toepassing is dient nascholing gevolgd te worden.

 In mijn bedrijf worden reeds interne opleidingen gegeven. 
Komen deze ook in aanmerking voor de nascholing?

 Neen, enkel de modules die erkend worden door de bevoegde in-
stanties komen in aanmerking. Een overzicht kan gevonden worden 
op de site van de FOD Mobiliteit en Vervoer of voor Vlaanderen op de 
site van Departement Mobiliteit & Openbare werken.

 Zijn er tussenkomsten voorzien voor de kosten van de na-
scholing?

 Voor de Vlaamse KMO’s zijn er subsidies beschikbaar via de 
KMO-portefeuille. In Walloniië kan eventueel gebruik gemaakt wor-

den van de Cheques-formation. Andere tussenkomsten zijn afhanke-
lijk van de sector waarin de kandidaat werkt. Raadpleeg hiervoor het 
sociaal fonds van uw sector (voor arbeiders PC124 : contacteer uw 
regionaal Constructiv-kantoor).

 Wie oefent controle uit of ik in orde ben met de vakbe-
kwaamheid?

 De controle gebeurt langs de weg door de bevoegde overheden. 
Tijdens de controle wordt er nagegaan of de bestuurder al dan niet 
vrijgesteld is van de verplichting tot het beschikken over een bewijs 
van vakbekwaamheid. Er wordt immers gekeken naar het gebruik op 
dat ogenblik. Als de bestuurder niet valt onder de vrijstellingen dan is 
vakbekwaamheid verplicht.

 Hoeveel tijd heb ik om opleidingen voor mijn professionele 
bestuurders te organiseren?

 De 35u nascholing dienen gevolgd te worden over een periode 
van 5 jaar. Behaalde punten blijven exact 5 jaar geldig. Van zodra de 
code 95 voor de eerste maal verlengd wordt, worden de oudste 35 
actieve punten afgeboekt, en heeft men opnieuw 5 jaar om 35 punten 
te behalen. 

• Het valt te overwegen om de hernieuwing van de vakbekwaamheid 
af te stemmen op de hernieuwing van de medische geschiktheid 
(wat de timing kan vervroegen). Ook in kader van het KB rond 
ladingzekeren raden wij u aan om deze opleiding liever vandaag 
dan morgen te voorzien (aangezien de controles zullen toenemen, 
en de politie ook steeds beter weet waarop te letten!).

 Kan ik wachten tot de uiterste geldigheidsdatum van het 
vakbekwaamheidsattest om de 35u nascholing te volgen?

 Ja dus, maar helemaal tot de uiterste datum wachten met het vol-
gen van de nascholing wordt ten stelligste afgeraden. Als u wacht tot 
het laatste jaar laat u de terugbetalingmogelijkheden (KMO-porte-
feuille, sociaal fonds, …) van de voorbije jaren onbenut, komen al uw 
opleidingskosten ten laste van 1 jaar, heeft u een rendementsverlies 
van 1 week (35 uur) inactiviteit. Bovendien bestaat de kans dat de op-
leidingscapaciteit in de opleidingscentra te klein is in functie van de 
vraag.

 Waar kan ik nagaan hoeveel uren nascholing ik reeds heb 
gevolgd?

 Sinds 29 oktober 2020 kunnen chauffeurs in Vlaanderen het over-
zicht van al hun gevolgde nascholingen snel en gemakkelijk online 
raadplegen via Mijn Burgerprofiel. Bovendien kunnen ze met de simu-
lator meteen zien of ze alle nodige nascholingen hebben gevolgd en 
of ze voldoende praktijkuren hebben. In Wallonië dien je dit na te vra-
gen bij het gemeente- of stadsbestuur

 Heb ik het attest voor vakbekwaamheid voor het rijbewijs C 
nodig om naar de werf te rijden met materiaal dat nodig is om 
de werken uit te voeren?

 Indien je ook werkzaam bent op de werf, dan is dat vervoer hier-
aan bijkomstig en hoef je geen bewijs van vakbekwaamheid te heb-
ben. Indien je echter enkel het vervoer uitvoert, dan moet je wel een 
bewijs van vakbekwaamheid hebben. 

• Voor meer informatie over wanneer er een attest van 
vakbekwaamheid nodig is, zie “Lijst van categorieën van 
bestuurders op wie de vereiste van vakbekwaamheid niet 
van toepassing is”.
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LIJST VAN CATEGORIEËN VAN BESTUURDERS OP WIE DE 
VEREISTE VAN VAKBEKWAAMHEID NIET VAN TOEPASSING IS

De vereiste van vakbekwaamheid geldt enkel voor bestuurders van voertuigen van de categoriegroepen C en D� Volgende lijst van 
categorieën van bestuurders op wie de vereiste van vakbekwaamheid niet van toepassing is, werd ter beschikking gesteld door de FOD 
mobiliteit en vervoer� Bij de staatshervorming werd de bevoegdheid over de rijbewijzen en de nacholingen overgedragen naar de 
gewesten, maar de oorspronkelijke lijst van categorieën van bestuurders op wie de vereiste van vakbekwaamheid niet van toepassing is, 
werd opgesteld door FOD mobiliteit�

Opgelet: deze lijst leidt niet tot de aansprakelijkheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer� Enkel de rechterlijke macht kan, in fine, bepalen dat 
een bestuurder is vrijgesteld van de vereiste van vakbekwaamheid� Deze lijst is niet exhaustief en is louter indicatief van aard.

Klik voor meer informatie op de volgende link:
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs/wie_mag_wat_besturen/vrachtwagen_bus_autocar/vakbekwaamheid

OPLEIDING TIJDENS DE WERKUREN:  
WEEKDAGOPLEIDING
Arbeiders (PC 124) kunnen tot 140 uur opleiding volgen met sectoriele 
ondersteuning tijdens de week� Deze tussenkomst bedraagt 25€/uur/
arbeider� Voor rechthebbende dossiers in het kader van subsidies van 
de gewestelijke overheden, worden de tussenkomsten aan het bedrijf 
verhoogd met 6,30€/u�

OPLEIDINGEN ’S AVONDS OF OP ZATERDAG
• Constructiv betaalt gedeeltelijk (€10/uur/arbeider) de opleidingskost 

terug, met een begrenzing van deze tussenkomst in de opleidingskost 
avondopleiding tot 40u/arbeider/schooljaar�  Het restbedrag kan 
eventueel gedeeltelijk gerecupereerd worden via de KMO-
portefeuille� 

• De arbeider krijgt een premie voor zijn inspanningen: 

 Â € 55 per zaterdag (8u opleiding)

 Â € 10 per avonduur (beperkt tot € 300 per schooljaar)

WINTEROPLEIDINGEN
Tijdens de winterperiode (1 december tot 31 maart) kan een arbeider 
die in tijdelijke werkloosheid is geplaatst wegens weerverlet tot 160u 
opleiding volgen� Deze winteropleiding dient plaats te vinden in één 
van de volgende opleidingscentra: VDAB, Forem, Bruxelles-Formation, 
Arbeitsamt, IFAPME, EFPME, IAWM, Confederatie Bouw, Bouwunie en 
FEMA�

• Constructiv betaalt gedeeltelijk de opleidingskost terug t�w�v�  
€10/uur/arbeider (beperking tussenkomst opleidingskost 
winteropleiding tot 160u/arbeider/winterperiode)�

• Daarnaast krijgt de arbeider een premie van € 55/dag� 

SECTORALE TUSSENKOMSTEN VOOR NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID
Voor de nascholingsmodules vakbekwaamheid erkend door de FOD Mobiliteit en Vervoer voorziet Constructiv in tussenkomsten voor opleidingen�

De vermelde voorwaarden en daaraan verbonden tussenkomsten zijn onder voorbehoud van ondertekening van de sectorale CAO.
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DE VRIJSTELLINGEN VAN DE VEREISTE VAN VAKBEKWAAMHEID, 
BEDOELD IN ARTIKEL 4, §1, VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN  
4 MEI 2007, GELDEN VOOR BESTUURDERS VAN:

• voertuigen  met een toegelaten maximumsnelheid van ten 
hoogste 45 km/u;

• van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de 
strijdkrachten� Daaronder worden begrepen:

 › de bestuurders van de voertuigen van de NAVO; 

• voertuigen in gebruik bij of onder controle van de 
burgerbescherming; 

• voertuigen in gebruik bij of onder controle van de brandweer� 
Daaronder worden begrepen:

 › de luchthavenbrandweer;

• voertuigen in gebruik bij of onder controle van diensten 
verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde� 
Daaronder worden begrepen:

 › de bestuurders van geldtransporten;

 › de bestuurders van een door de politie begeleid voertuig 
voor gevangenvervoer, dat vanop afstand door de politie 
gevolgd wordt of nog waarbij de politie op de hoogte is 
van het vervoer;

• voertuigen die op de weg worden getest in verband met 
technische verbeteringen, reparatie, onderhoud� Daaronder 
worden begrepen:

 › automonteurs, onder meer wanneer zij naar de technische 
keuring rijden; 

• nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het 
verkeer zijn gebracht� Daaronder worden begrepen:

 › bestuurders van testvoertuigen of voertuigen die worden 
geleverd, die rondrijden met een handelaarsplaat; 

• voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden:

 › het gaat hier niet om bestuurders van een 
depannagevoertuig die een beschadigd voertuig na een 
ongeval gaan ophalen en het naar een garage voeren, 
maar zelf niet de herstelling ervan uitvoeren (voor dit geval, 
zie hieronder);

• voertuigen die worden ingezet voor reddingsoperaties;

• voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel 
goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden� 
Daaronder worden evenwel begrepen:

 › bestuurders van een mobilhome in de privésfeer;

 › personen die een verhuis doen in de privésfeer;

 › niet-professionele bestuurders bij het vervoer van een 
jeugdbeweging;

 › bestuurders die hun eigen paarden vervoeren; 

 › bestuurders in het kader van vrijwilligerswerk zonder 
dienstverband�

 Daaronder worden niet begrepen:

 › de bestuurders van voertuigen in een professioneel kader, 
zoals bijvoorbeeld personen die voor een gemeentelijke 
administratie of een vzw werken� Op deze personen kan 
evenwel een andere vrijstelling van toepassing zijn;

• voertuigen of combinaties van voertuigen die worden 
gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of 
machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op 
voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van 
de bestuurder is�
Daaronder worden begrepen:

 › gemeentearbeiders (op werven, installatie van materieel);

 › werfarbeiders;

 › bestuurders van werktuigen op een werf;
 › foorkramers;

 › marktkramers ;

 › tuiniers;

 › dakwerkers;

 › bestuurders van “medische bussen”;

 › tuinders;

 › bestuurders van veegmachines en zoutstrooiers;

 › bestuurders van mediatheek- en bibliotheekbussen; 

 › traiteurs die deelnemen aan de organisatie van een 
evenement; 

 › drankhandelaars die deelnemen aan de organisatie van 
een evenement; 

 › installateurs van meubels, keukens, enz.;
 › bestuurders van betonpompen;

 › bestuurders van schokabsorberende voertuigen 
gebruikt in het kader van werkzaamheden;

 › sanitair verantwoordelijken voor paarden�

 Daaronder worden niet begrepen:

 › Bestuurders van vuilniswagens, waarbij collega’s het afval 
ophalen;

 › Bestuurders die materiaal, apparatuur of machines 
vervoeren voor collega’s die werken op een werf, 
terwijl zij er zelf niet werken�

IN GEVAL VAN TWIJFEL, IS HET 
VERKIESBAAR DAT DE BESTUURDER 
BESCHIKT OVER EEN BEWIJS VAN 
VAKBEKWAAMHEID.
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MEER INFORMATIE? CONTACTEER UW REGIONAAL CONSTRUCTIV-BUREAU: 

Antwerpen
Th. Van Rijswijckplaats 8 bus 4

2000 Antwerpen
t 03 224 78 10
f 03 224 78 19

ant@constructiv.be

Brussel
Sint-Jansstraat 2

1000 Brussel
t 02 209 67 63
f 02 210 03 37

bru@constructiv.be

Limburg
Wetenschapspark 33

3590 Diepenbeek
t 011 30 12 40
f 011 22 63 19

lim@constructiv.be

Oost-Vlaanderen
Tramstraat 59

9052 Zwijnaarde  
t 09 338 55 10
f 09 338 55 19 

ovl@constructiv.be

Vlaams-Brabant
Dreefstraat 8

3001 Leuven - Heverlee
t 016 27 04 00
f 016 27 04 09

vlb@constructiv.be

West-Vlaanderen
Kortrijksestraat 389 B

8500 Kortrijk
t 056 24 55 40
f 056 24 55 45 

wvl@constructiv.be

Constructiv 
Koningsstraat 132 bus 1
1000 Brussel 
t +32 2 209 65 65
f +32 2 209 65 00
info@constructiv.be

Meer info over onze diensten en opleidingen:

www.constructiv.be


