
Ben jij bus- of vrachtwagenchauffeur? 
Is jouw rijbewijs dan binnenkort nog iets waard?
Je hebt misschien al gehoord over de ‘vak-
bekwaamheid’ of ‘code 95’. Die vakbe-
kwaamheid is verplicht voor alle professio-
nele bestuurders met een rijbewijs C(E) of
D(E). Om je vakbekwaamheid te behouden
moet je om de vijf jaar in totaal 35 uur
nascholing volgen. Het bewijs van vakbe-
kwaamheid wordt op je rijbewijs gezet met
code 95. We vroegen aan John Reynaert,
medewerker van het federaal secretariaat
wegvervoer en logistiek en specialist ter
zake, hoe dit nu precies in elkaar zit.

John Reynaert,
federaal secreta-
riaat wegvervoer
en logistiek

Die vakbekwaamheid, sedert wanneer
bestaat dat?
“Wel, dat hangt af van het werk dat je doet. Voor
bus- en autocarchauffeurs (rijbewijs D of DE)
werd de vakbekwaamheid ingevoerd op 10 sep-
tember 2008. Voor vrachtwagenchauffeurs (rij-
bewijs C of CE)  op 10 september 2009. 
Er werden wel overgangsmaatregelen inge-
voerd. Wie op het ogenblik van de invoering
al een rijbewijs had, kreeg automatisch de
vakbekwaamheid toegekend. Bus- of auto-
carchauffeurs die hun rijbewijs al hadden op
10 september 2008, hebben uiterlijk tijd tot
9 september 2015 om de nascholing te vol-
gen. En vrachtwagenchauffeurs tot uiterlijk
9 september 2016.
De vakbekwaamheid geldt in alle landen
van de Europese Unie, zowel voor bus- als
vrachtwagenchauffeurs. En ook de data van
invoering én de data waarop je opleiding
moet hebben gevolgd, liggen in al deze lan-
den gelijk. Het is wel zo dat de soorten
opleidingen van land tot land verschillen: in
België tellen de ADR-opleidingen niet mee,
maar in Nederland wel.” 

En hoe zit dat met nieuwe chauffeurs,
moeten zij ook examens afleggen voor de
vakbekwaamheid?
“Jazeker. Bus- of autocarchauffeurs die hun rij-

bewijs behalen na 10 september 2008, moeten
apart ook de vakbekwaamheid behalen (met
zowel theoretische en praktische proeven). Dit
kan ook gecombineerd met de rijbewijsexa-
mens. Zij moeten uiterlijk vijf jaar na het beha-
len van de vakbekwaamheid aantonen dat zij de
5 opleidingsdagen volgden. Dus, een buschauf-
feur die zijn rijbewijs én vakbekwaamheid haal-
de op 10 september 2008, moest uiterlijk op 9
september 2013 al vijf dagen opleiding gevolgd
hebben. Dit betekent dat er sinds vorig jaar sep-
tember al buschauffeurs zijn die de volledige
cyclus van 5 dagen hebben afgerond.
Voor vrachtwagenchauffeurs verloopt dit
identiek, maar hier moeten de nieuwe
chauffeurs (die hun rijbewijs en vakbe-
kwaamheid behalen na 10 september 2009)
uiterlijk 5 jaar na het slagen in de vakbe-
kwaamheidsexamens vijf dagen opleiding
gevolgd hebben. Dus die eerste lichting
komt eraan in september dit jaar.”

Wat als je geen opleiding volgt en je vak-
bekwaamheid vervalt? 
“Simpel: dan mag je niet meer rijden! Dit
moet je dus zeker vermijden. Want het is je
werkgever die deze opleiding moet organi-

seren. Trek tijdig aan zijn mouw als het ver-
dacht stil zou blijven. Of neem contact op
met BTB!”
Welke opleidingen zijn dit precies?
“De Europese Richtlijn over de vakbe-
kwaamheid bepaalde de krijtlijnen die ieder
land moest volgen. Er zijn drie soorten
opleidingsmodules:
- rationeel rijden op basis van veiligheids-
voorschriften (bijvoorbeeld ecorijden en
ladingzekering);

- toepassing van de voorschriften (bijvoor-
beeld rij- en rusttijden en gebruik van de
tachograaf, wetgeving en boorddocu-
menten);

- gezondheid/verkeers- en milieuveiligheid,
alsook dienstverlening (bijvoorbeeld
defensief rijden, voorkomen van criminali-
teit, ongevalaangifte en EHBO, klantvrien-
delijkheid).

Je moet dus in totaal vijf modules volgen.
Het is wel toegelaten dat je meer dan één
keer dezelfde module volgt. 
Omdat de overheid vreesde dat veel werk-
gevers zouden kiezen voor de goedkopere
theoretische opleidingen, en dat men een
aantal keer dezelfde goedkope opleiding
zou laten volgen, werd de wetgeving stren-
ger gemaakt. Voor chauffeurs die na 1
februari 2013  voor het eerst hun vakbe-
kwaamheid haalden, zijn er nu dus stren-
gere richtlijnen:
- minstens 1 module rationeel rijden;
- minstens 1 module toepassing van de
voorschriften;

- minstens 1 module gezondheid/verkeers-
en milieuveiligheid, dienstverlening;

- minstens 1 module waarbij er praktijkop-
leiding is, dat wil zeggen dat de cursist
zelf 3 uur moet rijden, dit in het kader van
defensief of zuinig rijden.”

En waar kan je die opleiding volgen?
“Eerst even zeggen dat je in totaal 35u
opleiding te volgen hebt, verdeeld over 5
dagen. En er zijn heel wat verschillende
modules. Maar let wel: enkel erkende oplei-
dingsverstrekkers mogen deze opleiding
geven. Het is de Federale Overheidsdienst
Mobiliteit en Vervoer die de erkenning uit-
reikt. Je vindt de erkende opleidingsver-
strekkers via deze link: 
http://www.mobilit.belgium.be/nl/
binaries/OCF_tcm466-221968.pdf. 
Als je een opleiding gevolgd hebt, moet de
opleidingsverstrekker dit in een online data-

base registreren. Op het ogenblik dat jij je
rijbewijs vernieuwt in het kader van je vak-
bekwaamheid, zal men op het gemeente-
huis controleren of jij wel voldoende oplei-
dingen hebt gevolgd.” 

Hoeveel kosten die opleidingen?
“Kijk, dat is een hele goeie vraag… voor je
werkgever. Want jij volgt de opleiding,
maar het is je werkgever die de opleiding
betaalt! Hij moet de opleidingen organise-
ren. Meer zelfs, ook je opleidingsuren
moeten door je werkgever betaald wor-
den.
Voor buschauffeurs kan de werkgever van-
uit het “Sociaal Fonds voor de Werklieden
van de Ondernemingen der Openbare en
Speciale Autobusdiensten en Autocardien-
sten” een tussenkomst krijgen in de oplei-
dings- en loonkost. Tenminste als de oplei-
ding wordt gegeven door het FCBO (Forma-
tion Car Bus Opleiding, www.fcbo.be). 
Transportfirma’s krijgen opleidingsbudget
van het Sociaal Fonds Transport en Logis-
tiek. Dit budget kunnen ze ook voor de vak-
bekwaamheidsopleidingen gebruiken.”

Laat je niet onder druk zetten om zelf
een deel te financieren, of de opleiding
te volgen zonder dat je uren betaald
worden. Contacteer BTB als je werkge-
ver hierover moeilijk doet.

Uiteraard staat BTB paraat om zijn leden te
informeren én om te helpen als er proble-
men zouden zijn. Hiervoor neem je contact
op met de BTB-secretariaten:

- Antwerpen:  tel. 03 224 34 30
- Brussel/Vlaams Brabant:  tel. 02 511 87 68
- Limburg:  tel. 011 22 27 91
- West-Vlaanderen:  tel. 050 54 47 15
- Oost-Vlaanderen:  tel. 09 218 79 80
- Luik/Namen/Luxemburg: tel. 04 221 96 50
- Henegouwen/ Waals Brabant: 
tel. 069 88 18 81
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Gewestelijk bestuur van Brussel en Vlaams-Brabant in discussie over onder andere de nieuwe opzeg-
termijnen, de voorbereiding van de verschillende congressen binnen het ABVV en de komst van de
lowcost maatschappijen op de luchthaven van Zaventem.

Bestuur Brussel en Vlaams Brabant

IS JE RIJBEWIJS ALS BEROEPSCHAUFFEUR MORGEN
NOG IETS WAARD?

Bob Van den Bos-
sche, chauffeur bij
Trafuco, Schelle. “Bij
ons op het bedrijf
wordt al jaren vakbe-
kwaamheidsopleiding
gegeven. Mijn werk-
gever heeft hiervoor
een eigen opleidings-
instelling opgericht.”
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