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Europese regelgeving:

Richtlijn 2006/126/EG (rijbewijs)

Richtlijn 2003/59/EG (vakbekwaamheid): herzien in 2018

Federale regelgeving:

Koninklijk besluit 23 maart 1998 (rijbewijs)

Koninklijk besluit 4 mei 2007 (vakbekwaamheid)

Gewestelijke regelgeving:

BVR 17 juli 2020

BWR 10 september 2020

Rechtsbronnen
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0126-20201101&qid=1619443103942
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0059-20190726&qid=1619440464246
https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/kb-230398
https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/kb-04-0507
https://wegcode.be/pdf/wijzigingen/KB040507/2020-08-12_NL.pdf
https://wegcode.be/pdf/wijzigingen/KB040507/2020-09-23_NL.pdf


Code 95 

met vermelding van datum einde geldigheidsduur

(bvb. 95.31.12.2021)

op het rijbewijs

op een kwalificatiekaart

op het bestuurdersattest

Bewijs van vakbekwaamheid
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Groep C
Categoriegroep C1, C1E, C en CE

Groep D
Categoriegroep D1, D1E, D en DE

Code 95 voor één categorie geldt voor de hele categoriegroep

Bewijs van vakbekwaamheid
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• Onderdanen van de Europese Unie

• Onderdanen van een derde land die in dienst zijn van of 
werken voor een onderneming die gevestigd is in een EU-
lidstaat

• Enkel op de openbare weg! (idem voor rijbewijs)

Vakbekwaamheid: wie?
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• Elke bestuurder van een voertuig van groep C of D

• Vrijstellingen: opgesomd in KB 04/05/2007, 
belangrijke wijzigingen sinds 1 mei 2020
• bepaalde categorieën van bestuurders

• vervoersactiviteiten met beperkte impact op de verkeersveiligheid

• gevallen waarin de vereiste van vakbekwaamheid een 
disproportionele economische of sociale last vormt

Vakbekwaamheid: wie?
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1. voertuigen met een toegelaten 
maximumsnelheid van ten hoogste 
45 km/u

2. voertuigen in gebruik bij of onder 
controle van de strijdkrachten, de 
burgerbescherming, de brandweer, 
diensten verantwoordelijk voor de 
handhaving van de openbare orde
en medische noodvervoersdiensten, 
voor zover het vervoer voortvloeit uit 
de opdrachten waarmee die 
diensten zijn belast

Vrijstellingen (sinds 1/05/2020)
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3. voertuigen die op de weg worden 
getest in verband met technische 
verbeteringen, reparatie, onderhoud, 
en nieuwe of omgebouwde 
voertuigen die nog niet in het verkeer 
zijn gebracht

4. voertuigen waarvoor een rijbewijs van 
categorie D of D1 vereist is en die 
worden bestuurd zonder passagiers 
door onderhoudspersoneel naar of 
van een onderhoudscentrum dat zich 
bevindt in de omgeving van de 
dichtstbijzijnde onderhoudsbasis die 
wordt gebruikt door de vervoerder, 
mits het rijden met het voertuig niet de 
voornaamste activiteit van de 
bestuurder is

Vrijstellingen (sinds 1/05/2020)
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5. voertuigen die worden gebruikt bij 
noodtoestanden of worden ingezet 
voor reddingsoperaties, met 
inbegrip van voertuigen die worden 
gebruik voor niet-commercieel 
vervoer van humanitaire hulp

6. voertuigen die worden gebruikt 
voor niet-commercieel vervoer van 
personen of goederen

Vrijstellingen (sinds 1/05/2020)
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7. 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

8. voertuigen die door landbouw-, tuinbouw-
, bosbouw-, veeteelt- of visserijbedrijven 
worden gebruikt voor het vervoer van 
goederen in het kader van hun eigen 
bedrijvigheid, behalve als het besturen 
van het voertuig deel uitmaakt van de 
voornaamste activiteit van de bestuurder 
of het rijden over een grotere afstand 
geschiedt dan 100 km vanaf de basis van 
de onderneming die het voertuig bezit, 
huurt of leaset 
(5 km in Vlaams gewest)

Vrijstellingen (sinds 1/05/2020)
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FAQ op www.mobilit.belgium.be

(google ‘FAQ vrijstellingen’)

In andere EU-lidstaten kunnen vrijstellingen strenger geformuleerd zijn. 

Er bestaat geen ‘bewijs van vrijstelling’: bij controle moet uit de 
feitelijke omstandigheden blijken dat de bestuurder vrijgesteld is

De vrijstellingen gelden in functie van het uitgevoerde vervoer, 
ongeacht de functie van de bestuurder in de onderneming.

• bvb. een brandweerman die ook commercieel vrachtwagens bestuurt, geniet enkel 
een vrijstelling bij de brandweer

Vrijstellingen (sinds 1/05/2020)
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https://mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/wegvervoer/pub_rijbewijs_faq_vrijstellingen
http://www.mobilit.belgium.be/


Te behalen in lidstaat van gewone verblijfplaats

In examencentrum rijbewijs

Combineerbaar met rijexamen

Getuigschrift van basiskwalificatie -> code 95 voor 5 jaar
• het getuigschrift van basiskwalificatie is géén bewijs van 

vakbekwaamheid en geniet geen erkenning in andere lidstaten!!!

Basiskwalificatie
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• Vereist om het bewijs van vakbekwaamheid 
te verlengen voor 5 jaar

• 1 nascholing = 35 uur
• georganiseerd in modules van minstens 7u

• modules ingedeeld per categoriegroep C of D, ingedeeld 
volgens:
• Veiligheid

• Voorschriften

• Gezondheid, milieu en verkeer, dienstverlening, logistiek

• Getuigschrift voor elke module (5 jaar geldig)

Nascholing
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• Te volgen in de EU-lidstaat waar je woont/werkt
• sommige landen (Frankrijk) erkennen geen buitenlandse getuigschriften van 

nascholing. In deze gevallen geeft de lidstaat van de nascholing een 
kwalificatiekaart met code 95

• Gehele nascholing (35u) in 1 land volgen

• Elke nascholing moet van elke categorie minstens één module 
bevatten

• Minstens 1 module over defensief of economisch rijden met minstens 
3u praktijk

Nascholing
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Code 95 is geldig in alle EU-
lidstaten

op rijbewijs en/of kwalificatiekaart

• kwalificatiekaarten uit niet-EU-landen zijn niet 
erkend (met uitzondering van Zwitserland)

• bestuurders mogen rijden met een Europees 
rijbewijs en een geldige kwalificatiekaart uit 
verschillende lidstaten. Beide documenten 
genieten ook afzonderlijk erkenning.

Code 95 – Europese Unie
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• Aan te vragen in lidstaat van gewone verblijfplaats

• Erkend in alle EU-lidstaten
• geen omwisseling vereist (enkel oude rijbewijzen zonder administratieve 

geldigheidsduur moeten omgewisseld worden als je in België komt wonen)
• oudere modellen blijven erkend (equivalentiebesluit Europese Commissie)
• Britse rijbewijzen zijn sinds 01/01/2021 geen Europese rijbewijzen meer

• 1 Europees rijbewijs per burger

• Alle Europese rijbewijzen in omloop zijn raadpleegbaar op de 
website van de Europese Commissie

Europees rijbewijs
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1945&qid=1619467302520
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/driving-licence/models_nl


• Erkend of niet erkend
• Verdragen van Genève (1949) en Wenen (1968)

• bilaterale verdragen

• Wie 185 dagen in België ingeschreven is: enkel Belgisch of Europees 
rijbewijs

• Houders van erkende rijbewijzen genieten examenvrijstelling 
(omwisseling voor een Belgisch rijbewijs)
• MAAR niet alle erkende rijbewijzen zijn omwisselbaar en niet alle categorieën 

worden omgewisseld
• lijst van omwisselbare rijbewijzen met equivalenties op website FOD Mobiliteit 

en Vervoer

Erkende niet-Europese rijbewijzen
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https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-19&chapter=11&Temp=mtdsg3&clang=_en
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijzen/buitenlandse_rijbewijzen/lijst_van_landen_buiten_de_europese_unie_europese


• Groep 2: categoriegroep C en D

• Specifieke rijgeschiktheidsnormen
(bijlage 6 KB 23/03/1998) 

• Onderzoek bij oogarts en:
• Medex

• Dienst voor Preventie en Bescherming op het 
werk

• VDAB

• CLB

• leger/politie

• Attest maximaal 5 jaar geldig

Rijgeschiktheid
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https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/kb-230398/662-bijlage6


• Onderzoek in lidstaat waar 
rijbewijs wordt aangevraagd

• Resultaat
• geschikt

• ongeschikt

• voorwaarden/beperkingen

• Codes: EU of nationaal
(bijlage 7 KB 23/03/1998)

• Rijden met een attest (zonder 
vermelding op het rijbewijs) is niet 
reglementair

Rijgeschiktheid
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https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/kb-230398/661-bijlage7


• De EU bepaalt minimumnormen
• voor groep 2 is een 

rijgeschiktheidsonderzoek verplicht 
in de hele EU

• Rijbewijzen uit andere lidstaten, 
afgegeven volgens deze 
normen, zijn dus in de hele EU 
erkend

Rijgeschiktheid

20



Bezoldigd personenvervoer met 
categorie B

• Rijgeschiktheidsattest groep 2 vereist

• Vermelding “T” met einddatum op 
rijbewijs

• geregeld, bijzonder geregeld en 
ongeregeld vervoer

• taxidiensten en verhuur met chauffeur

• vervoer van personen met 
ambulances

• bezoldigd leerlingenvervoer

Rijgeschiktheid
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https://www.mobielvlaanderen.be/personenvervoer/index.php#gsc.tab=0


Geen goederenvervoer in commercieel verband
• verbod geldt niet voor categoriegroep C

• bvb. pakjesdienst, leveringen, …

• een technieker mag bvb. wel naar een klant rijden

Voorlopig rijbewijs
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Europese maatregelen: 

automatische verlenging rijbewijzen en codes 95:

Belgische maatregelen:

voorlopige rijbewijzen en attesten: als verstreken na 15/03/2020, 
automatisch verlengd tot 30/09/2021

https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/covid_19_coronavirus

Tijdelijke maatregelen COVID-19
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Vervaldatum document Verlenging

01/02/2020 - 30/06/2020 tem 01/07/2021

01/07/2020 - 31/08/2020 + 13 maanden

01/09/2020 - 30/06/2021 + 10 maanden

https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/covid_19_coronavirus


www.mobilit.belgium.be

info@mobilit.fgov.be


