
Studievoormiddag  
8 oktober 2015

VAKBEKWAAMHEID, RIJGESCHIKTHEID,  
MEDISCH TOEZICHT voor CHAUFFEURS

Wie heeft wat nodig?
Aanvullend op het rijbewijs C of D beschikken beroepschauffeurs vaak over het attest vakbekwaamheid, aangeduid 

als code 95 op het rijbewijs. Europa heeft deze eis opgelegd ter verbetering van de kwaliteit van beroepschauffeurs. 

Tegelijkertijd moet een houder van een rijbewijs C of D ook voldoen aan de bepalingen inzake rijgeschiktheid of de 

zogenaamde medische schifting. Daarenboven moeten, los van deze twee vereisten, bepaalde werknemers die 

motorvoertuigen besturen zich onderwerpen aan een ‘specifiek’ gezondheidstoezicht.  

Uitzendkrachten die als beroepschauffeurs werken voor verschillende bedrijven moeten evengoed voldoen aan deze 

opgelegde verplichtingen. 

Omdat deze reglementeringen vele vragen oproept organiseren Preventie en Interim, Federgon en de  

Confederatie Bouw in samenwerking met de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg een studievoormiddag gewijd aan deze verschillende thema’s. 



Deze studievoormiddag biedt de deelnemers een uitstekende kans om zich te informeren over de 

verplichtingen van zowel werkgevers als werknemers in al deze materies. 

PROGRAMMA

08u30  Ontvangst

09u00  Inleiding door de moderator Marijke Bruyninckx, Preventie en Interim

09u10  Situering  

 Bouwsector: Marc Junius (Confederatie Bouw)  

 Uitzendsector: Alain Termote (ADECCO CONSTRUCT)

09u30  RIJBEWIJSWETGEVING: attest vakbekwaamheid 

 door Bruno Jansen, Federale Overheidsdienst Mobiliteit

10u10  Koffiepauze

10u30  WELZIJNSWETGEVING: wat met veiligheidsfuncties en het 

 gezondheidstoezicht door Nadine Gilis, Federale overheidsdienst  

 Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Humanisering van de Arbeid)

11u10  Ervaring vanuit ARBEIDSGENEESKUNDE: de praktijk van het gezondheidstoezicht   

 door arbeidsgeneesheer Edelhart Kempeneers, externe preventiedienst ARISTA

11u50  Vragen en antwoorden

12u30  Broodjeslunch & netwerking

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

Datum  donderdag 8 oktober 2015

Plaats  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

 Zaal STORCK 

 Algemene Directie Humanisering van de Arbeid 

 Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel 

 

 De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bevindt zich op 30 m van het 

 NMBS-station Brussel-Zuid, recht tegenover de uitgang Hortaplein.  

 Onder het gebouwencomplex is een betaalparking.

VOOR WIE?
Preventieadviseurs uit alle sectoren, verbindingspersonen uit de uitzendsector, arbeidsgeneesheren 

en andere actoren op vlak van welzijn op het werk.

INSCHRIJVEN 

Dit event is gratis. 

Inschrijven is verplicht en kan tot en met 1 oktober 2015 door onderstaande gegevens te mailen naar 

kdp@p-i.be

Voornaam - Naam - Functie - Organisatie - E-mail - Tel.

Of u blijft eten, ja dan neen.


