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Vanaf 10/09/2009 is er een Europese richtlijn die iedereen die een vrachtwagen wil besturen als
hoofdactiviteit verplicht om 35u bijscholing te volgen voor 10/09/2016. Wanneer de 35uren nascholing
gevolgd zijn, is de code 95 op het rijbewijs opnieuw vijf jaar geldig. Deze chauffeurs zijn in orde tot 2021.

De veranderingen in de wetgeving vanaf 1 februari 2013 + 2de verlenging code 95 na 09/09/16.
Er dienen nog steeds vijf cursussen van elk zeven uur gevolgd te worden, maar de cursussen worden
onderverdeeld in drie categorieën:


Categorie 1: Rationeel rijden



Categorie 2: Toepassen van de voorschriften



Categorie 3: Gezondheid, verkeers-en milieuveiligheid, dienstverlening logistiek

Uit elke categorie dient minstens één cursus opgenomen te worden. Daarnaast wordt het wettelijk
verplicht minstens drie uur te rijden met een instructeur. (Defensief of milieuvriendelijk rijden)
Wanneer de 35u (of vijf cursussen) behaald zijn, kan de code 95 op het rijbewijs weer verlengd worden.

Let op! Wanneer de code 95 nog niet voor de eerste keer verlengd is en u beschikt over de code 95 voor 1
februari 2013, kunnen nog steeds vijf willekeurige cursussen gevolgd worden.
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Categorie 1: Rationeel rijden

Max. aantal personen

Module

Opleiding

Module 32

Milieuvriendelijk rijden met de vrachtwagen

20

Module 42

Defensief rijden met de vrachtwagen

20

Module 04

Veilig ladingzekeren

10

Module 05

Ladingzekeren, hoe en berekenen?

20

Module 38

Uitzonderlijk vervoer

20

Module 37

Rationeel rijden op basis van kennis mechanica

12

Categorie 2: Toepassen van de voorschriften
Max. aantal personen

Module

Opleiding

Module 01

Rij –en rusttijden, gebruik van tachograaf

20

Module 39

Gevaarlijke goederen onder vrijstelling

20

Module 40

Actualisering Vakbekwaamheid

20

Vrij te kiezen (behoort niet tot een categorie)
Max. aantal personen

Module

Opleiding

Module 27

CMR en het Europees aanrijdingsformulier

20

Module 16

Rij –en rusttijden, gedrag bij een ongeval

20
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Categorie 3: Gezondheid, verkeers-en milieuveiligheid, dienstverlening logistiek

Max. aantal personen

Module

Opleiding

Module 09

Eerste hulp bij ongevallen

20

Module 14

Fit en gezond achter het stuur

20

Module 10

Voorkomen van fysieke risico’s
vrachtwagen

20

Module 11

Voorkomen van fysieke risico’s bus

20

Module 13

Veilig onderweg, security awareness

20

Module 28

Veilig onderweg, security awareness
voor buschauffeurs

20

Module 20

Klantvriendelijkheid voor
vrachtwagenchauffeurs

20

Module 29

Klantvriendelijkheid voor buschauffeurs

20

Module 26

Optreden bij brand voor
vrachtwagenchauffeurs

15

Module 31

Fast pakket defensief rijden met de
vrachtwagen individuele opleiding.

1

Module 19

Wegcode en het Europees
aanrijdingsformulier

20

Module 41

Stressmanagement voor de chauffeur

20
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Nascholing vakbekwaamheid voor de bus.
Voor de bus gelden dezelfde regels als voor de vrachtwagen. Wanneer u zowel een rijbewijs D met
vakbekwaamheid als rijbewijs C met vakbekwaamheid bezit, kan u om het even welke cursussen volgen
rekening houdend met de categorieën om het rijbewijs te verlengen. Wanneer dit niet het geval is, u
beschikt dus enkel over een rijbewijs D, kan u enkel kiezen uit onderstaande opleidingen:


Milieuvriendelijk rijden autobus/autocar (Categorie 1)



Milieuvriendelijk rijden autobus/ autocar 1 op 1 (Categorie 1)



Rationeel rijden via kennis mechanica (Categorie 1)



Rij –en rusttijden, gebruik van tachograaf (Categorie 2)



Eerste hulp bij ongevallen (Categorie 3)



Veilig onderweg, security awareness voor buschauffeurs (Categorie 3)



Voorkomen van fysieke risico’s bij buschauffeurs (Categorie 3)



Gezond en fit achter het stuur (Categorie 3)



Rij –en rusttijden, gedrag bij een ongeval (Vrij te kiezen)



Wegcode en het Europees aanrijdingsformulier (Categorie 3)



Klantvriendelijkheid voor buschauffeurs (categorie 3)

Oostjachtpark 13 | 9100 Sint-Niklaas | 03 780 30 30 | nascholing@vabrijschool.be

