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Geachte leden ,

Volgens het Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 moet 

elke chauffeur van een vrachtwagen beschikken over 

een beroepsbekwaamheidsattest. Deze plicht geldt 

voor alle bestuurders van voertuigen van de catego-

rieën C, C+E, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, 

D1+E. Sinds 10 september 2009 wordt reeds een bijko-

mende opleiding voor alle bestuurders van vrachtwa-

gens verplicht. Elke chauffeur die na deze datum zijn 

vakbekwaamheid heeft behaald, moet per 5 jaar 35u nascholing volgen om het 

rijbewijs te kunnen houden. Voor chauffeurs die hun vakbekwaamheid behaal-

den voor 10 september 2009 geldt een andere regeling: tot september 2016 

(2015 voor rijbewijs D/DE) kregen zij de tijd om 35 opleidingsuren te volgen. 

Nadien is dit, net zoals voor de andere chauffeurs, ook elke 5 jaar verplicht. 

Het niet naleven van deze verplichting kan ernstige gevolgen hebben. Denk 

maar een aan toevallige controle, of een ongeval. Indien men in deze gevallen 

merkt dat u de regelgeving niet volgt, zal al snel uw volledig wagenpark aan 

een controle worden onderworpen. Dit kan een negatieve invloed hebben op 

het imago van uw bedrijf of op de wachttijd voor uw klant. FABA raadt daarom 

sterk aan om uw vrachtwagenchauffeurs deze verplichte opleiding elke 5 jaar 

te laten volgen. In extreme gevallen kan men zijn rijbewijs verliezen omdat 

men niet tijdig de opleiding heeft gevolgd. 

      Patrice Dresse 

      Algemeen Directeur
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Enkele voorbeelden van boetes: 

•	 Boete tussen € 600 en € 6.000 voor de werkgever die zijn personeel 

bewust zonder geldig rijbewijs de weg opstuurt

•	 Mogelijk rijverbod, opgelegd door de rechtbank

•	 Boete tussen € 1.200 en € 12.000 voor de vrachtwagenchauffeur

Modules 

Vakbekwaamheid voor 

Beroepschauffeurs

Aantal 

opleidingsuren

Rijbewijs

Rij- en rusttijden in 

combinatie met de 

analoge en digitale 

tachograaf 

7u C en D

Ladingzekering 7u C

Ladingzekering en 

het omgaan met een 

(meeneem)-heftruck 

7u C

Basis Ladingzekering en 

het omgaan met een  

autolaadkraan 

7u C

Economisch rijgedrag 7u C en D

Defensief rijgedrag 7u C en D

Invloed van klantgericht 

communiceren op 

rendement 

7u C

Noodsituaties in 

combinatie met het 

invullen van een 

ongevalaangifte

7u C
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mobiele arbeidsmiddelen  
en intern transport

Ook wie een veiligheidsfunctie uitvoert, moet een gepaste opleiding volgen. 

KB Gebruik van Mobiele Arbeidsmiddelen van 4 mei 1999, paragraaf 14 punt a 

stelt immers:

Mobiele	arbeidsmiddelen	met	eigen	aandrijving	mogen	

alleen	bestuurd	worden	door	werknemers	die	een	

adequate	opleiding	voor	het	veilig	besturen	van	deze	

arbeidsmiddelen	hebben	gekregen.”	

Er is sprake van een veiligheidsfunctie bij het besturen van een motorisch  

aangedreven voertuig waarmee het mogelijk is collega’s te verwonden.  

Bij deze veiligheidsfunctie hoort eveneens een jaarlijkse medische controle en 

de werknemer moet minstens 18 jaar oud zijn. Jobstudenten mogen in geen 

geval een dergelijke functie uitoefenen, ook niet als ze ouder dan 18 zijn.  

Onder bepaalde omstandigheden kan er voor het besturen van een elektri-

sche pallet een uitzondering gemaakt worden. 

Modules Duur opleiding

Hoogwerker 1 dag

Rolbrug 1 dag

Torenkraan, mobiele 

kraan, snelbouwkraan, 

andere types kranen

Verreiker 1 dag

Wiellader, schranklader, 

andere graafmachines

« »	
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subsidies

U kunt terecht bij de medewerkers van het fvb om te weten te komen van 

welke fincanciële tussenkomst u kan genieten voor de opleiding van uw keuze.  

Meer info? http://fvb.constructiv.be, info@constructiv.be, 02/209.65.65

»	

fvb Antwerpen
T. Van Rijswijckplaats 8 b4
2000 Antwerpen
T: 03 224 78 10
F: 03 224 78 19
ant@constructiv.be

ffc Bruxelles
Koningsstraat 45
1000 Bruxelles
T: 02 209 67 62
F: 02 210 03 37
bru@constructiv.be

fvb Limburg
Prins Bisschopssingel 34A
3500 Hasselt
T: 011 30 12 40
F: 011 22 63 19
lim@constructiv.be 
 
fvb Oost-Vlaanderen 
Tramstraat 59 
9052 Zwijnaarde 
T: 09 338 55 10 
F: 09 338 55 19 
ovl@constructiv.be

fvb Vlaams-Brabant
Dreefstraat 8
3001 Leuven-Heverlee
T: 016 27 04 00
F: 016 27 04 09
vlb@constructiv.be

fvb West-Vlaanderen
Kortrijksestraat 389B
8500 Kortrijk
T: 056 24 55 40 
F: 056 24 55 45
wvl@constructiv.be

Hainaut
Rue des trois Planches 8 
7060 Soignies 
T: 067/49 32 00 
F: 067/49 32 09  
ht@constructiv.be   

Brabant Wallon-Namur
Av. Prince de Liège 91 bte 4 
5100 Jambes 
T: 081/24 03 40 
F: 081/24 03 48 
bwn@constructiv.be   

Luxembourg 
Rue Fleurie 2 
6800 Libramont 
T: 061/23 07 70 
F: 061/224 34 35  
lux@constructiv.be 
 

(Attention: les numéros de téléphone 

et de fax sont en demande. Provisoi-

rement, ce sont les numéros d’appel 

de la chambre de Libramont qui sont 

repris.)

Liège
Galerie de la Sauvenière 5 
4000 Liège 
Tél: 04/221 56 60 
Fax: 04/221 56 67 
lg@constructiv.be   
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financiële tussenkomst

Het fvb komt tussen in de opleidingskost en de loonkost van bouwvakarbeiders, 

en ook aan de zaakvoerder als die zijn arbeiders vergezelt in de opleiding.  

WEEkDAgOpLEiDiNg

• Opleidingen georganiseerd tijdens de werkuren. Deze opleidingen zijn 

opgenomen in het BOP.

• Min. 4u – max 120u/opleidingsjaar

• Voor arbeiders tewerkgesteld in een bouwonderneming aangesloten bij 

PC 124

• Voor zaakvoerders (enkel opleidingskost)

Tussenkomst voor het bouwbedrijf

• Loonkost € 15/u

• Opleidingskost

- € 5/u theoretische opleidingen

- € 10/u praktische opleidingen

ZAtErDAgOpLEiDiNg

• Opleidingen georganiseerd op zaterdag. Deze zijn niet beperkt in duurtijd.

• Min 8u/zaterdag

• Voor arbeiders tewerkgesteld in een bouwonderneming aangesloten bij 

PC 124.

• Voor zaakvoerders (enkel opleidingskost)

Tussenkomst aan de arbeider

• Premie: € 50/8u

Tussenkomst aan het bouwbedrijf

• Opleidingskost

- € 5/u theoretische opleidingen

- € 10/u praktische opleidingen
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AVONDOpLEiDiNg

• Opleidingen die ’s avonds buiten de werkuren georganiseerd worden. 

Deze opleidingen zijn beperkt in duur in functie van de sectorale 

tussenkomst. 

• Voor arbeiders tewerkgesteld in een bouwonderneming aangesloten  

bij PC 124.

• Voor zaakvoerders (enkel opleidingskost)

Tussenkomst aan de arbeider

• Premie: € 6,25/u met een max. van € 250/opleidingsjaar

Tussenkomst voor het bouwbedrijf

• Opleidingskost

- € 5/u theoretische opleidingen

- € 10/u praktische opleidingen

- Met een max. van 40u/module

WiNtErOpLEiDiNg

• Bouwopleiding gevolgd door bouwvakarbeiders tijdens een periode van 

slecht weer. Dit slaat op het feit dat de onderneming weerverlet inroept 

voor de arbeiders om een opleiding te volgen, al is dit niet verantwoord 

door de weersomstandigheden. Het gaat hier dus om geprogrammeerde 

winteropleidingen. 

• Opleidingsperiode van 1 december tem 31 maart. 

• 160u/arbeider/winterperiode 

 

Tussenkomst aan de arbeider

• Premie: € 36/dag

Tussenkomst aan het bouwbedrijf

• Opleidingskost

- € 5/u theoretische opleidingen

- € 10/u praktische opleidingen
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Federatie van Algemene Bouwaannemers 
Lombardstraat 42, 1000 Brussel
Tel: 02 511 65 95 - Fax: 02 514 18 75
www.faba.be
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