
Nascholing vakbekwaamheid  (Code 95) 

 
De vakbekwaamheidsverplichting houdt in dat een chauffeur moet slagen voor een initieel 
basiskwalificatie-examen (verwerving van de vakbekwaamheid) en daarna elke vijf jaar 35 uren 
nascholing volgt, gespreid over modules van zeven lesuren (verlenging van de vakbekwaamheid). 
 
De permanente bijscholing kan worden gevolgd in het land waar de bestuurder werkt of in het land 
waar de bestuurder verblijft. Indien de bestuurder in België verblijft en werkt, dan zal de nascholing 
in België plaatsvinden.  
 
De 35 uur nascholing moet  men volgen in een erkend in een erkend opleidingscentrum. 
 
Elke nascholing moet minstens 1 module bevatten uit elk van de 3 verplichte categorieën. Deze kan 
men aanvullen met 2 modules naar keuze. 
Bovendien moet minstens 1 module gaan over defensief of economisch rijden met minstens 3 uur 
praktijk (waarin de chauffeur zelf bestuurt). 
Elke module is 5 jaar geldig. 
 

Categorie 1: Nascholing in rationeel rijden 
 
Modules die hieronder kunnen vallen zijn: 

- Ecodriving (economisch rijden) 
- Ladingzekering en ladingsbeveiliging 
- Ladingzekering met simulaties / praktijkdemo 
- … 

 

Categorie 2: Toepassen van de voorschriften 
 
Deze categorie bevat bijscholingen over de kennis van het sociale klimaat en de reglementering van 
het goederenvervoer over de weg, zoals: 

- Rij- en rusttijden, tachograaf en CMR 
- Rij- en rusttijden en digitale tachograaf 
- Vervoerdocumenten 
- … 

 

Categorie 3: Gezondheid, milieu en verkeer, dienstverlening, logistiek 
 
Voorbeelden van bijscholingsmodules die hieronder vallen zijn: 

- EHBO 
- Omgaan met noodsituaties 
- Omgaan met agressie 
- Conflictbeheersing 
- Klantgerichtheid 
- Gezonder leven, fit en gezond achter het stuur 
- Attitudetraining voor vrachtwagenchauffeurs 
- Ergonomie 
- Wegcode en het Europees aanrijdingsformulier 
- Communicatie 
- ... 



Vrije modules 

Sommige modules vallen niet onder 1 van de verplichte categorieën. Sommige modules zijn een 

combinatie van verschillende categorieën. Ook deze modules komen in aanmerking voor 7 

kredietpunten per module. Men kan ze kiezen als aanvulling op de modules uit de verplichte 

categorieën. 

Modules kunnen bijvoorbeeld zijn: 
- Defensief rijden voor vrachtwagens 
- Rationeel rijden 

 


