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REGLEMENTERING ROND RIJBEWIJZEN
VOOR WERFVOERTUIGEN VERSOEPELD

en bestuurder die met een werfvoertuig van meer dan 3,5 ton
op de openbare weg rijdt, moet
over een rijbewijs C beschikken.
Sinds 11 december 2017 werd deze
reglementering versoepeld en volstaat
onder bepaalde strikte voorwaarden
een rijbewijs B om een werfvoertuig
van meer dan 3,5 ton te besturen.
Het gaat meer bepaald om deze twee
voorwaarden:

• De maximale snelheid van het
voertuig moet beperkt blijven tot
40 km/u.
• Het moet gaan om een verplaatsing
tussen twee bouwplaatsen en het
traject op de openbare weg moet
beperkt blijven tot maximaal 5 km.
De versoepeling heeft enkel betrekking
op het rijbewijs. Dat betekent dat de verplichting om een aangepaste opleiding
te volgen voor het besturen van een
werfvoertuig, onverkort van toepassing
blijft. Concreet moet de werkgever kunnen aantonen dat de bestuurder een
opleiding heeft gevolgd om het voertuig

te bedienen. Deze verplichting geldt niet
alleen voor vervoer op de werf, maar
ook op de openbare weg, bijvoorbeeld
als er zich een ongeval voordoet.
Bovendien is het in de praktijk niet
altijd evident om aan te tonen dat het
wel degelijk gaat om een verplaatsing
tussen twee bouwplaatsen waarbij het
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p 14 februari 2019 vieren de Limburgse opleidingsadviseurs
valentijn voor het derde jaar op rij met lokale bouwbedrijven.
Elke adviseur verrast die dag zowat 25 bedrijven met een lekkere
snoepzak en een korte uitleg over de gratis diensten van Constructiv.
De geselecteerde bouwbedrijven zijn veelal kleine of nieuwe bedrijven
die nog niet op de hoogte zijn van onze dienstverlening en nog nooit
een bezoek van onze adviseurs hebben gehad.
Tijdens het korte valentijnsbezoekje ligt de nadruk vooral op kennismaken en krijgen de aannemers ook de mogelijkheid om een
afspraak met onze adviseur vast te leggen, zodat ze meer te weten
kunnen komen over opleiding, toeleiding, welzijn, sociale voordelen
en onze andere diensten.
En om nog meer Limburgse bouwbedrijven te kunnen verrassen op
Valentijnsdag, gaan dit jaar ook de toeleidingsadviseurs mee op pad.
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traject op de openbare weg maximaal
5 km bedraagt.
De aangepaste reglementering maakt
het evenwel mogelijk voor opgeleide
bestuurders van een werfvoertuig om
een beperkt traject op de openbare weg
af te leggen met het voertuig, ook al zijn
ze enkel in het bezit van een rijbewijs B.

