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I. ALGEMENE BEGINSELEN 

HET BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID IS GEEN VOORWAARDE OM 
DE CATEGORIE TE BEKOMEN 

DE CATEGORIEËN VAN GROEP 2 KUNNEN ZONDER BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID WORDEN BEKOMEN 

ER BESTAAN TWEE GETUIGSCHRIFTEN VAN BASISKWALIFICATIE, 
ÉÉN VOOR GROEP C EN ÉÉN VOOR GROEP D 

OM HET GETUIGSCHRIFT BASISKWALIFICATIE VAN EEN GROEP TE VERKRIJGEN WANNEER MEN AL EEN GE-

TUIGSCHRIFT HEEFT VAN DE ANDERE GROEP, MOET MEN ENKEL AANVULLENDE EXAMENS AFLEGGEN 

VERLENGING 

EENMAAL VERWORVEN KAN DE VAKBEKWAAMHEID VERLENGD WORDEN 

DOOR NASCHOLING 

DE NASCHOLING IS VOOR DE TWEE GROEPEN GEMEENSCHAPPELIJK 
DUS VOLSTAAT EEN ENKELE CYCLUS NASCHOLING OM HET BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VAN DE CATE-

GORIEËN VAN DE GROEPEN C EN D TE VERLENGEN 

ALS DE CODE 95 VERWORVEN IS, KAN ZIJ NIET VAN HET RIJBEWIJS WORDEN GESCHRAPT EN BLIJFT ZIJ 

MET HAAR GELDIGHEIDSDATUM VERMELD ZELFS ALS DE EINDDATUM VAN DE CATEGORIE VERSTREKEN IS, 
BEHALVE INDIEN DE TITULARIS ZIJN VAKBEKWAAMHEID VERLENGT IN EEN ANDERE LIDSTAAT EN ER EEN 

KWALIFICATIEKAART BESTUURDER KRIJGT 
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1. SCHEMA OVER HET VERWERVEN EN VERLENGEN VAN HET BEWIJS VAN VAKBE-

KWAAMHEID 

VERWERVING VOOR DE EERSTE KEER VAN HET BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID  

  

GROEP C 
(verplicht vanaf 10/09/2009) 

 GROEP D 
(verplicht vanaf 10/09/2008) 

OF OF  OF OF 

Vrijstelling t/m 
09/09/2016 voor de 

houders van ten minste 
een categorie van 

groep C, verworven 
vóór 10/09/2009 

Slagen voor het basis-
kwalificatie-examen 

voor groep C 
(5 jaar geldig) 

 

 
 

getuigschrift basis- 
kwalificatie groep C 

 

Vrijstelling t/m 
09/09/2015 voor de 

houders van ten min-
ste een categorie van 
groep D verworven 

vóór 10/09/2008 

Slagen voor het basis-
kwalificatie-examen 

voor groep D 
(5 jaar geldig) 

 

 
 

Getuigschrift basis- 
kwalificatie groep D 

Vermelding van de code 95 tegenover de 
categorieën van groep C 

 
Vermelding van de code 95 tegenover de 

categorieën van groep D 

   

VERLENGING DOOR DE VOORTGEZETTE OPLEIDING (35 uren) 
(de voortgezette opleiding is geldig voor groep C en groep D) 

 

 
 

Getuigschrift van nascholing 

 

VERLENGING VAN DE CODE 95 VOOR EEN NIEUWE DUUR VAN 5 JAAR VANAF DE DATUM 
VAN VERLENGINGSAANVRAAG BIJ DE GEMEENTE 
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2. WIE MOET VOLDOEN AAN DE VOORSCHRIFTEN? 

Alle bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E die 
beroepsvervoer verrichten moeten houder zijn van een rijbewijs dat vermeldt dat zij voldoen aan 
de voorschriften op het gebied van vakbekwaamheid. 

Betrokken bestuurders: 

• de onderdanen van de Europese Unie; 

• de onderdanen van andere landen (buiten de E.U.) die in dienst zijn van of werken voor een 
onderneming die gevestigd is in één van de lidstaten van de Europese Unie. 

3. WIE WORDT VRIJGESTELD VAN DE VOORSCHRIFTEN? 

De vakbekwaamheid is niet van toepassing voor bestuurders van: 

• voertuigen waarvan de maximaal toegestane snelheid niet hoger is dan 45 km/u; 

• voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de civiele bescherming, de 
brandweer, de diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en de 
medische noodvervoersdiensten, voor zover het vervoer voortvloeit uit de opdrachten waar-
mee al de hiervoor opgesomde diensten zijn belast; 

• voertuigen die testen op de weg ondergaan met het oog op een technische verbetering er-
van, een herstelling, een onderhoud, alsook nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet 
in het verkeer werden gesteld; 

• voertuigen waarvoor een rijbewijs van categorie D of D1 vereist is en die worden bestuurd 
zonder passagiers door onderhoudspersoneel naar of van een onderhoudscentrum dat zich 
bevindt in de omgeving van de dichtstbijzijnde onderhoudsbasis die wordt gebruikt door de 
vervoerder, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder 
is. 

• voertuigen die worden aangewend in geval van nood of toegewezen aan reddingsopdrach-
ten, met inbegrip van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van hu-
manitaire hulp; 

• voertuigen die gebruikt worden voor het niet-commerciële vervoer van personen of goe-
deren; 

• voertuigen of een combinatie van voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van mate-
rieel, apparatuur of machines bestemd voor de bestuurder in de uitoefening van zijn beroep 
en op voorwaarde dat het besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit is van de bestuur-
der. 

• voertuigen die door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijbedrijven worden 
gebruikt voor het vervoer van goederen in het kader van hun eigen bedrijvigheid, behalve als 
het besturen van het voertuig deel uitmaakt van de voornaamste activiteit van de bestuurder 
of het rijden over een grotere afstand geschiedt dan 100 km vanaf de basis van de onderne-
ming die het voertuig bezit, huurt of leaset. 
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maar ook voor bestuurders 

• van voertuigen die tot groep C of D behoren die een praktisch examen afleggen of die in op-
leiding zijn onder het toezicht van een rijinstructeur of gedekt zijn door een voorlopig rijbewijs 
model 3; 

• die in opleiding zijn bij De Lijn, de TEC, de MIVB, ACTIRIS, de VDAB, de FOREM, de fede-
rale en lokale politie, een school voor secundair beroepsonderwijs die een opleiding aanbiedt 
voor buschauffeur of bestuurders die een rijopleiding volgen in het raam van het Onderwijs 
voor Sociale Promotie; 

ten slotte voor: 

• de houders van een categorie van de groep D, verworven vóór 10 september 2008. 
De houders van een rijbewijs dat geldig is voor een categorie die tot de groep D behoort, ver-
worven vóór 10 september 2008, worden vrijgesteld van de vakbekwaamheid voor een peri-
ode van 7 jaar.  
(De code 95(09.09.15) wordt op hun rijbewijs vermeld naast iedere categorie van groep D 
zonder dat de betrokkenen hiervoor een examen moeten afleggen). 
Om na 9 september 2015 deze vakbekwaamheid te behouden, moeten zij een nascholings-
cursus volgen van 35 uren; 

• de houders van een categorie van de groep C, verworven vóór 10 september 2009. 
De houders van een rijbewijs dat geldig is voor een categorie die tot de groep C behoort, ver-
worven vóór 10 september 2009, worden vrijgesteld van de vakbekwaamheid voor een peri-
ode van 7 jaar. 
(De code 95(09.09.16) wordt op hun rijbewijs vermeld naast iedere categorie van groep C 
zonder dat de betrokkenen hiervoor een examen moeten afleggen). 
Om na 9 september 2016 deze vakbekwaamheid te behouden, moeten zij een nascholings-
cursus volgen van 35 uren. 

Zie ook onze website: 
http://mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/wegvervoer/pub_rijbewijs_faq_vrijstellingen  

U kan ook een e-mail sturen naar: 
info@mobilit.fgov.be  

4. WIE MAG DE CODE 95 LATEN VERMELDEN OP ZIJN RIJBEWIJS? 

4.1. Verblijfsvoorwaarden 

De voorwaarden zijn dezelfde als deze voor de verwerving van een nieuw rijbewijs (art. 3 van het 
koninklijk besluit van 23 maart 1998). 

  

http://mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/wegvervoer/pub_rijbewijs_faq_vrijstellingen
mailto:info@mobilit.fgov.be
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4.2. Voor te leggen documenten 

3 mogelijkheden: 

1. PERSONEN DIE VÓÓR 10 SEPTEMBER 2008 EEN CATEGORIE VAN DE GROEP D OF VÓÓR  
10 SEPTEMBER 2009 EEN CATEGORIE VAN DE GROEP C HEBBEN VERWORVEN (CODE 95) 

• identiteitsdocument 

• rijbewijs 

Deze personen verwerven de code 95 zonder examen. Bij de vernieuwing van hun medische 
selectie of op eenvoudige vraag wordt de code 95(09.09.15) voor de groep D of 95(09.09.16) 
voor de groep C toegevoegd in het vakje "Beperkingen - vermeldingen" naast de categorieën 
van groep D en/of groep C waarvan zij houder zijn. 

2. VERWERVING VAN HET BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR DE EERSTE KEER DOOR EXAMEN 

• identiteitsdocument 

• rijbewijs  

• getuigschrift basiskwalificatie voor groep C of groep D (te bewaren bij de aanvraag). 
De code 95 wordt alleen toegekend aan de categorieën van de groep waarvoor het ge-
tuigschrift van basiskwalificatie geldig is. 

3. NASCHOLING (VERLENGING VAN DE CODE 95) 

• identiteitsdocument 

• rijbewijs  

• getuigschriften nascholing, als de nascholingen in een andere lidstaat van de Europese 
Unie werden gevolgd. 

Deze getuigschriften, al dan niet vergezeld van een vertaling, zijn bij de aanvraag voor een 
rijbewijs gevoegd. 

De nascholing kan gevolgd worden: 

• ofwel in de lidstaat van de Europese Unie waar de aanvrager woont; 

• ofwel in de lidstaat van de Europese Unie waar de aanvrager werkt. 

De volledige nascholing moet echter gevolgd worden in dezelfde lidstaat. 

Wanneer de nascholing niet gevolgd wordt in de lidstaat waar de aanvrager woont, dient de 
aanvrager te bewijzen dat hij de nascholing mocht volgen in de lidstaat waar hij werkt door 
aan de Administratie een recent attest van zijn werkgever af te geven, uitgegeven in die an-
dere lidstaat. 

De getuigschriften van nascholing, verkregen in België, zijn door de erkende scholingscentra 
ingevoerd in het computersysteem; ze moeten dus niet voorgelegd worden aan de ge-
meente. 

Enkel de nascholing, gevolgd na het behalen van de basiskwalificatie, komt in aanmerking. 

Op onze website vindt u de lijst van de erkende opleidingscentra waar de houders van een 
vakbekwaamheid deze nascholing in België kunnen volgen: 
 
http://mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/wegvervoer/pub_rijbewijs_erkendecen-
tra_vakbekwaamheidcd  

http://mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/wegvervoer/pub_rijbewijs_erkendecentra_vakbekwaamheidcd
http://mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/wegvervoer/pub_rijbewijs_erkendecentra_vakbekwaamheidcd
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4.3. Aanvraag rijbewijs 

Een aanvraag voor een rijbewijs wordt elke keer ingevuld wanneer een nieuw rijbewijs wordt afge-
geven. Aangezien de huidige aanvragen niets bepalen voor het bewijs van vakbekwaamheid, 
wordt de vermelding code 95 met zijn geldigheidsdatum eenvoudig toegevoegd op de aanvraag 
naast de vakjes voor de categorieën. 

Een aankruis vak is voorzien op formulier F06: plaatsing of vernieuwing van code 95.  
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II. VERMELDING VAN DE CODE 95 NAARGELANG DE VERSCHIL-
LENDE MANIEREN WAAROP ZE WORDT VERWORVEN 

1. ALGEMEEN BEGINSEL 

VERMELDING VAN DE VERVALDATA 

 

Medisch attest 
van groep 2 

 

 
 

In vak 11- Geldigheidsda-
tum van de 
categorieën  

De geldigheid wordt be-
paald door het medisch 
attest van groep 2 (met 

uitzondering van de rijver-
boden en de kandidaat-

vluchtelingen) 

 OF 
 

Vermelding van 
de code 95 op het rij-
bewijs van de perso-

nen die vóór 
10/09/2008 een 
categorie van de 
groep D of vóór 
10/09/2009 een 
categorie van de 
groep C hebben 

verworven 

OF 
 

Getuigschrift 
basiskwalificatie 

 

 

OF 
 

Getuigschrift 
nascholing 

 

 

In vak 12 – Beperkingen vermeldingen 
 

De geldigheidsdata van het bewijs van vakbekwaamheid worden naast 
de code 95 aangeduid 

Wanneer de code 95 verworven is, kan zij niet meer van het rijbewijs worden geschrapt en blijft zij met 
haar geldigheidsdatum vermeld, zelfs als het rijgeschiktheidsattest van groep 2 niet meer geldig is en 

de code 95 niet meer geldig is. 

Als de aanvrager houder is van een kwalificatiekaart bestuurder, wordt de code 95 niet vermeld op het 
Belgisch rijbewijs. 

OPMERKING: de geldigheidsdatum van het bewijs van vakbekwaamheid kan later vallen dan de 
einddatum van de categorie (en omgekeerd). 
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UITLEG VAN DE CODE 95(09.09.15) 

95.(09.09.15) 

Code 95 
(houder bewijs van vakbekwaamheid) 

De vervaldatum van het 
bewijs van vakbekwaamheid  

2. VERMELDING VAN DE CODE 95 OP HET RIJBEWIJS VAN DE PERSONEN DIE VÓÓR 

10 SEPTEMBER 2008 EEN CATEGORIE VAN DE GROEP D OF VÓÓR 
10 SEPTEMBER 2009 EEN CATEGORIE VAN DE GROEP C HEBBEN VERWORVEN 

Bij de vernieuwing van hun medische selectie of op eenvoudige vraag, wordt de code 95 toege-
voegd in het vakje "Beperkingen vermeldingen" naast de categorieën van groep D en/of C waar-
van zij houder zijn. 

Wanneer de code 95 verworven is, kan zij niet meer van het rijbewijs worden geschrapt en blijft zij met 
haar geldigheidsdatum vermeld, zelfs als het rijgeschiktheidsattest van groep 2 niet meer geldig is. 

 
OPMERKING: de geldigheidsdatum van het bewijs van vakbekwaamheid kan later vallen dan 

de einddatum van de categorie (of omgekeerd) 

Categorieën van groep D, verworven vóór 10 september 2008: vakbekwaamheid geldig tot 9 sep-
tember 2015: 95(09.09.15). 

Categorieën van groep C, verworven vóór 10 september 2009: vakbekwaamheid geldig tot 9 sep-
tember 2016: 95(09.09.16). 
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VOORBEELD VAN EEN PERSOON DIE HOUDER IS VAN DE CATEGORIEËN AM, B, C1, C, D1 EN D 

 

• BEGINDATA: de begindata wijzigen niet 

• EINDDATA: de einddata van de categorieën van groep C en D waarvan hij houder is, blijven 
deze van het medisch attest (uitzondering voor kandidaat-vluchtelingen en bij omwisseling van 
een buitenlands rijbewijs). 

• VERMELDINGEN / BEPERKINGEN: de code 95(09.09.15) wordt toegevoegd in het vakje "Beperkin-
gen Vermeldingen" van alle categorieën van groep D waarvan hij houder is. De code 
95(09.09.16) wordt toegevoegd in het vakje "Beperkingen Vermeldingen" van alle categorieën 
van groep C waarvan hij houder is. 

DE HOUDER MOET DE NASCHOLING VOLGEN OM DE GELDIGHEID VAN DE VAKBEKWAAMHEID 
TE VERLENGEN EN DAN ZAL DE CODE 95 VERLENGD WORDEN MET 5 JAAR 

VANAF DE DATUM VAN DE VERLENGINGSAANVRAAG 
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3. BASISKWALIFICATIE 

• Voor personen die nooit houder geweest zijn van een bewijs van vakbekwaamheid voor de 
categorieën van groep C waarbij alle categorieën van groep C voor de eerste keer bekomen 
werden na 9 september 2009. 

• Voor personen die nooit houder geweest zijn van een bewijs van vakbekwaamheid voor de 
categorieën van groep D waarbij alle categorieën van groep D voor de eerste keer bekomen 
werden na 9 september 2008. 

GROEP C  GROEP D 

NOOIT HOUDER GEWEEST VAN EEN  
BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID  

 
NOOIT HOUDER GEWEEST VAN EEN  

BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID  

EXAMEN BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID GROEP C  EXAMEN BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID GROEP D 

• theoretisch examen basiskwalificatie 

- theoretisch examen (100 vragen) 
- casestudies 
- mondeling examen 

• praktisch examen basiskwalificatie 

- rijtest op de openbare weg 
- praktisch examen bewijs van vakbekwaam-

heid  

 

• theoretisch examen basiskwalificatie 

- theoretisch examen (100 vragen) 
- casestudies 
- mondeling examen 

• praktisch examen basiskwalificatie 

- rijtest op de openbare weg 
- praktisch examen bewijs van vakbe-

kwaamheid  

ELK EXAMEN IS 3 JAAR GELDIG  ELK EXAMEN IS 3 JAAR GELDIG 

Basiskwalificatie groep C 
 

 
 

Getuigschrift basiskwalificatie groep C 

 

Basiskwalificatie groep D 
 

 
 

Getuigschrift basiskwalificatie groep D 

Vermelding door de gemeente van de code 95 te-
genover de categorieën van groep C op een 

nieuw rijbewijs 
 

Vermelding door de gemeente van de code 95 
tegenover de categorieën van groep D op een 

nieuw rijbewijs 

 

ER BESTAAT EEN BASISKWALIFICATIE-EXAMEN VOOR EENIEDER VAN GROEP C EN GROEP D 

De basiskwalificatie kan alleen behaald worden in het land waar men zijn gewone verblijfplaats 
heeft. 
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4. BASISKWALIFICATIE: AANVULLENDE EXAMENS 

De kandidaten die de basiskwalificatie voor één van de twee groepen (C of D) al hebben verwor-
ven en deze van de andere groep wensen te verwerven, zijn niet verplicht om alle examens voor 
deze nieuwe groep af te leggen. 

Zij moeten enkel bijkomende examens afleggen die zich beperken tot de specifieke gebieden van 
de nieuwe basiskwalificatie. 

GROEP C  GROEP D 

AL HOUDER VAN EEN  
BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID GROEP D 

 
AL HOUDER GEWEEST VAN EEN  

BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID GROEP C 

AANVULLEND EXAMEN 
BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID GROEP C 

 
AANVULLEND EXAMEN 

BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID GROEP D 

 

 
 

Getuigschrift basiskwalificatie groep C 

 

 

 
 

Getuigschrift basiskwalificatie groep D 

Vermelding door de gemeente van de code 95 te-
genover de categorieën van groep C op een 

nieuw rijbewijs 
 

Vermelding door de gemeente van de code 95 
tegenover de categorieën van groep D op een 

nieuw rijbewijs 

 

DE GELDIGHEIDSDATUM VAN DE NIEUWE VAKBEKWAAMHEID, VERKREGEN NA HET SLAGEN 
VOOR DE AANVULLENDE EXAMENS, WORDT EVENEENS DE GELDIGHEIDSDATUM VAN DE 

ORIGINELE VAKBEKWAAMHEID (DEZE WAARVAN DE PERSOON HOUDER WAS ALVORENS HIJ 
SLAAGDE VOOR DE AANVULLENDE EXAMENS) 

VOORBEELD:  

Een burger, houder van een categorie D zonder vakbekwaamheid en van een categorie C, verkre-
gen met een attest van basiskwalificatie geldig tot 12/01/2017 code 95(12.01.17), slaagt op 
20/09/2015 voor de bijkomende examens vakbekwaamheid D. 

Hij verkrijgt dus een rijbewijs met vakbekwaamheid, geldig tot 19/09/2020 voor de categorieën van 
groep C en de categorieën van groep D. 

Op zijn nieuw rijbewijs wordt de code 95(19.09.20) vermeld naast de categorieën van groep C en D 
waarvan hij houder is. 
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5. VERMELDING VAN DE CODE 95 OP HET RIJBEWIJS NA HET SLAGEN VOOR DE  
BASISKWALIFICATIE 

OPMAAK VAN HET RIJBEWIJS NA HET SLAGEN VOOR DE BASISKWALIFICATIE GROEP C 

Naast alle categorieën van groep C waarvan de aanvrager houder is, vermeldt de gemeente de code 95 
+ de vervaldatum van het Getuigschrift van basiskwalificatie. 

Getuigschrift basiskwalificatie voor groep C 
 

 
 

Het getuigschrift basiskwalificatie moet door de gemeente worden bewaard bij de aanvraag 

De einddata van de categorieën van groep C worden door het rijgeschiktheidsattest van groep 2 
bepaald (uitzonderingen voor de vluchtelingen en de rijverboden) 

De geldigheidsdata van het Getuigschrift van basiskwalificatie worden naast de code 95 aangeduid. 

  

De geldigheidsdatum van het bewijs van vakbekwaamheid kan later vallen dan 
de einddatum van de categorie (en omgekeerd) 

  

OPGELET: Ingeval een Europees rijbewijs wordt omgewisseld en de titularis beschikt over 
een aparte kwalificatiekaart bestuurder, dan wordt de code 95 niet vermeld op het Belgisch rijbewijs, 

aangezien deze kwalificatiekaart erkend is in alle EU-lidstaten (zie punt 11.2.)  
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6. NASCHOLING 

6.1. Algemeen 

De nascholing mag enkel gebruikt worden om de vakbekwaamheid, verkregen volgens de gel-
dende regelgeving te verlengen. Dus, ofwel na het slagen voor een basiskwalificatie-examen, of-
wel door wettelijke vrijstellingen (hetzij code 95(09.09.15) voor de groep D, hetzij code 
95(09.09.16) voor de groep C) ofwel wanneer de vakbekwaamheid is verkregen in een andere lid-
staat van de Europese Economische Ruimte. 

Voor de personen die houder zijn van de vakbekwaamheid groep C en de vakbekwaamheid 
groep D is de nascholing gemeenschappelijk voor de twee groepen. 

De vakbekwaamheid (code 95) is 5 jaar geldig. Om de geldigheid te verlengen moet men nascho-
lingscursussen volgen (35 uren). 
Voor elke gevolgde nascholingsmodule worden 7 kredietpunten toegekend. De bestuurder van wie 
het certificaat van vakbekwaamheid vervalt en die het wenst te verlengen, moet over 35 krediet-
punten beschikken. De nascholingsmodules en de verworven kredietpunten zijn 5 jaar geldig. 

OPMERKING: 

De attesten van nascholing afgeleverd tussen 10/09/2009 en 09/09/2016  aan de houders van een 
rijbewijs van één van de categorieën van groep C, verkregen vóór 10/09/2009, met wettelijke vrij-
stelling, worden aanvaard tot 09/09/2016 zelfs als ze meer dan 5 jaar oud zijn (maximum 7 jaar). 

Sinds 10/09/2016 komen de attesten, afgeleverd sinds meer dan 5 jaar, niet meer in aanmerking 
om de vakbekwaamheid voor één van de categorieën van groep C te verlengen. 

Sinds 10/09/2015 worden voor de verlenging van de vakbekwaamheid voor één van de catego-
rieën van groep D enkel attesten van nascholing aanvaard die niet ouder zijn dan 5 jaar. 

6.2. Verlenging van de vakbekwaamheid voor groep C 

Verlenging vakbekwaamheid, aangevraagd 
vóór 10/09/2016 voor de houders van een rij-
bewijs voor groep C afgeleverd voor 
10/09/2009 

Getuigschriften van nascholing zijn 
7 jaar geldig 

Verlenging vakbekwaamheid, aangevraagd 
vanaf 10/09/2016 voor houders van een rijbe-
wijs voor groep C afgeleverd voor 10/09/2009 

Getuigschriften van nascholing zijn 
5 jaar geldig 

Verlenging vakbekwaamheid voor houders van 
een rijbewijs voor groep C afgeleverd na 
09/09/2009. 

Getuigschriften van nascholing zijn 
5 jaar geldig 
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6.3. Verlenging van de vakbekwaamheid voor groep D 

Verlenging vakbekwaamheid, aangevraagd 
vóór 10/09/2015 voor de houders van een rij-
bewijs voor groep D afgeleverd voor 
10/09/2008. 

Getuigschriften van nascholing zijn 
7 jaar geldig 

Verlenging vakbekwaamheid, aangevraagd 
vanaf 10/09/2015 voor houders van een rijbe-
wijs voor groep D afgeleverd voor 10/09/2008 

Getuigschriften van nascholing zijn 
5 jaar geldig 

Verlenging vakbekwaamheid voor houders van 
een rijbewijs voor groep D afgeleverd na 
09/09/2008.  

Getuigschriften van nascholing zijn 
5 jaar geldig 

6.4. Aanvraag verlenging vakbekwaamheid 

VERLENGING VAN HET BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID 
VOOR GROEP C EN VOOR GROEP D 

Reeds houder van categorie(ën) van groep 2 

Nascholing 
 

 
 

Getuigschrift nascholing 

De gemeente verlengt het bewijs van vakbekwaamheid (code 95) van alle categorieën van groep C en 
van groep D waarvan de aanvrager houder is. De vakbekwaamheid wordt voor 5 jaar verlengd vanaf de 

aanmaak van het rijbewijs. 
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6.5. Geval van een persoon die gedurende meerdere jaren zijn beroepsuitoefening 
heeft onderbroken en voorheen houder was van bewijs van vakbekwaamheid 
(code 95) 

Wie gedurende meerdere jaren zijn beroepsuitoefening heeft onderbroken en zijn bewijs van vak-
bekwaamheid niet heeft verlengd, moet zijn bewijs van vakbekwaamheid vernieuwen als hij op-
nieuw aan de slag wil gaan. 

Hiervoor volgt hij een nascholingscursus en wanneer hij een totaal van 35 punten heeft verzameld, 
dan kan hij zijn bewijs van vakbekwaamheid (code 95) vernieuwen. Deze verlenging is geldig zelfs 
al was de code 95 vervallen. Hij moet dus niet opnieuw het examen basiskwalificatie afleggen.  

Op onze website vindt u de lijst van de erkende opleidingscentra waar de houders van een vakbe-
kwaamheid deze nascholing in België kunnen volgen: 
 
http://mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/wegvervoer/pub_rijbewijs_erkendecentra_vakbe-
kwaamheidcd 

6.6. De nascholing vanaf 01/02/2013 

De reglementering betreffende de voortgezette opleiding voor beroepschauffeurs is sinds 
01/02/2013 gewijzigd voor diegenen waarvan: 

• het rijbewijs met code 95 dateert vanaf 01/02/2013, 

• en voor iedereen die aan een tweede reeks nascholing begint. 

Deze chauffeurs moeten een gevarieerd programma met opleidingen volgen: 

4. De opleidingen worden opgedeeld in 3 thema’s. Elke chauffeur moet van elk thema min-
stens 1 volledige opleiding volgen, dus 1 volledige cursus uit thema 1, thema 2 en thema 3. 
Een cursus kan ook bestaan uit 2 thema’s, bv. thema 1&3. Deze tellen niet mee om deze 
voorwaarde te behalen. 

5. Er moet tevens minimaal 3 uur praktisch rijonderricht gevolgd worden. 

Beide voorwaarden ( 3 thema’s en 3 praktijkuren) worden nagekeken in Mercurius. Wanneer deze 
voorwaarden niet gevolgd werden, zal Mercurius automatisch een foutmelding geven en kan de 
code 95 op het rijbewijs niet verlengd worden. 

VOORBEELD 1: GOEDE SITUATIE 

 

1. Er werd een opleiding gevolgd uit thema 1; thema 2 en thema 3 

2. Er werd 2x 1,5 h praktijk gevolgd 

CONCLUSIE: code 95 kan verlengd worden 

http://mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/wegvervoer/pub_rijbewijs_erkendecentra_vakbekwaamheidcd
http://mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/wegvervoer/pub_rijbewijs_erkendecentra_vakbekwaamheidcd
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VOORBEELD 2: SLECHTE SITUATIE  

 

1. Er werden geen opleiding gevolgd uit thema 1 

2. Er werd geen 3 uur praktisch rijonderricht gevolgd maar slechts 1,92 uren 

CONCLUSIE: code 95 kan niet verlengd worden. Mercurius zal een foutmelding geven. 

7. VERLENGING VAN DE CODE 95 OP HET RIJBEWIJS NA DE SCHOLING TE HEBBEN 

GEVOLGD 

Na 35 kredietpunten te hebben behaald (5 jaar geldig of 7 jaar indien afwijking ), kan de aanvrager 
een verlenging van bewijs van vakbekwaamheid aanvragen. 

De attesten van nascholing, verkregen in België, worden in het 
computersysteem ingevoerd door de opleidingscentra; ze moeten dus 
niet voorgelegd worden aan de gemeente. 

De nieuwe geldigheidsdatum wordt berekend vanaf de datum van op-
maak van het rijbewijs. 
Bijvoorbeeld: 11/05/2013 
11/05/2013 + 5 jaar = 10/05/2018 (automatische berekening door Mer-
curius). 

De vernieuwing van het bewijs van vakbekwaamheid gebeurt zo dicht 
mogelijk bij de vervaldatum zodat de houder ervan de geldigheid van de 
vorige periode zo lang mogelijk kan houden.  

Wanneer men houder is van de vakbekwaamheid voor groep C en groep D, zorgt de verlenging 
van de vakbekwaamheid van de ene groep ook voor de verlenging van de andere groep. 

VOORBEELD: de vakbekwaamheid voor groep C vervalt op 20/01/2020. De vakbekwaamheid voor 
groep D vervalt op 18/09/2017. De houder volgt 35 h nascholing en vraagt op 21/08/2017 de ver-
lenging van zijn vakbekwaamheid voor groep D. De vakbekwaamheid groep D wordt verlengd en 
de code 95(20.08.2022) wordt geplaatst niet alleen naast de categorieën D maar ook naast de ca-
tegorie C.  
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OPGELET: indien de houder van een rijbewijs categorie C en D met basiskwalificatie C en D, toch 
vraagt enkel de code 95 van groep D te verlengen (en niet deze van groep C), zal deze burger op-
nieuw een complete cyclus van 35 uren moeten volgen om de code 95 van de groep C te verlen-
gen. 

OPMERKING: als de houder de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid wil laten samenval-
len met de verlenging van de medische geschiktheid, moet hij dit vragen maar het is niet verplicht. 
Het is de houder die beslist om zijn nascholing te valideren. 

NASCHOLING GEVOLGD IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EU 
DE NASCHOLING KAN GEVOLGD WORDEN IN DE LIDSTAAT WAAR MEN WOONT OF WAAR MEN WERKT. 
BUITENLANDSE GETUIGSCHRIFTEN VAN NASCHOLING MOETEN WORDEN VOORGELEGD SAMEN MET HET 

BEWIJS DAT DE HOUDER ERVAN DE NASCHOLING MOCHT VOLGEN IN EEN ANDERE LIDSTAAT (KOPIE VAN 

EEN RECENT ATTEST VAN DE WERKGEVER). DE BUITENLANDSE GETUIGSCHRIFTEN EN HET BEWIJS VAN 

TEWERKSTELLING MOETEN BIJ DE AANVRAAG WORDEN BEWAARD.  

OPGELET: 
Indien de houder van een Belgisch rijbewijs een kwalificatiekaart bestuurder voorlegt om de vakbe-
kwaamheid op zijn Belgisch rijbewijs te verlengen dan wordt deze code 95 op zijn Belgisch rijbe-
wijs niet verlengd aangezien deze kwalificatiekaart in al de lidstaten van de EU is erkend . De code 
95 dient ook van het rijbewijs verwijderd te worden. Een kopie van de kwalificatiekaart moet ge-
stuurd worden naar certdriving@mobilit.fgov.be en een inlichtingenfiche moet opgemaakt worden. 

Indien een buitenlandse bestuurder woont en werkt in België en buitenlandse nascholingsattesten 
voorlegt dan worden deze niet in het systeem ingebracht gezien hij deze nascholing in België had 
moeten volgen. U moet betrokkene erop wijzen dat hij de nascholing in België moet volgen om zijn 
vakbekwaamheid op zijn Belgisch rijbewijs te verlengen. 

8. VERWERVING VAN EEN NIEUWE CATEGORIE DOOR EEN PERSOON DIE AL HOU-

DER IS VAN EEN CATEGORIE VAN DEZELFDE GROEP 

Wanneer men een nieuwe categorie van groep C of groep D verwerft, is het bewijs van vakbe-
kwaamheid waarvan men al houder is, geldig voor de nieuwe, in dezelfde groep, verworven cate-
gorie. 

  

mailto:certdriving@mobilit.fgov.be
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9. GROEP D: CODE 121 VOOR DE PERSONEN ONDER DE 21 JAAR 

(Er is geen code 121 voor groep C) 

De personen die houder zijn van een bewijs van vakbekwaamheid kunnen de categorieën van 
groep D (D1, D1E, D en DE) verwerven vanaf de leeftijd van 18 jaar maar zij zijn gebonden aan 
bepaalde, hieronder aangeduide en door de code 121 op het rijbewijs vermelde beperkingen. 

DEFINITIEF RIJBEWIJS 

Met bewijs van vakbekwaamheid Zonder bewijs van vakbekwaamheid 

D1 en D1+E: 18 jaar 

• 18 jaar:  code 121 beperking van het traject 
tot 50 km en enkel voor geregeld vervoer bin-
nen het Koninkrijk België 

• 20 jaar: code 121 vrij traject maar beperkt tot 
het grondgebied van het Koninkrijk België    

• 21 jaar: zonder beperking 

 
 
 

D1 en D1+E: 21 jaar 

D en D+E: 

• 18 jaar:  code 121 beperking van het traject 
tot 50 km en enkel voor geregeld vervoer bin-
nen het Koninkrijk België 

• 20 jaar: code 121 vrij traject maar beperkt tot 
het grondgebied van het Koninkrijk België    

• 21 jaar: zonder beperking 

 
 
 
 

D en D+E: 24 jaar 

De code 121 wordt toegevoegd in het vak "Vermeldingen Beperkingen" 

 

• deze code heeft enkel waarde op het nationale grondgebied; 

• zij moet niet verplicht worden verwijderd wanneer de kandidaat de leeftijd van 21 jaar bereikt 
maar indien aan de kandidaat na de leeftijd van 21 jaar een nieuw rijbewijs wordt uitgereikt, 
moet deze code verwijderd worden; 

• code 121 wordt enkel vermeld bij de categorieën D1, D1+E, D en D+E. 
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10. BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN 

10.1. Europese rijbewijzen 

Hier geldt dezelfde regel als voor de Belgische rijbewijzen (zie ook hieronder). 

10.2. Categorieën C of D, verworven door inwisseling van een buitenlands rijbewijs (derde 
land ten aanzien van de Europese Unie) 

De datum van verwerving van de categorieën C of D, vermeld op het Belgisch rijbewijs, is deze 
van het buitenlands rijbewijs. 

• Als voor de categorieën van groep C deze datum vóór 10/09/2009 valt, ontvangt de aanvrager 
een vrijstelling voor het bewijs van vakbekwaamheid tot 09/09/2016 [95(09.09.16)] 

• Als voor de categorieën van groep D deze datum vóór 10/09/2008 valt, ontvangt de aanvrager 
een vrijstelling voor het bewijs van vakbekwaamheid tot 09/09/2015 [95(09.09.15)]. 

• De aanvrager moet na deze data een getuigschrift basiskwalificatie voorleggen om de code 95 
te verwerven. 

10.3. Categorieën C of D die in België via examens zijn verworven maar waarvoor een vrij-
stelling van scholing geldt indien een buitenlands rijbewijs wordt voorgelegd 

De datum van verwerving van de categorieën C of D, vermeld op het Belgisch rijbewijs, is deze 
van het verwerven van de categorie in België na het slagen voor de examens. Om het bewijs van 
vakbekwaamheid te verwerven, moet de kandidaat een getuigschrift basiskwalificatie voorleggen. 

11. GETUIGSCHRIFT VAKBEKWAAMHEID (CODE 95), VERWORVEN IN EEN ANDERE 

LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE 

TER HERINNERING: de basiskwalificatie kan enkel verkregen worden in het land waar men zijn ge-
wone verblijfplaats heeft. 
De nascholing kan gevolgd worden in het land waar men woont of werkt. 

Twee gevallen kunnen zich voordoen: 

• De code 95 is vermeld op het  Europese rijbewijs (zoals in België); 

• De code 95 is vermeld op een buitenlandse kwalificatiekaart bestuurder. 
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11.1. De vakbekwaamheid is vermeld op het Europees rijbewijs 

Sommige Europese lidstaten, zoals België vermelden de code 95 met geldigheidsdatum op het rij-
bewijs. In dit geval wordt bij omwisseling van het Europees rijbewijs de code 95 op het Belgisch 
rijbewijs overgenomen. De vakbekwaamheid staat in dit geval op het Europees rijbewijs. Een kopie 
van dit Europees rijbewijs wordt bij de aanvraag gevoegd. 

Gezien het rijbewijs enkel kan worden afgeleverd door de Lidstaat waar men verblijft, betekent dit 
dat de persoon in deze staat ofwel geniet van de wettelijke vrijstelling ofwel er zijn basiskwalificatie 
heeft behaald ofwel er de nascholing heeft gevolgd.  

De code 95 is een Europese code en als hij op het Europees rijbewijs staat moet hij op het Bel-
gisch rijbewijs worden overgenomen. 

In geval van wegcontrole moet de chauffeur zijn rijbewijs voorleggen om aan te tonen dat hij aan 
de vakbekwaamheid voldoet. 

11.2. Vakbekwaamheid vermeld op de kwalificatiekaart bestuurder 

Verschillende lidstaten hebben ervoor gekozen om de code 95 niet te vermelden op het rijbewijs 
maar om een kwalificatiekaart bestuurder af te leveren waarop de code 95 wordt vermeld. 

NOOT: men mag de kwalificatiekaart bestuurder niet verwarren met de bestuurderskaart. 

Twee gevallen zijn mogelijk: 

1. GEVAL VAN EEN OMWISSELING VAN EEN EUROPEES RIJBEWIJS: Naast het Europees rijbewijs legt 
de houder ook een kwalificatiekaart bestuurder voor. 
 
In dit geval volgt u de gewone omwisselingsprocedure. Gezien de code 95 niet op het Euro-
pees rijbewijs vermeld is, neemt u deze code 95 dan ook niet over op het Belgisch rijbewijs. 
 
 
U NEEMT WEL EEN LEESBARE KOPIE VAN DE KWALIFICATIEKAART BESTUURDER EN STUURT DIT 

NAAR: certdriving@mobilit.fgov.be met als onderwerp: "kopie kwalificatiekaart bestuurder"  
U maakt eveneens een inlichtingenfiche op en voegt hierbij een kopie van deze kwalificatie-
kaart. 
De originele kwalificatiekaart wordt aan de titularis teruggeven. De code 95 wordt niet op het 
rijbewijs vermeld. 

  

mailto:certdriving@mobilit.fgov.be
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2. DE HOUDER VAN DE KWALIFICATIEKAART BESTUURDER HEEFT IN BELGIË ZIJN VERBLIJFPLAATS EN 

IS REEDS HOUDER VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS. 
Deze situatie doet zich voor wanneer de houder de nascholing heeft gevolgd in de lidstaat 
waar hij werkt. 
 
Wanneer de houder deze kwalificatiekaart voorlegt en vraagt om de code 95 op zijn Belgisch 
rijbewijs te verlengen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een hernieuwing van zijn medische 
geschiktheid dan mag u de code 95 niet verlengen en moet u de code 95 van het rijbewijs 
verwijderen. 
 
De gemeente neemt ook een leesbare kopie van deze kwalificatiekaart en stuurt dit naar: 
certdriving@mobilit.fgov.be met als onderwerp: "kopie kwalificatiekaart bestuurder"  
 
De gemeente maakt eveneens een inlichtingenfiche op en voegt hierbij een kopie van deze 
kwalificatiekaart. 
De originele kwalificatiekaart wordt aan de titularis teruggeven.  

In beide gevallen moet bij een wegcontrole de bestuurder naast zijn rijbewijs ook zijn kwalifica-
tiekaart bestuurder waarop de code 95 is vermeld, voorleggen. 

OPGELET: Indien de houder van een kwalificatiekaart in België nascholing volgt om zijn vakbe-
kwaamheid te verlengen dan moet de code 95 toch op zijn rijbewijs gezet worden. 

Om deze Belgische nascholing te valideren zal de dienst rijbewijs de gegevens van de buiten-
landse kwalificatiekaart inbrengen in Mercurius. In dit geval stuurt u een scan van de kwalifica-
tiekaart naar certdriving@mobilit.fgov.be. De medewerkers van de Dienst Rijbewijzen zullen 
dan het nodige doen.  

  

mailto:certdriving@mobilit.fgov.be
mailto:certdriving@mobilit.fgov.be
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12. BELGISCHE KWALIFICATIEKAART BESTUURDER 

RECTO VERSO 

  

Sinds 1 december 2014 reikt België kwalificatiekaarten bestuurder uit aan personen die niet vol-
doen aan de voorwaarden om een rijbewijs in België te krijgen maar die een nascholing hebben 
gevolgd in België om de vakbekwaamheid te verlengen omdat ze in een Belgisch bedrijf werken. 
Deze kaarten moeten bij de FOD Mobiliteit en Vervoer aangevraagd worden. 

Wanneer later dan toch een Belgisch rijbewijs wordt aangevraagd, dan behoudt de titularis zijn 
kwalificatiekaart en wordt de code 95 niet op het rijbewijs vermeld. 

Het aanvraagformulier om een kwalificatiekaart te krijgen vindt u op de webstek van de FOD Mobi-
liteit en Vervoer: 
 
http://mobilit.belgium.be/nl/Resources/formulieren/wegverkeer/form_rijbewijs_kwalificatiekaart_be-
stuurder 

13. MILITAIRE RIJBEWIJZEN 

Sinds 1 mei 2013 kunnen de militaire categorieën van groep 2 niet meer tegen het burgerlijk equi-
valent worden ingewisseld. 

Om een burgerlijk equivalent te verkrijgen moet de titularis van het militair rijbewijs een behoorlijk 
door het examencentrum van het leger ingevuld aanvraagformulier indienen. De examens bij het 
leger zijn steeds examens zonder vakbekwaamheid. De code 95 wordt dus niet vermeld naast de 
categorie die hij via het leger verkregen heeft (tenzij de aanvrager reeds houder was van de vak-
bekwaamheid verkregen door een wettelijke vrijstelling of initiële vakbekwaamheid)  

  

http://mobilit.belgium.be/nl/Resources/formulieren/wegverkeer/form_rijbewijs_kwalificatiekaart_bestuurder
http://mobilit.belgium.be/nl/Resources/formulieren/wegverkeer/form_rijbewijs_kwalificatiekaart_bestuurder


 
OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN 

 

14/12/2020  Hoofdstuk 08 - Pagina 25 
www.mobilit.belgium.be 

III. VOORBEELDEN OPLEIDING 

Rijbewijs 
Vakbekwaamheid = 

code 95 
Nascholing 

Verlenging code 95 
+ 5 jaar 

Houder van ten 
minste een categorie 

vrachtwagen 

Men vakbekwaamheid 
voor groep C 

35 uren groep C en/of 
CD 

Verlenging van de 
vakbekwaamheid 

groep C 

Houder van ten 
minste een categorie 

bus 

Men vakbekwaamheid 
voor groep D 

35 uren groep D en/of 
CD 

Verlenging van de 
vakbekwaamheid 

groep D 

Houder van ten 
minste een categorie 
vrachtwagen en een 

categorie bus 

Men vakbekwaamheid 
voor groep C en voor 

groep D 

35 uren groep C en/of 
CD 

Verlenging van de 
vakbekwaamheid 

groep C et groep D 

Houder van ten 
minste een categorie 
vrachtwagen en een 

categorie bus 

Men vakbekwaamheid 
voor groep C en voor 

groep D 

35 uren groep D en/of 
CD 

Verlenging van de 
vakbekwaamheid 

groep C et groep D 

Houder van ten 
minste een categorie 
vrachtwagen en een 

categorie bus 

Men Vakbekwaamheid 

voor de groep C en 

voor de groep D 

35 uren groep C, D 

en/of CD 

Verlenging van de vak-

bekwaamheid groep C 

et groep D 

Houder van ten 
minste een categorie 
vrachtwagen en een 

categorie bus 

Men Vakbekwaamheid 

voor de groep C maar 

zonder Vakbekwaam-

heid voor de groep D 

35 uren groep C en/of 

CD 

Verlenging van de vak-

bekwaamheid groep C 

maar geen code 95 

voor de 

groep D 

Houder van ten 
minste een categorie 
vrachtwagen en een 

categorie bus 

Zonder Vakbekwaam-

heid voor de groep C 

maar met Vakbe-

kwaamheid voor de 

groep D 

35 uren groep D en/of 

CD 

Verlenging van de vak-

bekwaamheid groep D 

maar geen code 95 

voor de 

groep C 

Houder van ten 
minste een categorie 
vrachtwagen en een 

categorie bus 

Zonder Vakbekwaam-

heid voor de groep C 

en zonder Vakbe-

kwaamheid voor de 

groep D 

35 uren groep C, D 

en/of CD 

Geen code 95, noch 

voor de groep C, noch 

voor de groep D 

  



 
OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN 

 

14/12/2020  Hoofdstuk 08 - Pagina 26 
www.mobilit.belgium.be 

IV. BIJLAGEN 

1. GETUIGSCHRIFT BASISKWALIFICATIE 
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2. GETUIGSCHRIFT NASCHOLING 
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3. AANVRAAGFORMULIER KWALIFICATIEKAART 

 

 


