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Inleiding
Het opstarten, voortzetten of overnemen van een
onderneming voor beroepsgoederenvervoer over de weg
gebeurt niet zomaar.
Vooreerst moet u aan welbepaalde voorwaarden voldoen.
Deze brochure maakt u beknopt wegwijs in de
voorafgaande plichtplegingen.

Het ITLB is een vereniging
zonder
winstoogmerk,
opgericht
in
1966
op
gemeenschappelijk
initiatief
van de overheid en de privésector (beroepsfederaties).
Eén van onze kernactiviteiten
bestaat erin de overheid bij te
staan door het organiseren van
de opleidingen en de examens
van de vakbekwaamheid voor
vervoersmanagers
in
het
beroepsgoederenvervoer over
de weg.
www.itlb.be
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I. De vier basisvoorwaarden
Alvorens u bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer de noodzakelijke
vervoersvergunning kunt aanvragen of wanneer u ze wenst te behouden, moet u voldoen aan vier
basisvoorwaarden.

Wanneer is de reglementering betreffende de toegang tot het beroep vervoerder van goederen over de weg
niet van toepassing?
•

Zowel in het nationaal als in het internationaal vervoer :
1°) het vervoer van zaken verricht met een motorvoertuig of een sleep waarvan het nuttig laadvermogen niet meer dan 500
kg bedraagt;
2°) het vervoer van bagage verricht met een motorvoertuig dat uitsluitend voor personenvervoer is gebouwd of met een
aanhangwagen die aan dit motorvoertuig is gekoppeld;
3°) het vervoer van beschadigde of onklare voertuigen;
4°) het postvervoer verricht in het kader van een opdracht van openbare dienst;
5°) het vervoer van geneesmiddelen, medische apparaten en uitrusting alsmede van andere artikelen die nodig zijn voor
eerstehulpverlening, met name in geval van rampen.

•

Enkel in het nationaal vervoer (= waarbij de betrokken voertuigen de Belgische grens niet overschrijden) :
6°) het vervoer van zaken verricht buiten de openbare weg;
7°) het vervoer van voertuigen die worden verplaatst op vordering van de hiertoe bevoegde ambtenaren;
8°) het vervoer verricht met het oog op het uitstrooien op de openbare weg van stoffen om het verkeer te beveiligen bij
gevaarlijke weersomstandigheden of andere;
9°) het vervoer van waarden verricht met speciaal daartoe ontworpen voertuigen;
10°) het begrafenisvervoer.
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1. Vestiging in België
De onderneming dient een daadwerkelijke vestiging in België te hebben

2. Betrouwbaarheid
De onderneming, de personen belast met het dagelijks bestuur en de vervoersmanager mogen geen
beroepsverbod of ernstige strafrechtelijke veroordelingen hebben opgelopen of ernstige inbreuken
op de vervoerswetgeving hebben gepleegd.
Dit wordt aangetoond met een uittreksel uit het strafregister, aangevuld met een uittreksel uit het
elektronisch register van wegvervoerondernemingen.

3.

Financiële draagkracht

De vervoeronderneming moet aantonen dat zij een hoofdelijke borgtocht heeft gesteld van 9.000
euro voor het eerste motorvoertuig (eerste kopie van haar vervoervergunning) en 5.000 euro voor
elk bijkomend motorvoertuig (d.w.z. voor elke bijkomende kopie van haar vervoervergunning). De
kopieën van de vervoervergunning zijn slechts vereist voor de motorvoertuigen. De financiële
draagkracht wordt aangetoond door een attest van een kredietinstelling of
verzekeringsonderneming. Tot nader order wordt ook een deposito in speciën bij de Deposito- en
Consignatiekas aangenomen.

4.

Vakbekwaamheid voor vervoersmanagers

Ten minste één natuurlijke persoon, die de vervoerwerkzaamheden van de onderneming permanent
en daadwerkelijk leidt, moet houder zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid geldig voor het
beroepsgoederenvervoer over de weg.
Dit getuigschrift wordt afgegeven door de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer aan de
kandidaten die geslaagd zijn voor het desbetreffende examen van vakbekwaamheid. De kandidaten
die niet slagen bij hun eerste deelneming aan het examen van vakbekwaamheid en de cursussen niet
gevolgd hebben bij de erkende opleidingsinstelling, zijn verplicht deze cursussen te volgen vooraleer
zich opnieuw voor het examen in te schrijven.
Het Instituut wegTransport en Logistiek België (ITLB) is als enige erkend voor het organiseren van de
cursussen. Het examen wordt georganiseerd door de examencommissie, benoemd door de Minister
voor Mobiliteit en Vervoer
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II. Vakbekwaamheid: opleiding
1. Week- of weekendformule
Het ITLB biedt twee formules, de opleiding tijdens de week of de opleiding tijdens de weekends. De
opleidingsduur verschilt weliswaar, maar inhoudelijk zijn ze dezelfde.

September 2015:

September 2015 – februari 2016:

• Wanneer? Vanaf 7 september 2015 tot en
met 25 september 2015 (onder voorbehoud
van voldoende inschrijvingen)

• Wanneer? Vanaf 19 september 2015 tot
eind februari 2016 (onder voorbehoud van
voldoende inschrijvingen)

• Waar?
o Brugge: Campus Ten Briele
(Ten Briele 7, 8200 Brugge)
o Mechelen: Syntra Campus Mechelen
(Industriepark Noord G2, Oude Baan 2,
2800 Mechelen)

• Waar?
o Kortrijk: Syntra West Kortrijk
Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk
o Hasselt: Syntra Hasselt
Gouverneur Verwilghensingel 40, 3500
Hasselt
o Sint-Niklaas: Syntra Sint-Niklaas
(Hogekouter 1, 9100 Sint-NIklaas)

2. Hoeveel kost het en hoe zich inschrijven?
De kostprijs van de opleiding ‘vakbekwaamheid beroepsgoederenvervoer over de weg’ bedraagt
€ 930. Het volledige programma omvat 116 lesuren.
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Na ontvangst van het hierbij gevoegde inschrijvingsformulier sturen we u een factuur toe voor het
inschrijvingsrecht. Pas na de betaling van deze factuur zal u toegelaten worden om deel te nemen
aan de lessen.
De lessenreeks komt ook in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Raadpleeg de volgende website
voor meer informatie:

www.kmoportefeuille.be

3. Lesmateriaal
Alle lesonderwerpen zijn overzichtelijk en duidelijk uitgelegd in de bijhorende handboeken. Deze zijn
niet alleen handig als studiemiddel voor de examens, maar ze vormen bovendien ook een nuttig
werkinstrument tijdens het dagelijkse beheer van uw onderneming.

4. Welke onderwerpen?
In deze cursussen komen alle onderwerpen, waarvan de kennis verplicht wordt gesteld door de
regelgeving en die onmisbaar zijn om een vervoeronderneming op deskundige wijze te starten of te
leiden, uitgebreid aan bod.
Zo wordt u ingelicht over de vereiste formaliteiten en procedures uit het handels-, sociaal en fiscaal
recht, BTW- en douanereglementering, arbeidsreglementering en algemeen management.
Uiteraard komen ook de typische aspecten van het nationaal en het internationaal wegvervoer aan
bod zoals kostprijsberekening, het aanvragen van de vereiste vervoersvergunningen, de bepalingen
betreffende de vervoersovereenkomst,…
Tevens wordt er aandacht geschonken aan de technische aspecten van een vrachtwagen, het laden
en lossen, het onderhoud en de keuze van een aangepast vervoermiddel alsook nieuwe tendensen
uit de logistiek, het gecombineerd vervoer,…

De leerstof is in principe afgestemd op een scholing en/of ervaring die overeenkomt met het niveau
van het voltooid verplicht schoolbezoek.
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Volledig programma
Vakken Totaal
Burgerlijk recht
3
Handelsrecht
3
Sociaal recht
4
Belastingrecht
6
De vervoerovereenkomst
6
Arbeidsreglementering
8
Betalings- en financieringstechnieken
6
Boekhouden en financiële analyse
14
Verzekeringen
4
Kostprijs en prijsvorming
12
Organisatie, beheer en kwaliteitszorg
6
Telematica
2
Tussenpersonen
2
Veiligheid op de weg en voornaamste verkeersregels
6
Keuze en onderhoud van voertuigcomponenten
6
Toegang tot het beroep en de uitoefening ervan
6
Goederenbehandeling
4
ABC van het ADR
4
Douane
4
Afmetingen en massa’s
1
Intermodaal vervoer
2
ATP (vervoer onder geleide temperatuur)
1
Vervoer van levende dieren
2
Afvalvervoer
2
Logistiek
2
Totaal aantal lesuren
116
Kostprijs € 930
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5. Vrijstellingen
Kandidaten die de hiernavolgende vrijstellingen voor het examen wensen in te roepen, zijn
vrijgesteld van de desbetreffende lessen. Kandidaten moeten daartoe wel een afschrift van hun
diploma bij het inschrijvingsformulier voegen.
Het inroepen van een vrijstelling voor een gedeelte van het examen kan echter enkel indien u
beschikt over één of meer van volgende diploma’s:
1
2

bachelor/master in de rechten
bachelor/master in de economische wetenschappen, de toegepaste economische
wetenschappen, de handelswetenschappen of handelsingenieur

3
4
5
6
7
8
9
10

master in de economie, het recht en de bedrijfskunde
Bachelor in het bedrijfsmanagement(richting accountancy en fiscaliteit)
Bachelor in bedrijfsmanagement (richting rechtspraktijk)
Master of science in accountancy en het revisoraat
Gegradueerde in het boekhouden
Gegradueerde in de fiscale wetenschappen
3de graad BSO vrachtwagenchauffeur/ vrachtwagenchauffeur bijzonder transport
Certificaat SE-n-SE internationaal transport en goederenvervoer

De tabel op de volgende pagina geeft u een overzicht van de vakken die u zeker moet instuderen
voor de examens, rekening houdend met mogelijke vrijstellingen die u kunt inroepen indien u over
de juiste diploma’s beschikt. De cijfers in de kolommen 1 t.e.m. 10 komen overeen met het
bovenstaande lijstje met diploma’s. De groengekleurde vakken geven de vrijstellingen per diploma
aan.
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Vakken

Lessen in functie van diploma, rekening houdend met vrijstellingen

Totaal
1

Burgerlijk recht
Handelsrecht
Sociaal recht
Belastingrecht
De vervoersovereenkomst
Arbeidsreglementering
Betalings-en financieringstechnieken
Boekhouden en financiële analyse
Verzekeringen
Kostprijs en prijsvorming
Organisatie, beheer en kwaliteitszorg
Telematica
Tussenpersonen
Veiligheid op de weg en voornaamste verkeersregels
Keuze en onderhoud van voertuigcomponenten
Toegang tot het beroep en de uitoefening ervan
Goederenbehandeling
ABC van het ADR
Douane
Afmetingen en massa's
Intermodaal vervoer
ATP (vervoer onder geleide temperatuur)
Vervoer van levende dieren
Afvalvervoer
Logistiek

3
3
4
6
6
8
6
14
4
12
6
2
2
6
6
6
4
4
4
1
2
1
2
2
2
116

2
3

3

4

5

6

7

8

6
6
6
4
4
4
1
2
1
2
2
2
40

6
14
4
12
6
2
2
6
6
6
4
4
4
1
2
1
2
2
2
86

6
6
6
4
4
4
1
2
1
2
2
2
40

6
6
6
4
4
4
1
2
1
2
2
2
40

6
6
6
4
4
4
1
2
1
2
2
2
40

6
6
14
4
12
6
2
2
6
6
6
4
4
4
1
2
1
2
2
2
86

6
6
6
4
4
4
1
2
1
2
2
2
49

6
6
6
4
4
4
1
2
1
2
2
2
40

9
3
3
4
6
6
8
6
14
4
12
6
2
2
6

10
3
3
4
6
6
8
6
14
4
12
6
2
2
6
6

6
4
4
4
1
2
1
2
2
2
94

104

III. Vakbekwaamheid: examens
1. Schriftelijke en mondelinge proeven
Het examen bestaat uit twee delen: een schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte.
•

Tweede examenzitting 2015:
De schriftelijke proeven vinden in principe plaats op 18 oktober 2015;
De mondeling proef vindt in principe plaats vanaf 14 november 2015.

•

Eerste examenzitting 2016:
De schriftelijke proeven vinden in principe plaats in de loop van de maand maart 2016;
De mondeling proef vindt in principe plaats in de loop van de maand april 2016.

2. Hoeveel kost het en hoe zich inschrijven?
Vóór het einde van de lessencyclus ontvangt elke deelnemer het examenreglement en een
inschrijvingsformulier voor het examen. Inschrijving voor het examen is in principe enkel
mogelijk tot uiterlijk 3 weken voor het examen.
Na ontvangst van het door u degelijk ingevuld inschrijvingsformulier zullen we u een factuur
zenden voor de betaling van het inschrijvingsgeld. Dit bedraagt € 345 (prijs onder
voorbehoud van indexatie bij toepassing van M.B. 23 mei 2014).
Pas na de betaling van de factuur bent u geldig ingeschreven voor het examen.
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INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR DE CURSUSSEN VAN
VAKBEKWAAMHEID VOOR GOEDERENVERVOER OVER DE WEG
(Gelieve leesbaar in te vullen in DRUKLETTERS in de daartoe voorziene vakjes)

Naam en voorna(a)m(en): Dhr. / Mevr.
………………………………………………………………………………………………………………..
Privé-adres (straat, nr, postcode, gemeente:)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Geboorteplaats en –land:

………………………………………………………………………………………………………………..

Geboortedatum:

………………………………………

Rijksregisternr. ………………………………………..

Tel.

………………………………………

Fax:

Email:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………..

Wenst zich in te schrijven voor de cursus goederenvervoer over de weg:
het volledige lesprogramma (€ 930, 116 lesuren)
(Noot: indien u vrijstellingen voor het examen wenst in te roepen, gelieve een kopie van uw diploma bij te voegen)

En, wenst de volgende cyclus te volgen:
Weekdagcursus september 2015 (maandag-vrijdag) van 7/09/2015 tot en met 25/09/2015 te:
Brugge
Mechelen
Weekendcursus september 2015 (zaterdagen) van 19/09/2015 tot en eind februari 2016 te:
Sint-Niklaas
Kortrijk
Hasselt

Een factuur dient te worden toegezonden:
Op naam van de cursist

BTW nr……………………………………………….
Voorbehouden aan het ITLB:
Factuur nr. ………………………………………
Van: ………… / …………. / ……………………

Datum:

Op naam van de onderneming

Naam: ………………………………………………………
BTW nr.:……………………………………………………
Straat, nr, postbus:…………………………………...
………………………………………………………………..
Postcode, gemeente:…………………………………
………………………………………………………………..
Tel……………………………………………………………
Fax…………………………………………………………..
Handtekening:

Nadere cursusmodaliteiten zijn ook terug te vinden in de vigerende wetgeving (wet van 15/07/2013 (B.S. 18/02/2014),
K.B. van 22/05/2014 (B.S. 15/07/2014) en M.B. van 23/05/2014 (B.S. 15/07/2014))
Door onderhavig inschrijvingsformulier te ondertekenen, verbindt men zich ertoe de onderstaande betalingsvoorwaarden na
te leven :
Pas na betaling van de factuur zal men toegelaten worden om deel te nemen aan de lessen. De betaling moet na ontvangst
van de factuur uitgevoerd worden met vermelding van de exacte refertes. Elke schriftelijke vraag voor annulatie voor de
aanvang van de cursussen annuleert de factuur. Elke schriftelijke vraag voor annulatie na de aanvang van de cursussen zal
aanleiding geven tot het aanrekenen van € 142 administratieve kosten en eventueel een factuur voor de ontvangen
leerboeken.

INSTITUUT WEGTRANSPORT EN LOGISTIEK BELGIË, vereniging zonder winstoogmerk
Archimedesstraat 5 – 1000 Brussel – Tel. : 02/234.30.10 – Fax: 02/230.75.34 – Email: info@itlb.be

IDENTIFICATIEGEGEVENS1
1. Schoolopleiding ²
Lagere school
Lager middelbaar

Niet-universitair hoger onderwijs
Universitair onderwijs

Hoger middelbaar

Andere: …………………………………………………………………………

2. Bent u werkzaam in een bedrijf dat aan goederenvervoer over de weg doet? 2
Ja
• Nr. van eventuele vervoersvergunnning:
………………………………………………………………..
• Welke functie bekleedt u?
Zelfstandig werkgever
Helper, niet onderworpen aan RSZ
(vb. echtgeno(o)t(e), familielid)
Zaakvoerder (BVBA) of bestuurder (NV)
Kaderlid
Bediende
Chauffeur
Andere: …………………………………………………..

Neen
• In welk ander soort bedrijf bent u werkzaam? Vb.
Expeditiebedrijf
Voertuigenconstructie
Bevrachtigskantoor
Bankwezen
Douaneagenschap
Verzekeringswezen
Industrie
Leasing/Verhuringsmaatsch.
Exporthandel
Ander:……………………………………………………………………….
• In welke afdeling? ……………………………………………
• In welke functie? ……………………………………………..
• Hebt u een andere activiteit? Vb.
Student(e)
Zelfstandig beroep
Werkzoekende
Geen beroep
Andere: ………………………………………………………………….

3. Bent u van huis uit betrokken bij een vervoeronderneming? (Vb. vervoerder van vader op zoon,
familiale banden, enz.) ²
Ja

Neen

4. Bij het behalen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor goederenvervoer over de weg,

verleen ik toelating dat mijn personalia mogen worden verstrekt aan derden met het oog op het
verkrijgen van aanbiedingen3 voor een eventuele inbreng van mijn getuigschrift in een
onderneming.
Ja

Neen

Opgelet!
Het bekomen van een getuigschrift van vakbekwaamheid geeft niet automatisch recht op een vervoersvergunning.
De FOD Mobiliteit en Vervoer zal de naleving van de andere drie voorwaarden (betrouwbaarheid, financiële
draagkracht, vestiging in België) nagaan.

1

Deze inlichtingen over u zijn bestemd voor interne administratieve en statistische doeleinden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992,
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunnen deze inlichtingen u op uw verzoek worden meegedeeld ter controle en zullen zij,
indien nodig, worden verbeterd.
2
Gelieve in te vullen waar het hoort en kruisjes te plaatsen in de daartoe bestemde vakjes.
3
Overeenkomstig de vrijstelling aangevraagd bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer onder identificatienummer 000328216

