
 

Certificaat voor werknemers in het internationaal vervoer 

te gebruiken door werknemers in het vervoer wanneer er vanwege de volksgezondheid opnieuw controles 

aan de binnengrenzen worden ingevoerd 

Het certificaat mag worden gebruikt door iedereen die aan boord van een vervoermiddel voor het vervoer van 

goederen of passagiers werkt, in het bijzonder bestuurders; door iedereen die zich verplaatst naar de plaats waar het 

vervoermiddel waarop hij/zij zal gaan werken zich bevindt; of door iedereen die in de vervoersector werkt (1).  

Voor het overschrijden van de binnengrenzen van de Unie wordt de houder van het certificaat geacht een werknemer 

in het internationaal vervoer te zijn.  

Als de werkgever in dienst is van een vervoersonderneming, wordt het certificaat naar behoren ondertekend door de 

werkgever; zelfstandigen ondertekenen het certificaat in hun hoedanigheid van zelfstandig beheerder van de 

vervoersonderneming.  

Het certificaat wordt bij grenscontroles erkend als geldig bewijs dat de persoon weknemer is in het internationaal 

vervoer.  

Bij controles aan de binnengrenzen van de Unie mag van vervoerswerknemers die het certificaat gebruiken (model 

hieronder) niet worden verlangd dat ze andere documenten dan hun persoonlijke identificatie overleggen om te 

bewijzen dat zij werknemer in het internationaal vervoer zijn.  

Wanneer de controles aan de binnengrenzen worden opgeheven, moeten de werknemers voor de uitoefening van hun 

activiteiten alleen de documenten overleggen waarin de EU-wetgeving voorziet. 

De elektronische of gedrukte versie van het certificaat moet als toereikend worden beschouwd. 

 

(1) Piloten, vliegend personeel en zeevarenden vallen onder de punten 5.2 en 5.3 van het handboek. 

  



 

 

Certificaat voor werknemers in het internationaal vervoer  

Hierbij wordt bevestigd dat:  

Voornaam en naam: 

Geboortedatum: 

Verblijfplaats: 

activiteiten in het internationale vervoer verricht als * 

☐ chauffeur van een licht voertuig, inclusief lichte bedrijfsvoertuigen, auto's of motorfietsen 

 

☐ vrachtwagenchauffeur 

☐ bus- of touringcarchauffeur 

☐ treinmachinist 

☐ treinpersoneel 

☐ vervoersinspecteur 

☐ binnenschipper 

☐ bemanningslid van binnenschepen 

 

☐ bestuurder van een voertuig voor maximaal 9 personen waarmee een van de bovenstaande categorieën personen 

worden vervoerd, die een werknemer is van dezelfde werkgever en die personen van of naar de werkplaats vervoert 

of lege ritten uitvoert in verband met dergelijk vervoer 
 

☐ andere werknemers in de vervoerssector, gelieve te specificeren:  

 

* Kruis aan wat van toepassing is  

 

Plaats, datum: 

Voor het bedrijf/het kantoor/de organisatie (Naam en handtekening): 


