
Vakbekwaamheid voor chauffeurs C/CE 
via het VFU

Waar moet ik op letten ?



Need to know alvorens aan de slag te gaan !

 De vakbekwaamheid is een aanvulling aan het rijbewijs die 
verplicht is voor alle professionele bestuurders met een 
rijbewijs van de categoriegroepen C en D.

 Zij moet bovenop het rijbewijs worden gehaald en de 
houder moet voor de verlenging ervan om de 5 jaar een 
nascholing volgen.

 Het bewijs daarvan wordt op het rijbewijs aangeduid met 
de code 95 naast de betrokken categorie.

 De vakbekwaamheid kan verlengd worden door minimum 
35u opleiding te volgen in een erkend opleidingscentrum.

 Het aanbod van het VFU bevat alle verplichte modules 
theorie + de volledige praktijkmodule !



Wat moet ik controleren op het rijbewijs ?

Kijk in kolom 1 van het rijbewijs voor welk vervoersmiddel 
het rijbewijs is behaald ! Dient C of C/E te zijn 
Kijk in kolom 2 van het rijbewijs wanneer het rijbewijs is 
behaald. 
Kijk in kolom 3 tot wanneer de kandidaat een geldige 
medische keuring heeft ! Is deze verlopen of verloopt ze 
weldra ? ….. Laat je kandidaat medisch keuren VOOR 
aanvang van de opleiding.
Kijk in kolom 4 of het gaat om een geldig rijbewijs met 
aanduiding van code 95 



Zo meteen geven we je enkele voorbeelden ! MAAR…

Twijfel je aan sommige aanduidingen op het rijbewijs ? 
Kan je geen aanduiding van de code 95 vinden ?
Gaat het om een buitenlands rijbewijs ?
Twijfel je aan de medische geschiktheid ?
Lijkt het rijbewijs eerder een uitzondering dan de regel te 
zijn ?

Scan voor en achterzijde van het rijbewijs in en mail het 
naar je sectorconsulent en we kijken het voor je na !



Een rijbewijs C/CE behaald voor 2009
Waar let ik op ? (nieuw rijbewijs )

Kolom 1 welk 
vervoersmiddel

Kolom 2 Wanneer werd het rijbewijs behaald 

Kolom 3 geldigheid van de 
medische keuring

Kolom 4 geldig 
rijbewijs met 
aanduiding van 
een code 95



Een rijbewijs C/CE behaald voor 2009
Waar let ik op ? (Oud rijbewijs )

Kolom 1 welk 
vervoersmiddel

Kolom 2 Wanneer werd 
het rijbewijs behaald 

Kolom 3 
geldigheid van de 
medische keuring

Kolom 4 geldig 
rijbewijs met 
aanduiding van een 
code 95



Een rijbewijs C/CE behaald na 2013 (nieuw rijbewijs )

Kolom 1 welk 
vervoersmiddel

Kolom 2 Wanneer werd het rijbewijs 
behaald Kolom 3 geldigheid van de 

medische keuring

Kolom 4 geldig 
rijbewijs met 
aanduiding van 
een code 95



Een rijbewijs C/CE behaald na 2016 
Waar let ik op ? (Oud rijbewijs )

Kolom 1 welk 
vervoersmiddel

Kolom 2 Wanneer werd het 
rijbewijs behaald 

Kolom 3 
geldigheid van 
de medische 
keuring

Kolom 4 
geldig 
rijbewijs 
met 
aanduiding 
van een 
code 95



Contact

• www.vfu-ffi.be

• Volg ons op 

• Tweet met ons mee  

• Bekijk ons kanaal op 

• info@vfu-ffi.be

www.vfu-ffi.be/linkedin

https://twitter.com/VFUFFI



Bedankt voor uw aandacht!


