
24/02/2022

1

Infoavond 
West-Vlaams 
Transportforum

2 4  F E B R UAR I  2 0 2 2

R U M B E K E



24/02/2022

2

Mr. Jasper Bolle

Advocaat

Gerechtsmandataris

Praktijkassistent Universiteit Gent –

Verzekerings- & vervoersrecht

Mr. Geert Schouppe

Advocaat

Gerechtsmandataris



24/02/2022

3

Overzicht 

o Mobility-package

o Cabotagecommissie

o Nieuwe detacheringsregels vanaf 2/2/22

o 40-ton regel in Frankrijk vanaf 1/1/22

o Ingave landcode bij passeren landsgrens vanaf 2/2/22

o Ongeschiktheid om een voertuig te besturen (Art. 42 Wegverkeerswet)



24/02/2022

4

Mobility-package

� Aangenomen door Europees Parlement op 8/7/2020

� Bestaat uit 2 verordeningen en 1 richtlijn

� Nieuwe regels inzake de toegang tot het beroep & de markt, de rij- en rusttijden, de tachografen, de
handhaving en detachering van bestuurders

� Mobility package wordt aangevochten, o.m. bij het Hof van Justitie, maar dit werkt niet schorsend

� Uitrol vanaf 20/8/2020 (rij- en rusttijden)

� Welke regels traden in werking in februari 2022 & komen eraan in de nabije toekomst ?

� 2/2/22 : registratie grenspassage en detachering

� 21/2/22 : vestigingseis en cabotage

� 21/8/23 : smart tacho 2
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Mobility-package: de Europese vlucht 
vooruit of gemiste kans ?

� De regels en doelstellingen werken op papier, MAAR werken ze ook in praktijk ?

� Doel is o.m. verduidelijking, vereenvoudiging & gelijk speelveld, maar veel (potentiële)

onduidelijkheid en interpretagiemarges voor ondernemingen, chauffeurs, controleurs,

verbalisanten, rechtbanken, commissies,… (bv. ingeven landcode bij grensovergang)

� Handhaving zal strikter worden & blijft nationaal

� FOD Mobiliteit & Vervoer blinkt alvast niet uit in een publieke proactieve houding ten aanzien

van vervoersondernemingen en chauffeurs
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Mobility-package: de vestigingseis vanaf 21/2/22

� Een vervoersonderneming in een land moet er ook effectief zijn: geen postbus, maar een werkelijke en
effecieve vestiging

� Uitbreiding administratieve en fysieke eisen vestiging: onderneming moet in de lidstaat van vestiging
beschikken over gebouwen waar alle (al dan niet elektronische) documenten mbt de hoofdactiviteiten
worden bewaard, m.n.: (-) boekhouding (-) vervoersovereenkomsten (-) documenten m.b.t.
personeelsbeleid (-) arbeidsovereenkomsten (-) SZ-documenten (-) gegevens over dispatching en
detachering van chauffeurs (-) documenten met gegevens over cabotage – R&Rgegevens (-) alle overige
relevante documenten

� Return home vehicule (verplichte terugkeer): voertuig moet eens in de 8 weken terugkeren naar één van
de exploitatievestigingen in de lidstaat waar hij geregistreerd staat. Nog onbekend hoe lang het voertuig
moet blijven

� Return home chauffeur: verplichting voor de vervoersonderneming om de arbeid zo te organiseren, dat
de chauffeur eens in de 4 weken naar zijn woonplaats of naar de exploitatievestiging van de werkgever
waar de chauffeur normaal gesproken is gestationeerd, terug kan keren



24/02/2022

9

Mobility-package: cabotage vanaf 21/2/22

� Wat is cabotage ? Binnenlands vervoer voor rekening van derden dat op tijdelijke basis op het
grondgebied van een lidstaat wordt verricht door een in een andere lidstaat gevestigde exploitant

� Bv. Belg doet transport van Rijsel naar Parijs

� Bestaande regels:

� Max 3 ritten in max 7 dagen in lidstaat van ontvangst

� Toegestaan na voorafgaand internationaal beladen transport

� Alle goederen moeten zijn gelost, alvorens cabotage is toegestaan

� Indien leeg binnenkomen in lidstaat: 1 cabotagerit binnen 3 dagen na binnenkomst
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Mobility-package: cabotage vanaf 21/2/22

� Aanvullende regels toegevoegd bovenop de bestaande regels:

� Cooling off periode van 4 dagen: met hetzelfde voertuig mag dan na de laatste cabotagerit
gedurende 4 dagen niet in die lidstaat worden gecaboteerd

� Als het voertuig tijdens de 4 dagen cooling off periode wél in de lidstaat is geweest waar het gaat
caboteren, maar in die vier dagen geen cabotagerit heeft uitgevoerd (bv. bilaterale rit of transit) moet
de chauffeur of vervoerder via de vrachtbrief aan kunnen tonen dat er GEEN cabotagerit heeft
plaatsgevonden

� De chauffeur mag tijdens wegcontrole contact opnemen met bedrijf om alsnog bewijs aan te leveren
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Mobility-package: 
Gecombineerd vervoer

� Tot en met 20/2/22 bij gecombineerd
vervoer: Voor- en natransport van
gecombineerd vervoer is onderdeel van
internationaal transport en kan
ongelimiteerd uitgevoerd worden.
Cabotageregels niet van toepassing

� Vanaf 21/2/22 bij gecombineerd vervoer:
Voor- en natransport in dezelfde lidstaat
valt onder cabotageregime, maar lidstaten
mogen hier nationaal van afwijken. Periode
waarin deze transporten moeten
plaatsvinden mogen lidstaten verkorten of
verlengen
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Mobility-package: smart tacho 2 (SMT2)

� Vanaf 21/8/23: Smart tacho 2 op nieuw geregistreerde voertuigen

� 1/1/25: Smart tacho 2 in alle voertuigen met een analoge en digitale tachograaf ingezet voor

internationaal transport (retrofit)

� 19/8/25: Smart tacho 2 in alle voertuigen met een smart tacho 1 in het internationaal vervoer

(retrofit)

� 1/7/26: Smart tacho 2 in alle voertuigen vanaf 2,5 ton in het internationaal vervoer
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Cabotagecommissie

� Bestuurlijke vs gerechtelijke procedure

� Voor vermeend vastgestelde inbreuken naar aanleiding van een cabotagerit (cabotage, R&R, 
technische eisen,…)

� Kan aanleiding geven tot cabotageverbod van max. 1 jaar

� Beslissing wordt genomen door Prefect van een regio, na advies van de ‘cabotagecommissie’: 
Commission Territoriale des Sanctions Administratives (CTSA)

� Commissie samengesteld uit controleurs, Franse transporteurs, werknemersorganisatie, 
organisatie openbaar vervoer

� Geen klassieke gerechtelijke procedure � geen klassieke spelregels (bv. kopie dossier, 
mogelijkheid met Prefect te spreken, advies inzien,…)

� Beroep tegen beslissing: genadeverzoek aan Prefect, administratief beroep bij Minister, 
gerechtelijk beroep bij administratieve rechtbank
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“Alle niet-Fransen

buiten”

Cabotagecommissie – 12/12/2013
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Nieuwe detacheringsregels vanaf 2/2/22

� Algemeen criterium: wanneer is sprake van detachering in

transport ? als er een voldoende mate van verbondenheid bestaat

tussen de verrichte arbeid en de lidstaat van ontvangst

� Op basis van dat algemeen criterium wordt een onderscheid

gemaakt tussen soorten vervoer waarop de detacheringsregels wel

of niet van toepassing zijn (zie volgende slide)
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Soort vervoer Omschrijving voorbeeld
Sprake van 

detachering ?

Cabotage = nationaal vervoer

binnenlands vervoer voor rekening van derden dat op tijdelijke 

basis op het grondgebied van een lidstaat wordt verricht door 

een in een andere lidstaat gevestigde exploitant

Roemeen doet een transport van Aarlen naar De Panne Ja

Cross-trade = niet-bilateraal 

internationaal vervoer

vervoer tussen twee lidstaten of tussen een lidstaat en een 

derde land, waarvan geen enkele het land van vestiging is van 

de exploitant die deze activiteiten uitvoert

Roemeen doet een transport van Frankrijk naar België Ja

bilateraal internationaal vervoer
vervoer tussen de lidstaat van vestiging en een andere lidstaat 

(of derde land)
Roemeen doet een transport van Roemenië naar België Neen

Beperkte aanvullende activiteiten van laden en/of lossen die worden uitgevoerd in het kader van bilaterale transacties in de lidstaten of derde landen die de 

chauffeur doorkruist: (Ofwel) 1 laad- en/of losactiviteit op de heenweg & 1 op de terugweg (ofwel) 0 laad- en/of losactiviteiten op de heenweg & 2 op de 

terugweg, niet in hetzelfde land

Neen

Transitvervoer
over het grondgebied van een lidstaat zonder enige activiteit 

van laden of lossen 

Roemeen rijdt van Duitsland naar Frankrijk over België 

zonder in België te laden of lossen
Neen

het begin- of eindtraject van gecombineerd vervoer indien het wegtraject als zodanig bestaat uit internationaal bilateraal vervoer Neen
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Nieuwe detacheringsverplichtingen vanaf 
2/2/22

� Toepasselijke loon- en arbeidsvoorwaarden: de chauffeur heeft recht op de

arbeidsvoorwaarden uit het land waarnaar hij gedetacheerd is, voor zover

deze beter zijn dan de arbeidsvoorwaarden van zijn eigen land: (-) loon (-)

aantal betaalde vakantiedagen (-) vergoedingen op overwerk (-) gezondheid,

veiligheid en hygiëne op het werk (-) …
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Nieuwe detacheringsverplichtingen vanaf 
2/2/22

� Detacheringsverklaringen moeten worden ingediend volgens een uniform model via een
publieke interface van het IMI-platform (Informatiesysteem voor de Interne Markt)

� Aanmelding op nationale platformen (bv. LIMOSA, Duitse MILOG, Franse SIPSI…) komt te
vervallen

� Aanstelling van lokale vertegenwoordiger komt te vervallen

� Voorwaarden aanmelding & indienen verklaring:

� Moet gebeuren voorafgaand aan de detachering

� Heeft geldigheidsduur van 1 dag tot 6 maanden

� Moet gebeuren per land en per chauffeur

� Chauffeur moet kopie van de detacheringsverklaring bij zich hebben
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Detachering en A1

� Detachering (aanmelding op IMI-platform) vervangt de aanvraag van een A1 document niet

� A1-document = document dat bevestigt welk sociaal zekerheidsstelsel op iemand van

toepassing is bij internationale tewerkstelling

� Toont aan in welk land iemand onderworpen is aan de sociale zekerheid en waar bijdragen

worden betaald

� A1 document aanvragen blijft verplicht

� Er moet dus zowel IMI-aanmelding gebeuren als aanvraag A1-document
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40-ton regel in Frankrijk vanaf 1/1/22

� EU-richtlijn 96/53: met meer dan 40 ton mag je de grens niet over. Lidstaten kunnen voor nationaal vervoer
wel hoger maximum voorzien

� 1/1/2013: verhoging door Frankrijk van MTM van 40 naar 44 ton op 5 assen

� Was formeel enkel voor nationaal vervoer (ook cabotage, doch niet internationaal), maar in praktijk
juridische problemen over al dan niet wettelijke basis voor bestraffing bij internationaal

� Gedaan vanaf 1/1/2022: Frans Decreet 2021-1006: gebruik van 44 ton op 5 assen enkel nog mogelijk bij
nationaal vervoer (incl. cabotage) dat volledig op het Franse grondgebied plaatsvindt

� Bij internationaal vervoer: maximaal 40 ton. Uitzondering: 44 ton op 5 assen bij internationaal vervoer
enkel nog mogelijk bij intermodaal vervoer of gecombineerd vervoer

� Beroep ingesteld tegen het Decreet (o.m. door UPTR) --> regeling mogelijks dus tijdelijk

� ‘Green Deal’ van Europese Commissie zal in 2022 de EU-richtlijn inzake afmetingen en gewichten herzien
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Ingave landcode bij passeren landsgrens

� Nieuwe verplichting vanaf 2/2/22: bij het passeren van een landsgrens moet de landcode

manueel ingevoerd worden in de tachograaf van het land dat binnengereden wordt

� Via de functie ‘Begin land’ (VDO) / ‘Beginplaats’ (Stoneridge)

� Aanvullend bovenop reeds bestaande verplichting bij aanvang & einde van de dienst

� Doel: beter controleren cabotage- & detacheringsregels

� Op welk ogenblik invoeren ?

� Op de grens of de dichtstbijzijnde mogelijke stopplaats voorbij de grens

� Dus NIET bij de eerst feitelijk geplande stop (tenzij dat de dichtsbijzijnde mogelijke stopplaats betreft)
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Ingave landcode bij passeren landsgrens

� Welke tacho’s ?

� Zowel de analoge tachograaf, de digitale tachograaf (G1) en smart tacho 1 (G2V1)

� Zodra het voertuig in de toekomst voorzien is van een smart tacho 2 (vanaf 21/8/23) komt deze verplichting te
vervallen, gezien er dan automatische registratie zal zijn

� Ook bij ’hoefijzervervoer’ ?

� Hoefijzervervoer: binnenland vervoer met begin- en eindpunt in hetzelfde land, maar de route verloopt deels in
een ander land

� Ja � bij iedere grenspassage moet de landcode ingevoerd worden, ongeacht het aantal kilometers dat je in het
ander land rijdt
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Ingave landcode bij 
passeren landsgrens

� Is er een ‘gedoogmarge’

� Wat als de feitelijke geplande stopplaats maar een paar
kilometer voorbij de dichtsbijzijnde mogelijke stopplaats ?

� Er is geen gedoogmarge

� Sanctie ?

� België: 55 EUR

� Nederland: 100 EUR

� Frankrijk: 135 EUR
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Ongeschiktheid om een voertuig te 
besturen (Art. 42 Wegverkeerswet)

� Klassiek rijverbod � Verval van het recht tot sturen uitgesproken in toepassing van artikel 42 
Wegverkeerswet wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid

� Veiligheidsmaatregel opgelegd door de politierechtbank voor alle categoriën van voertuigen

� Geen wettelijke criteria en/of specifiek verkeersmisdrijf: alcoholmisbruik, verdovende middelen, rijgedrag…

� Eventueel stelt rechtbank een deskundige aan

� Misbruik in praktijk door rechtbank: bv. in geval van verstek

� Gaat onmiddellijk ingeval van tegenspraak. Bij verstek gaat het onmiddellijk in vanaf de betekening

� Binnen 4 werkdagen rijbewijs binnenbrengen ter griffie

� Proefperiode van 6 maanden � zelf procedure starten voor herziening van de ongeschiktheid te bekomen
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0499 / 28 57 10
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geert@schouppeadvocaten.be

0474 / 76 56 91
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ITLB INDEX EN
KOSTPRIJSMODEL
(SNEAK PREVIEW)

infosessie
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Agenda

• Intro en historiek

• De index – oud vs. nieuw

• Gebruik van de index

• Kostprijsmodel – wat nieuws?

• Vragen en interactie
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Intro en historie

As-was

• 2003 is al lang verleden

tijd….

• Nood aan flexibiliteit

indexmodel

• KP-model in XLS: actueel en

future proof?

Opdracht

• Nieuw indexmodel dat

beantwoordt aan de noden

van de sector

• Koppeling aan externe en

objectieve databronnen

• KP-model: actualisatie en

vooruitzichten?

• Gegund @ UAntwerpen

To-be

• Continued ☺

• Nieuwe inzichten

• Future-proof

• In regelmatig overleg met 

de opdrachtgever ITLB en

de federaties UPTR, TLV en

Febetra
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Team

P R O F .  D R .

T H I E R R Y

V A N E L S L A N D E R

Onder andere: voorzitter
van de Freight & Logistics

groep binnen de European 
Transport Conference

..

P R O F .  D R .  

C H I R S T A

S Y S

Onder andere: Voorzitster
van de BNP Paribas Fortis 
leerstoel voor transport, 

logistics and havens

J O H E N

B O O N E N

Consultant

in opdracht van 
UAntwerpen
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INDEXMODEL ITLB: 
VERANDERINGEN 2022
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ITLB indexmodel anno 2021

Voordelen

• Vertrouwd, betrouwd, gekend

• Aanvaardbaar voor (veel) 
klanten als basis voor
prijsaanpassingen

Nadelen

• Beperkte flexibiliteit: wat met 
congestie, slimme km-heffing, 
nieuwe energiebronnen?

• Geen index exclusief “externe” 
factoren zoals brandstofprijs of 
kilometerheffing

• Gebaseerd op een KP-berekening
van een fictief bedrijf met fictieve
trajecten

• Vragen over het hoe en waarom… 
>>> 
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Wat is dat nu, die index?

• Wat is dat nu, een index?

• Oude ITLB-index < > consumptieindex, gezondheidsindex

• About data, and the lack thereof

• De gulden middenweg is de weg vooruit
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Wat nieuws?

• Korf der korven: elke rubriek is een korf en kan aangepast worden aan evoluties

• Korven kunnen toegevoegd, verwijderd of van gewicht veranderen op basis van 
nieuwe inzichten of noodzaak

• Koppeling aan meerdere (objectieve) databronnen

• Index gepubliceerd ex en/of diesel, km-heffing, congestie

• Internationaal: exit ES, intro CH

• Internationaal is niet langer het gemiddelde van de verschillende exportindices
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Voorbeeld
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En wat nu met die index?

• De index als externe check

• Gewoontes en opportuniteiten anno 2022

• De nood aan de interne check
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KOSTPRIJSMODEL ITLB: 
VERANDERINGEN 2022
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Wat (niet) nieuws?

• KP-berekening is KP-berekening….

• XLS-model anno 2004 >> welcome to 2022

• Ja, toch nog steeds heel veel en zelfs meer parameters nodig, maar….

• Actualisatie

• Export

• Shortcuts / proxy’s

• Educatief aspect
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Basisprincipes

• De kostprijs van een rit is gebaseerd op drie factoren

• De algemene bedrijfskosten

• De voertuigkosten, inclusief chauffeur(s)

• De ritkosten

• Deze worden vertaald in drie andere kostenposten:

• Kost per kilometer

• Kost per uur

• Specifieke vaste kosten per rit
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Online, is dat wel veilig?

• Wat wordt waar bijgehouden? 

• En waarom?

• Demo:

https://road-cost.uantwerpen.be/

• Handleiding @ ITLB
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Vragen?
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Vakbekwaamheid

Welkom

Cat C/D groep 2
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Vakbekwame bestuurders groep 2

• Geldigheid van de vakbekwaamheid?
– Vermelding op uw rijbewijs

Rijgeschiktheidsattest datum

“Vervaldatum Medische keuring”

Datum behalen 

“Rijbewijs categorie”

Vakbekwaamheid

“Vervaldatum code 95”

.95 09/09/202314/01/202309/09/2013

14/01/2023

14/01/2023

14/01/2023

09/09/2013

09/09/2013

.95 09/09/2023

.95 09/09/2023

.95 09/09/2023
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Sinds 20 augustus 2020 geen twee identieke modules

Hernieuwing vakbekwaamheid
– Eerste cyclus

• Vrije keuze van modules

• Geen praktijk verplicht

– Tweede cyclus

Verplicht 

• 1 module thema 1, 

• 1 module thema 2,

• 1 module thema 3

• 1 module met praktijk achter het stuur

(defensief of economisch rijden) totaal min. 3u 

1 module vrije keuze
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Hernieuwing vakbekwaamheid

Ladingbeveiliging 7ptn
Defensief rijden praktijk 7 ptn

Economisch rijden praktijk 7ptn 1

2

3Rij- en rusttijden tacho 7 ptn
Rij- en rusttijden CMR 7 ptn

Nationale wegcode 7 ptn

Uitzonderlijk vervoer 7 ptn
ADR vrijstellingen 7 ptn

ADR Basis colli en/of tank 14 ptn
ADR Hernieuwing colli 7 ptn

ADR Hernieuwing colli-tank 14 ptn

Gedrag bij een ongeval
EHBO

Imago

Hef- en tiltechnieken
Fysieke risico’s

Communicatie
Ergonomie, …
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Nieuwe modules
– Internationale wegcode NL & FR

• Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg

• 2 extra EU-lidstaten mogen toegevoegd worden

• Bevraging vanavond of per mail

– VCA gekoppeld aan code 95 voor de opleidingen heftruck-
meeneemheftruck

– Voertuigkennis en mechanica

– Het vervoer van levende dieren

– Arbeidsongevallen in de vervoersector
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Vroeger? 1 applicatie voor iedereen!

Mercurius 
Steden en gemeente

OCF 047
OCF 512

Federale. 
Overheidsdiensten

MOW -
Vlaanderen

Burgerprofiel

Brussels 
Hoofdstedelijk 

Gewest
Waals Gewest

Crossborder

platform
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Van oud naar nieuw
• Het vroegere CRONOS uit de ether sinds 15 november 2021

Cronos werd vervangen door een eigen applicatie en uniek aan ieder OCF

“ROV” (Rijbewijzen - Opleiding – Vakbekwaamheid)
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Hoe gaat alles in zijn werk?
• U volgt een opleiding

• Cursist wordt gecontroleerd:

– Rijksregister- of BISnummers worden gedubbelcheckt op correctheid:

• door ons en door de overheid

Indien niet bij ons bekend wordt deze aangemaakt
14 dagen de tijd om deze te registreren
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Hoe gaat alles in zijn werk?
• Trainingssessie wordt in het ROV geput

• Deelnemers worden eraan gekoppeld
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De richtlijn !!

• Invoer ROV gebeurt dagelijks

• Wanneer: < veertien dagen

• Opleidingen - nascholing zijn Gewestmaterie

• Getuigschriften en Rijbewijzen zijn Federale materie

• Update ROV gebeurt via MOW-Vlaanderen iedere nacht telkens om 
00:00 naar Fod Mob & Vervoer (=  mercurius steden en gemeenten) 
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Ieder OC een eigen applicatie
“ROV-Apigee”

OCF-047

OCF-512

OCF-037

OCF-612

OCF-111

OCF-512

“00:00”

“00:00”

“00:00”

“00:00”

“00:00”

“00:00”

OCF-157OCF-322

MOW Vlaanderen
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Kinderschoenen?
• Te laat de correcte gegevens verkrijgen > 14 dagen

• Verkeerde RR-nummers die wel bestaan

– Fictief voorbeeld:

• Opleiding 15/12/2021: cursist geeft 96.07.25-565.90 = bestaat

• Opleiding 10/01/2022: zelfde cursist geeft 96.07.25-595.60 = bestaat ook

• Opleiding 03/02/2022: zelfde cursist geeft 96.07.25-560.95 = bestaat ook

– Resultaat:
• 2 vreemde personen ontvingen 7 kredietpunten

• De rechtmatige eigenaar één enkele !!

– Reden:

• Er wordt enkel gecheckt op het RR- of BISnummer
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Kinderschoenen?
• Deelnemer vaste woonplaats in andere EU-lidstaat

• Werkt in België … dus mag hij vijf modules volgen in België (ALLE 5)

– Ingave via BIS-nummer (werknemer tewerkgesteld in BE)(64.44.12-343.77)

– Datum laatste module 15/06/2019

• Op 10/12/2019 verhuist hij officieel naar België

• Nu in het bezit van een Belgische eID en in 2021 een Belgisch-EU-rijbewijs

• Zijn kwalificatiekaart komt te vervallen 02/02/2022

Alles staat geregistreerd op zijn nu onbestaande BIS-nummer …

Noch een kwalificatiekaart aanvragen 
(want hij heeft woont en werkt in België)

Noch zijn kredietpunten verzilveren omdat deze op een ander nummer staan

64.44.12-343.77
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Check van gegevens

• Attesten worden niet meer afgeleverd door het ministerie

• Enkel nog mogelijk te raadplegen via het burgerprofiel

• Attesten worden door een OC afgegeven voor bijvoorbeeld andere 
EU-lidstaat-werknemers

• Wij hebben enkel toegang tot de door ons gegeven opleidingen

– Bij ons staan volgende gegevens geregistreerd:

• Soort modules

• Soort thema

• Aantal gevolgde praktijkuren

• Indien gewenst kan het OC-Lust deze bijhouden en opvolgen.
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Belangrijke gegevens
• Bij het in dienst treden van de bestuurders

Is het rijbewijs in orde

Welk is de vervaldatum van hun code 95

Welke attesten kunnen ze voorleggen

Medische keuring in orde OP het RB

• Wat met bestuurders van een andere EU-lidstaat of derde land

Kwalificatiekaart gekoppeld aan Belgisch rijbewijs
Vakbekwaamheid wordt niet opgenomen op het Belgisch rijbewijs

Vakbekwaamheid enkel geldig zolang de kwalificatiekaart loopt
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Niets is wat het lijkt!

• Voorkomende problemen

Rijbewijs C zonder rijbewijs B?

Medische keuring en voor sommige EU-lidstaten de kwalificatiekaart

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
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De afbeelding kan momenteel niet worden weergegeven.
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Transport
• Met nadruk iets wat we al deden voor het zogezegde oudste beroep er was!

• Zonder ons stond en staat de wereld stil

• Oorsprong 

• … Franse taal ontleende het woord uit het Latijn (transporter 1180)

– Trans ------------ over of naar de overkant

– Portare ----------- dragen, brengen, vervoeren

– Het verplaatsen van goederen, personen en/of data

– Het proces van al deze verplaatsingen noemen we “verkeer”
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1856 D-Day
• Engeland stoomtruck Foden

Moeilijk te bedienen
1856 – 1927 stoomtruck

FODEN (werd later Leyland – Paccar en DAF)
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1893 (officieel eerste brandstoftruck)

• Nesseldorfer Wagenbau Fabriks Gesellschaft

Later Tatra (Tjechisch)

Liet een huifwagen aan drijven met twee benzine-motoren.

1896 (Daimler Motoren Geselshaft)

Carl Benz
De eerste (driewiel-)auto van Benz
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Tatra anno 1937 (Tjechië)
• Toen!!

• Topspeed 168 km/u

• 85kw         3000cc

• Ferd. Porsche pleegt plagiaat met de VW kever
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Intussen …..1893

• Rudolf Diesel

• Patent op de dieselmotor

• 1917 ingebouwd in een truck

• MAN Augsburg 1897
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MAN

• MAN Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft

gaat in productie

(Steur – Bussing – MAN – Oraf – ERF)
Noot: 56% is aandeel van VW-group

ERF (UK)          ORAF (AU)              MAN (D)            Büssing (D)        Steyr (AU)
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1937 Renault 1ste trekker

•

Berliet 1898

UNIC 1938

Berliet 1959
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Belgisch product
A.T.K.

Bollinckx 1890 – 1926

Pipe 1905

d'Aoust 1912 - 1927

BZA

SDS 1938 - 1940

Anglo Franco Belge (1939)

Mol 1944 

Brossel samen met VDL 1930

Minerva 1897 - 1859 

Bovy 1930

Métallurgique 1898 - 1922

A.M. (1953)

Auto-Miesse 1900 - 1926

Hocké-Steyr 1960
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Vroeger en nu

• Interieur 

• Motoren    
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• Vrachtauto’s   

Vroeger en nu
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1 EU !?!
• 27 lidstaten … 27 ideeën

• 1 EU-verordening … 27 mogelijkheden

• 1 EU … 24 officiële landstalen

• En toch zijn we het over één ding wel eens …… 
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Transport

Esperanto

Servisch

Roemeens

Wit Russisch

Catalaans

Georgisch

MacedonischFrans

Estisch

Luxemburgs

Pools

Litouws

Bosnisch

Zweeds

Vlaams

Noors

Deens

Duits

Litouws

Lets

Galicisch

Galicisch

Portugees

Corisicaans

Bulgaars

Russisch

Italiaans

Albanees

In al deze landen wordt 

het woord “transport” op 

nagenoeg dezelfde 

manier uitgesproken
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Vakbekwaamheid

Hopelijk tot ziens en…
Dank voor uw aandacht

Cat C/D groep 2


