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Rijbewijzen in het havengebied voor trekkers
De straten in het havengebied hebben een openbaar karakter waardoor zij als openbare wegen
beschouwd worden. De nationale reglementering betreffende het rijbewijs is integraal van toepassing
op de openbare wegen binnen het havengebied.
De maximum toegelaten massa (MTM) van het voertuig bepaalt het type rijbewijs van de bestuurder:
o MTM tot 3.500 kg: rijbewijs B
o MTM hoger dan 3.500 kg: rijbewijs C
o MTM hoger dan 3.500 kg en een aanhangwagen/oplegger van meer dan 750 kg:
rijbewijs CE
Vermits de meeste havenvoertuigen – zelfs kleine heftrucks - een gewicht hebben van meer dan 3,5 ton
is dus bijna altijd een rijbewijs C nodig.
Hierop bestaat één grote uitzondering. Er is geen rijbewijs nodig wanneer:
o de bestuurder geboren is vóór 01/10/1982 EN
o het een voertuig voor traag vervoer betreft.
Voertuigen voor traag vervoer (VTV) zijn voertuigen die, naar bouw en oorsprong, niet sneller kunnen
rijden dan 40km/u. Heftrucks, stackers, payloaders zijn hierdoor steeds een VTV.
Bij trekkers (roro-, dok-, terminaltrekkers) moet de nodige voorzichtigheid genomen worden. Om met
zekerheid te weten of dit ook een VTV is, kan men het inschrijvingsbewijs controleren:
- als hierop de vermelding “trage vrachtwagen” is aangebracht, betreft het een VTV.
- indien het inschrijvingsbewijs niets vermeldt, kan alleen de constructeur hierover
uitsluitsel geven aan de hand van het PVG of PVB-nummer op het inschrijvingsbewijs.
Wanneer zekerheid bestaat dat de trekker een voertuig voor traag vervoer is, voorziet de werkgever een
sticker “traag vervoer” in de cabine en een snelheidsplaat achteraan rechts op de trekker van 40 km/u
(conform art. 59.3 van het Verkeersreglement).
Indien deze vermeldingen niet zijn aangebracht, moet de chauffeur er van uitgaan dat deze voertuigen
sneller zijn dan 40 km/u en moet hij dus een minimaal een rijbewijs C hebben. Bij het trekken van een
aanhanger of oplegger is dan een rijbewijs CE noodzakelijk.
Ter herinnering: alle DA(K)’s bezitten niet noodzakelijk een rijbewijs CE. Zij moeten bij hun erkenning
enkel een geldig rijbewijs C kunnen voorleggen.
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