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RICHTLIJN 2002/   /EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van                     

betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor

goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen tot wijziging van

Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG van de Raad

en tot intrekking van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 71,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                                
1 PB C 154 E van 29.5.2001, blz. 258.
2 PB C 260 van 17.9.2001, blz. 90.
3 Advies van het Europees Parlement van 17 januari 2002 (nog niet bekendgemaakt in het

Publicatieblad). Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van             (nog niet bekend-
gemaakt in het Publicatieblad) en Besluit van het Europees Parlement van            (nog niet
bekendgemaakt in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 3820/85 1, leden 1, 2 en 4, wordt bepaald dat sommige

bestuurders in het goederen- en personenvervoer over de weg, naargelang van hun leeftijd, de

categorie van voertuig of de lengte van het traject, een getuigschrift van vakbekwaamheid

moeten hebben, overeenkomstig de communautaire voorschriften betreffende het minimum-

niveau van de opleiding van bestuurders van bepaalde voertuigen voor wegvervoer. Dat

minimumniveau wordt vastgesteld in Richtlijn 76/914/EEG. 2

(2) Aangezien Verordening (EEG) nr. 3820/85 maar voor een zeer beperkt deel van de

bestuurders geldt en er momenteel slechts in een paar lidstaten een verplichte bestuurders-

opleiding bestaat, oefenen de meeste bestuurders die op dit ogenblik op het grondgebied van

de Gemeenschap voertuigen besturen hun beroep uitsluitend op basis van een rijbewijs uit.

(3) Om de bestuurders in staat te stellen te voldoen aan de nieuwe vereisten die voortvloeien uit

de ontwikkeling van de vervoersmarkt, dient de communautaire regeling te worden uitgebreid

tot alle bestuurders, of ze voertuigen besturen als zelfstandige dan wel in loondienst, voor

eigen rekening dan wel voor rekening van derden.

(4) De vaststelling van nieuwe gemeenschappelijke regels heeft ten doel de kwaliteit van de

bestuurder te garanderen door middel van een opleiding zowel voor de toegang als voor de

uitoefening van het beroep.

(5) Meer bepaald heeft de verplichting om een basiskwalificatie te verkrijgen en nascholing te

volgen ten doel de verkeersveiligheid en de veiligheid van de bestuurder te verbeteren, ook

tijdens de handelingen die de bestuurder verricht terwijl het voertuig stilstaat. Bovendien zou

het moderne imago van het beroep van bestuurder bij de jongeren belangstelling voor dat

beroep moeten wekken, hetgeen, in tijden van personeelstekort, tot de aanwerving van nieuwe

bestuurders zou moeten bijdragen.

                                                
1 Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad van 20 december 1985 tot harmonisatie van

bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (PB L 370 van 31.12.1985,
blz. 1).

2 Richtlijn 76/914/EEG van de Raad van 16 december 1976 betreffende het minimumniveau
van de opleiding van bestuurders in het wegvervoer (PB L 357 van 29.12.1976, blz. 36).
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(6) Om ongelijke concurrentievoorwaarden te voorkomen, is deze richtlijn van toepassing op het

besturen van voertuigen zowel door onderdanen van een lidstaat als door onderdanen van

derde landen, die in dienst zijn of werken voor een in een lidstaat gevestigde onderneming.

(7) Om te kunnen bewijzen dat een bestuurder aan de eisen voldoet, dienen de lidstaten aan de

bestuurder een getuigschrift van vakbekwaamheid, hierna getuigschrift genoemd, uit te reiken

ten bewijze van het feit dat hij een basisopleiding of een nascholing heeft gevolgd.

(8) Gezien de verschillen tussen de bestaande regelingen in de lidstaten, moeten de lidstaten

kunnen kiezen tussen verschillende mogelijkheden om de uitvoering van de bepalingen

betreffende de basisopleiding te vergemakkelijken.

(9) Om de kwalificatie van bestuurders die reeds voertuigen besturen op peil te houden, moeten

zij verplicht worden de voor hun beroep essentiële kennis op gezette tijden na te scholen.

(10) De minimumeisen voor de basisopleiding en de nascholing betreffen de naleving van de

veiligheidsvoorschriften tijdens het rijden en stilstaan. De ontwikkeling van defensief

rijgedrag - op gevaren anticiperen, rekening houden met andere weggebruikers - in

combinatie met rationeel brandstofverbruik zal zowel voor de samenleving als voor de

vervoersector zelf positieve effecten hebben.

(11) Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de verworven rechten van bestuurders die het voor het

besturen van bepaalde voertuigen vereiste rijbewijs hebben gehaald vóór de datum vanaf

welke een getuigschrift van de desbetreffende basiskwalificatie of nascholing vereist is.
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(12) De cursussen in het kader van de basisopleiding en de nascholing zouden alleen mogen

worden georganiseerd door instellingen die over een door de bevoegde autoriteiten van de

lidstaten afgeleverde goedkeuring beschikken. Om de kwaliteit van de erkende opleidings-

centra te garanderen, zouden de lidstaten geharmoniseerde goedkeuringscriteria moeten

vaststellen.

(13) De examens voor de basiskwalificatie en de nascholing dienen door de bevoegde autoriteiten

van de lidstaten of door de door hen aangewezen instanties te worden georganiseerd. Gezien

het belang van deze richtlijn voor de verkeersveiligheid en de gelijke mededingings-

voorwaarden, zouden de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toezicht moeten houden op

deze examens.

(14) De lidstaten dienen het volgen van een eerste nascholing verplicht te stellen en aan de

bestuurders het overeenkomstige getuigschrift uit te reiken binnen vijf jaar na de afgifte van

het getuigschrift van de basiskwalificatie of na de uiterste datum waarop sommige bestuurders

hun verworven rechten kunnen doen gelden. Deze termijnen kunnen ingekort of verlengd

worden. Na de eerste nascholing dient de bestuurder per vijf jaar een nascholing te volgen.

(15) Om te bewijzen dat een bestuurder die onderdaan is van een lidstaat houder is van een van de

in deze richtlijn bedoelde getuigschriften van vakbekwaamheid en ter vergemakkelijking van

de wederzijdse erkenning van de verschillende getuigschriften, vermelden de lidstaten de

overeenkomstige geharmoniseerde communautaire code, met de vervaldatum, ofwel op het

rijbewijs, ofwel op de wederzijds door de lidstaten nieuwe erkende bestuurderskwalificatie-

en -opleidingskaart, waarvan het geharmoniseerde model in deze richtlijn is vastgesteld.

Aangezien de rechten die daardoor worden verleend van groot belang zijn voor de verkeers-

veiligheid en de gelijke mededingingsvoorwaarden, moeten voor deze kaart dezelfde

beveiligingsvoorschriften gelden als voor het rijbewijs. De mogelijkheid om de

communautaire code op de nieuwe kaart aan te brengen, zou de lidstaten in staat moeten
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stellen om de vervaldatum van de rijbewijzen niet te doen samenvallen met de vervaldatum

van een nascholing, aangezien in Richtlijn 91/439/EEG 1 wordt bepaald dat iedere lidstaat het

recht behoudt, volgens nationale criteria, de geldigheidsduur van de afgegeven rijbewijzen

vast te stellen.

(16) De bijlagen I en I bis van Richtlijn 91/439/EEG moeten worden gewijzigd om aan de lijst van

geharmoniseerde codes en subcodes in deze bijlagen de nieuwe communautaire code toe te

voegen die overeenkomt met de datum waarop de bestuurder voldoet aan de vakbekwaam-

heidsvereisten, ongeacht of het gaat om een basisopleiding of een nascholing.

(17) Voor de onder deze richtlijn vallende bestuurders die onderdaan zijn van een derde land

moeten bijzondere certificeringsvoorschriften worden opgesteld.

(18) Mede omdat deze richtlijn voorziet in verschillende stelsels van basisopleiding, dient de

Commissie de uitvoering van deze richtlijn te volgen en bij het Europees Parlement, de Raad,

het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's hierover verslag uit te

brengen.

(19) Gezien het grote aantal bestuurders dat onder deze richtlijn valt, moeten de bepalingen

betreffende de basisopleiding op twee verschillende tijdstippen worden uitgevoerd,

naargelang het gaat om het vervoer van personen dan wel van goederen. Het uitstel van de

toepassing van deze richtlijn, wat de verplichte basisopleiding voor bestuurders van voor

goederen- en personenvervoer bestemde voertuigen betreft, zou het tevens mogelijk moeten

maken om de nascholing geleidelijk in te voeren.

(20) De maatregelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze richtlijn dienen overeen-

komstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voor-

waarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden 2,

te worden vastgesteld.

                                                
1 Richtlijn 91/439/EEG van de Raad van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs (PB L 237 van

24.8.1991, blz. 1), richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2000/56/EG van de Commissie
(PB L 237 van 21.9.2000, blz. 45).

2 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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(21) Om er rekening mee te houden dat de bepalingen betreffende de basisopleiding op twee

verschillende tijdstippen van kracht worden, dienen de betrokken bepalingen van Verordening

(EEG) nr. 3820/85 en Richtlijn 76/914/EEG te vervallen.

(22) Om de beginselen van het Gemeenschapsrecht te eerbiedigen, is het echter wenselijk dat

bestuurders van voor vervoer bestemde voertuigen van de toepassing van deze richtlijn

moeten kunnen worden vrijgesteld indien dit wordt geacht van minder belang te zijn voor de

verkeersveiligheid of indien de vereisten van deze richtlijn een onevenredige economische of

sociale last tot gevolg hebben.

(23) Aangezien de instelling van een basisopleiding en een verplichte nascholing een doelstelling

is die niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve, vanwege de

omvang of de gevolgen van het overwogen optreden, beter op communautair niveau kan

worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag

opgenomen subsidiariteitsbeginsel, maatregelen treffen. Overeenkomstig het in dit artikel

opgenomen proportionaliteitsbeginsel behelst deze richtlijn niet meer dan het minimum dat

voor de verwezenlijking van deze doelstelling noodzakelijk is,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Toepassingsgebied

Deze richtlijn is van toepassing op het besturen van voertuigen door:

a) onderdanen van een lidstaat,
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b) onderdanen van een derde land die in dienst zijn van of werken voor een in een lidstaat

gevestigde onderneming,

hierna "bestuurders" genoemd, die binnen de Gemeenschap over de openbare weg vervoer

verrichten, met:

- voertuigen waarvoor een rijbewijs van een van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, zoals

omschreven bij Richtlijn 91/439/EEG, of een als gelijkwaardig erkend rijbewijs vereist is;

- voertuigen waarvoor een rijbewijs van een van de categorieën D1, D1+E, D, D+E, zoals

omschreven bij Richtlijn 91/439/EEG, of een als gelijkwaardig erkend rijbewijs vereist is.

Artikel 2

Vrijstellingen

Deze richtlijn is niet van toepassing op bestuurders van:

a) voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;

b) voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de

brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;

c) voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie of

onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;

d) voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties;
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e) voertuigen die worden gebruikt tijdens autorijlessen met het oog op het behalen van een rij-

bewijs of het in artikel 6 en artikel 8, lid 1, bedoelde getuigschrift van vakbekwaamheid,

hierna getuigschrift genoemd;

f) voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen

voor privé-doeleinden;

g) voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft,

mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

Artikel 3

Kwalificatie en opleiding

1. Voor het besturen van een voertuig, als omschreven in artikel 1, moet zowel een basiskwalificatie

worden verkregen, als nascholing worden gevolgd. De lidstaten moeten hiertoe voorzien in:

a) een stelsel van basiskwalificatie

De lidstaten kiezen uit de volgende twee mogelijkheden:

i) de mogelijkheid die zowel het volgen van lessen als een examen omvat

Overeenkomstig deel 2, punt 2.1, van bijlage I houdt dit type basiskwalificatie de

verplichting tot het gedurende een bepaalde periode volgen van lessen in. Deze

basisopleiding wordt afgesloten met een examen. Wanneer dit examen met goed gevolg

is afgelegd, wordt ten bewijze daarvan het getuigschrift als bedoeld in artikel 6, lid 1,

onder a), afgegeven;
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ii) de mogelijkheid die uitsluitend examens omvat

Overeenkomstig deel 2, punt 2.2, van bijlage I houdt dit type basiskwalificatie geen

verplichting tot het volgen van lessen in, maar uitsluitend een theorie- en een praktijk-

examen. Wanneer de examens met goed gevolg zijn afgelegd, wordt de basisopleiding

afgesloten met de afgifte van het getuigschrift als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b).

Een lidstaat kan de bestuurder echter toestemming verlenen om vóór het verkrijgen van het

getuigschrift op zijn grondgebied een voertuig te besturen voor een periode van ten hoogste

drie jaar, wanneer die bestuurder een nationale beroepsopleiding volgt van tenminste

6 maanden. In het kader van die alternerende beroepsopleiding mogen de onder i) en ii)

bedoelde examens in etappes worden afgelegd;

b) een stelsel van nascholing

Overeenkomstig deel 4 van bijlage I houdt de nascholing de verplichting tot het volgen van

lessen in. Zij wordt afgesloten met de afgifte van het getuigschrift als bedoeld in artikel 8,

lid 1.

2. De lidstaten kunnen daarnaast een stelsel voor versnelde basiskwalificatie invoeren om de

bestuurder de mogelijkheid te bieden, een voertuig te besturen in de gevallen die worden bedoeld in

artikel 5, lid 2, onder a), punt ii), en onder b), en lid 3, onder a), punt i), en onder b).

Overeenkomstig deel 3 van bijlage I houdt het stelsel voor versnelde basiskwalificatie de verplich-

ting tot het volgen van lessen in. De opleiding wordt afgesloten met een examen. Wanneer dit

examen met goed gevolg is afgelegd, wordt ten bewijze daarvan het getuigschrift als bedoeld in

artikel 6, lid 2, afgegeven.
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3. De lidstaten kunnen bestuurders die het in Richtlijn 96/26/EG 1 bedoelde getuigschrift van vak-

bekwaamheid hebben behaald, vrijstellen van de in lid 1, onder a), punt i) en punt ii), en b), en lid 2

bedoelde examens, voor de onderwerpen die door het krachtens Richtlijn 96/26/EG ingestelde

examen worden bestreken, alsmede, in voorkomend geval, van het volgen van de lessen waarin

deze onderwerpen worden behandeld.

Artikel 4

Verworven rechten

Vrijgesteld van de verplichting tot het behalen van de basiskwalificatie zijn bestuurders die:

a) houder zijn van een rijbewijs van één van de categorieën D1, D1+E, D, D+E of van een als

gelijkwaardig erkend rijbewijs, mits dat uiterlijk twee jaar na de uiterste datum van omzetting

van deze richtlijn is afgegeven;

b) houder zijn van een rijbewijs van één van de categorieën C1, C1+E, C, C+E of van een als

gelijkwaardig erkend rijbewijs, mits dat uiterlijk drie jaar na de uiterste datum van omzetting

van deze richtlijn is afgegeven.

Artikel 5

Basiskwalificatie

1. Om toegang te krijgen tot de basiskwalificatie behoeft niet eerst het overeenkomstige rijbewijs te

worden behaald.

                                                
1 Richtlijn 96/26/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake de toegang tot het beroep van

ondernemer van goederen-, respectievelijk personenvervoer over de weg, nationaal en
internationaal, en inzake de wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten en andere titels
ter vergemakkelijking van de uitoefening van het recht van vrije vestiging van bedoelde
vervoerondernemers (PB L 124 van 23.5.1996, blz. 1). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 98/76/EG (PB L 277 van 14.10.1998, blz. 17).
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2. Een bestuurder van een voertuig voor goederenvervoer mag besturen:

a) vanaf de leeftijd van 18 jaar:

i) een voertuig van de rijbewijscategorieën C en C+E, mits hij houder is van het in artikel

6, lid 1, bedoelde getuigschrift;

ii) een voertuig van de rijbewijscategorieën C1 en C1+E, mits hij houder is van het in

artikel 6, lid 2, bedoelde getuigschrift;

b) vanaf de leeftijd van 21 jaar een voertuig van de rijbewijscategorieën C en C+E, mits hij

houder is van het in artikel 6, lid 2, bedoelde getuigschrift.

3. Een bestuurder van een voertuig voor personenvervoer mag besturen:

a) vanaf de leeftijd van 21 jaar:

i) een voertuig van de rijbewijscategorieën D en D+E voor personenvervoer op geregelde

diensten waarvan het traject ten hoogste 50 km bedraagt, alsmede een voertuig van de

rijbewijscategorieën D1 en D1+E, mits hij houder is van het in artikel 6, lid 2, bedoelde

getuigschrift.

Iedere lidstaat kan bestuurders van een van bovengenoemde categorieën toestemming

verlenen om op zijn grondgebied vanaf de leeftijd van 18 jaar deze voertuigcategorieën

te besturen, mits zij houder zijn van het in artikel 6, lid 1, bedoelde getuigschrift;

ii) een voertuig van de rijbewijscategorieën D en D+E, mits hij houder is van het in

artikel 6, lid 1, bedoelde getuigschrift.
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Iedere lidstaat kan bestuurders van een van bovengenoemde categorieën toestemming

verlenen om op zijn grondgebied vanaf de leeftijd van 20 jaar deze voertuigcategorieën

te besturen, mits zij houder zijn van het in artikel 6, lid 1, bedoelde getuigschrift. Deze

leeftijd kan worden verlaagd tot 18 jaar wanneer de bestuurder voertuigen zonder

passagiers bestuurt;

b) vanaf de leeftijd van 23 jaar een voertuig van de rijbewijscategorieën D en D+E, mits hij

houder is van het in artikel 6, lid 2, bedoelde getuigschrift.

4. Onverminderd de in lid 2 vastgestelde leeftijdsgrens, worden bestuurders die goederenvervoer

verrichten en houder zijn van het in artikel 6 bedoelde getuigschrift voor een van de categorieën

voertuigen van lid 2, vrijgesteld van het behalen van een dergelijk getuigschrift voor de overige in

genoemd lid vermelde voertuigcategorieën.

Voor bestuurders die personenvervoer verrichten geldt deze bepaling voor voertuigen van een van

de categorieën van lid 3.

5. Bestuurders die goederenvervoer verrichten en hun werkterrein uitbreiden tot of overschakelen

op personenvervoer, of vice versa, en houder zijn van het in artikel 6 bedoelde getuigschrift,

behoeven de gemeenschappelijke gedeelten van de voorgeschreven basiskwalificaties niet over te

doen, maar uitsluitend de gedeelten die specifiek zijn voor de nieuwe kwalificatie.
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Artikel 6

Getuigschrift van vakbekwaamheid dat als bewijs dient voor het

behalen van de basiskwalificatie

1. Getuigschrift ten bewijze van het behalen van een basiskwalificatie

a) Getuigschrift dat wordt uitgereikt op grond van het volgen van lessen en het afleggen van een

examen

Overeenkomstig artikel 3, lid 1, punt 1, onder a), legt de lidstaat de aspirant-bestuurder de

verplichting op lessen te volgen in een door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig deel 5

van bijlage I erkend opleidingscentrum, hierna "erkend opleidingscentrum" genoemd. Deze

lessen hebben betrekking op alle op de lijst van deel 1 van bijlage I genoemde onderwerpen.

Deze opleiding wordt afgesloten met het succesvol afleggen van het examen als bedoeld in

deel 2, punt 2.1, van bijlage I. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, of de door hen

aangewezen instanties, organiseren dit examen, dat ten doel heeft na te gaan of de aspirant-

bestuurder over de overeenkomstig deel 1 van bijlage I vereiste kennis van bovenbedoelde

onderwerpen beschikt. Deze autoriteiten houden toezicht op dit examen, en reiken, indien het

met goed gevolg is afgelegd, de bestuurder een getuigschrift ten bewijze van het behalen van

een basiskwalificatie uit.

b) Getuigschrift dat wordt uitgereikt op grond van examens

Overeenkomstig artikel 3, lid 1, punt a), onder ii), legt de lidstaat de aspirant-bestuurder de

verplichting op te slagen voor het in deel 2, punt 2.2, van bijlage I bedoelde theorie- en

praktijkexamen. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, of de door hen aangewezen

instanties, organiseren deze examens, die ten doel hebben na te gaan of de aspirant-bestuurder

over de overeenkomstig deel 1 van bijlage I vereiste kennis van bovenbedoelde onderwerpen

beschikt. Deze autoriteiten of instanties houden toezicht op deze examens, en reiken, indien

ze met goed gevolg zijn afgelegd, de bestuurder een getuigschrift ten bewijze van het behalen

van een basiskwalificatie uit.
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2. Getuigschrift ten bewijze van het versneld behalen van een basiskwalificatie

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, legt de lidstaat de aspirant-bestuurder de verplichting op lessen te

volgen in een erkend opleidingscentrum. Deze lessen hebben betrekking op alle op de lijst van deel

1 van bijlage I bedoelde onderwerpen.

Deze opleiding wordt afgesloten met het examen, bedoeld in deel 3 van bijlage I. De bevoegde

autoriteiten van de lidstaten, of de door hen aangewezen instanties, organiseren dit examen, dat ten

doel heeft na te gaan of de aspirant-bestuurder over de overeenkomstig deel 1 van bijlage I vereiste

kennis van bovenbedoelde onderwerpen beschikt. Deze autoriteiten houden toezicht op dit examen,

en reiken, indien het met goed gevolg is afgelegd, de bestuurder een getuigschrift ten bewijze van

het versneld behalen van een basiskwalificatie uit.

Artikel 7

Nascholing

De nascholing is een opleiding die houders van het in artikel 6 bedoelde getuigschrift van vak-

bekwaamheid en bestuurders als bedoeld in artikel 4 in de gelegenheid stelt de voor hun werk

essentiële kennis te actualiseren, waarbij speciale nadruk wordt gelegd op verkeersveiligheid en

rationeel brandstofverbruik.

Deze opleiding wordt georganiseerd door een overeenkomstig deel 5 van bijlage I erkend

opleidingscentrum. Indien een bestuurder van werkgever verandert, moet met de reeds gevolgde

nascholing rekening gehouden worden.

De nascholing heeft ten doel de kennis over bepaalde onderwerpen op de lijst van deel 1 van

bijlage I opnieuw te bestuderen en uit te diepen.
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Artikel 8

Getuigschrift van nascholing

1. Aan het einde van de in artikel 7 bedoelde nascholing reiken de bevoegde autoriteiten van de lid-

staat of het goedgekeurd opleidingscentrum aan de bestuurder een getuigschrift van nascholing uit.

2. Een eerste nascholing dient te worden gevolgd:

a) door houders van het in artikel 6 bedoelde getuigschrift, binnen vijf jaar na de afgifte van het

getuigschrift.;

b) door bestuurders als bedoeld in artikel 4, binnen vijf jaar na de respectievelijk, in artikel 14,

lid 2, vermelde uiterste data, overeenkomstig een door de lidstaten vastgesteld tijdschema.

De lidstaten kunnen de onder a) en b) bedoelde termijn verkorten of verlengen, met name om hem

te doen samenvallen met de vervaldatum van het rijbewijs of om ervoor te zorgen dat de invoering

van de nascholing geleidelijk kan geschieden. Deze termijn mag echter niet korter zijn dan 3 jaar en

niet langer dan 7 jaar.

3. Bestuurders die reeds een eerste nascholing als bedoeld in lid 2 hebben gevolgd, moeten om de

vijf jaar, en vóór de vervaldatum van het getuigschrift van nascholing, een nascholing volgen.

4. Houders van het in artikel 6 bedoelde, of het in artikel 8, lid 1, bedoelde getuigschrift en de in

artikel 4 bedoelde bestuurders die hun beroep niet langer uitoefenen en niet voldoen aan de in de

leden 1, 2 en 3 gestelde eisen, moeten een nascholing volgen voordat zij hun beroep weer opnemen.
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5. De bestuurders die goederen- of personenvervoer over de weg verrichten en een nascholing

hebben gevolgd voor een van de rijbewijscategorieën van artikel 5, leden 2 en 3, worden vrijgesteld

van nascholing voor de overige in de genoemde leden vermelde voertuigcategorieën.

Artikel 9

Plaats van de opleiding

Bestuurders als bedoeld in artikel 1, onder a), behalen de in artikel 5 bedoelde basiskwalificatie in

de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats hebben, als omschreven in artikel 14 van Verordening

(EEG) nr. 3821/85 1.

Bestuurders als bedoeld in artikel 1, onder b), behalen deze kwalificatie in de lidstaat waar de

onderneming gevestigd is of in de lidstaat die hun een werkvergunning heeft afgegeven.

De in artikel 1, onder a) en onder b), bedoelde bestuurders volgen de in artikel 7 bedoelde

nascholing in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats hebben of in de lidstaat waar zij

werken.

                                                
1 Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 1985 betreffende het

controleapparaat in het wegvervoer (PB L 370 van 31.12.1985, blz. 8. Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2135/98 (PB L 274 van 9.10.1998, blz. 1).
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Artikel 10

Communautaire code

1. Op basis van de in artikel 6 en in artikel 8, lid 1, bedoelde getuigschriften, vermelden de

bevoegde autoriteiten van de lidstaten, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, leden 2 en 3,

en artikel 8, de in lid 2 van onderhavig artikel bedoelde communautaire code naast de

overeenkomstige rijbewijscategorieën:

- ofwel op het rijbewijs,

- ofwel op de "kwalificatiekaart bestuurder" die is opgesteld volgens het in bijlage II

beschreven model.

De door de lidstaten afgegeven kwalificatiekaarten worden onderling erkend. Bij de afgifte van de

kaart vergewissen de bevoegde autoriteiten zich ervan dat het rijbewijs waarvan het nummer op de

kaart vermeld staat, nog geldig is.

2. Aan de lijst van geharmoniseerde codes in de bijlagen I en I bis van Richtlijn 91/439/EEG wordt

de volgende code toegevoegd:

"95. bestuurder, houder van het getuigschrift, die voldoet aan de vakbekwaamheidsvereisten in van

artikel 3 tot � (b.v.: 95.01.01.2012)".
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3. a) In artikel 1, onder b, bedoelde bestuurders die goederenvervoer over de weg verrichten,

bewijzen met behulp van het bij Verordening (EG) nr. 484/2002 1 ingestelde bestuurdersattest dat

zij de kwalificatie bezitten en de opleiding hebben genoten die door deze richtlijn worden verlangd.

De lidstaat kan deze bestuurders, naast genoemd attest, de in bijlage II bedoelde "kwalificatiekaart

bestuurder" met de overeenkomstige communautaire code uitreiken.

b) In artikel 1, onder b), bedoelde bestuurders die personenvervoer over de weg verrichten,

bewijzen als volgt dat zij de kwalificatie bezitten en de opleiding hebben genoten die door deze

richtlijn zijn verlangd:

- hetzij met de communautaire code die is aangebracht op het rijbewijs van communautair

model, als zij daarvan houder zijn;

- hetzij met de in bijlage II bedoelde "kwalificatiekaart bestuurder" waarop de overeenkomstige

communautaire code is aangebracht;

- hetzij met een nationaal certificaat waarvan de lidstaten de geldigheid op hun grondgebied

onderling erkennen.

Artikel 11

Aanpassing aan de vooruitgang van wetenschap en techniek

De wijzigingen die nodig zijn voor de aanpassing van bijlagen I en II aan de vooruitgang van

wetenschap en techniek worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 12, lid 2.

                                                
1 Verordening (EG) nr. 484/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 1 maart 2002 tot

wijziging, met het oog op de invoering van een bestuurdersattest, van de Verordeningen
(EEG) nr. 881/92 en (EEG) nr. 3118/93 van de Raad (PB L 76 van 19.3.2002, blz. 1).
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Artikel 12

Comité

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar deze bepalingen wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG

van toepassing, met inachtneming van de bepalingen van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG genoemde termijn bedraagt drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 13

Verslag

De Commissie legt het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het

Comité van de Regio's uiterlijk� * een verslag voor met een eerste evaluatie van de implementatie

van deze richtlijn, met name wat betreft de gelijkwaardigheid van de verschillende

basiskwalificatiestelsels van artikel 3. Dit verslag gaat in voorkomend geval vergezeld van passende

voorstellen.

Artikel 14

Omzetting en uitvoering

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werkingtreden om

vóór ...... ** aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

                                                
* Acht jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
** Drie jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
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Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële

bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vast-

gesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten passen deze bepalingen toe:

- wat betreft de basiskwalificatie voor het besturen van voertuigen van de categorieën D1,

D1+E, D, D+E, met ingang van �.. ∗∗∗∗

- wat betreft de basiskwalificatie voor het besturen van voertuigen van de categorieën C1,

C1+E, C, C+E, met ingang van �.. ∗∗∗∗∗∗∗∗ .

Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis en verlenen elkaar bijstand bij de uitvoering

van deze bepalingen.

Artikel 15

Intrekking

1. Artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 3820/85 wordt als volgt gewijzigd:

a) en lid 1 wordt ingetrokken met ingang van � *.

b) de leden 2 en 4 worden ingetrokken met ingang van ... **

2. Richtlijn 76/914/EEG wordt ingetrokken met ingang van � **.

                                                
∗∗∗∗  Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
∗∗∗∗∗∗∗∗  Zes jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
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3. De wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen welke werden aangenomen om aan Richtlijn

76/914/EEG te voldoen, zijn niet meer van toepassing:

- met ingang van � ∗∗∗∗  op bestuurders van voertuigen voor personenvervoer over de weg;

- met ingang van � ∗∗∗∗∗∗∗∗  op bestuurders van voertuigen voor goederenvervoer over de weg.

Artikel 16

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de

Europese Gemeenschappen.

Artikel 17

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te

voor het Europees Parlement voor de Raad

de Voorzitter de Voorzitter

______________

                                                
∗∗∗∗  Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
∗∗∗∗∗∗∗∗  Zes jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
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BIJLAGE I

MINIMUMEISEN VOOR DE BEROEPSKWALIFICATIE EN -OPLEIDING

Deel 1: Lijst van onderwerpen

Bij de beoordeling door de lidstaten van de basiskwalificatie die de bestuurders bezitten en de

nascholing die zij hebben genoten, moet ten minste de in deze lijst genoemde onderwerpen

omvatten. De aspirant-bestuurders moeten het niveau van kennis en praktische vaardigheid bereiken

dat vereist is om voertuigen van de betreffende rijbewijscategorieën veilig te kunnen besturen.

Het minimumkennisniveau mag niet lager zijn dan niveau 2 van de opleidingsniveaus van de bijlage

van Beschikking 85/368/EEG 1, te weten het opleidingsniveau dat wordt bereikt tijdens de leer-

plicht, aangevuld met een beroepsopleiding.

1. Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften

Alle rijbewijzen

1.1. Doelstelling: kennis van de kenmerken van de krachtoverbrenging met het oog op een

optimaal gebruik.

Koppelkrommen, van het vermogen en van het specifiek brandstofverbruik van een motor,

optimaal gebruiksbereik toerenteller, dekkingsdiagrammen overbrengingsverhoudingen.

                                                
1 Beschikking 85/368/EEG van de Raad van 16 juli 1985 inzake de vergelijkbaarheid van de

getuigschriften van vakbekwaamheid tussen lidstaten van de Europese Gemeenschap
(PB L 199 van 31.7.1985, blz. 56).
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1.2. Doelstelling: kennis van de technische kenmerken en de werking van de veiligheids-

voorzieningen teneinde het voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en

disfuncties te voorkomen.

Specifieke eigenschappen van het hydropneumatisch remcircuit, grenzen aan het gebruik van

remmen en retarders, gecombineerd gebruik van remmen en retarder, het vinden van de beste

bij een snelheid passende versnelling, benutting van de traagheid van het voertuig, benutting

van de mogelijkheden tot vertraging en remmen bij afdalingen, wat te doen in geval van

defecte remmen.

1.3. Doelstelling: het brandstofverbruik kunnen optimaliseren.

Optimalisering van het brandstofverbruik dankzij kennis betreffende de punten 1.1 en 1.2.

Rijbewijzen C, C+E, C1, C1+E

1.4. Doelstelling: een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake

veiligheid en goed gebruik van het voertuig.

Op rijdende voertuigen werkende krachten, afstemming van de keuze van de versnelling op

de belasting van het voertuig en het profiel van de weg, berekening van het laadvermogen van

een voertuig of voertuigcombinatie, berekening van het nuttige volume, verdeling van de

belasting, gevolgen van overbelasting van de as, stabiliteit van het voertuig en zwaartepunt,

soorten verpakking en pallets.

Voornaamste categorieën goederen die moeten worden vastgezet, klem- en vastzettechnieken,

gebruik van sjorringen, controleren van vastzetinrichtingen, gebruik van laad- en losmachines,

aanbrenging en verwijdering van dekzeilen.
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Rijbewijzen D, D+E, D1, D1+E

1.5. Doelstelling: de veiligheid en het comfort van de passagiers kunnen waarborgen.

IJking van de bewegingen in de lengte- en de zijrichting, wegverdeling, plaats op de rijweg,

soepel remmen¸ rijden met een overbouw, gebruik van specifieke infrastructuur (openbare

plaatsen, voorbehouden rijvakken), beheersen van conflicten tussen veilig rijden en de

andere taken als bestuurder, interactie met de passagiers, specifieke kenmerken van het

vervoer van bepaalde groepen personen (gehandicapten, kinderen).

1.6. Doelstelling: een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake

veiligheid en goed gebruik van het voertuig.

Op rijdende voertuigen inwerkende krachten, afstemming van de keuze van de versnelling

op de belasting van het voertuig en het profiel van de weg, berekening van het laad-

vermogen van een voertuig of voertuigcombinatie, verdeling van de belasting, gevolgen van

overbelasting van de as, stabiliteit van het voertuig en zwaartepunt.

2. Toepassing van de voorschriften

Alle rijbewijzen

2.1. Doelstelling: kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer.

Specifiek voor de vervoersector geldende maximumwerktijden; principes, toepassing en

gevolgen van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en nr. 3821/85; sancties op het niet

gebruiken, verkeerd gebruiken of knoeien met de tachograaf; kennis van het sociale klimaat

van het wegvervoer: rechten en plichten van de bestuurders inzake basiskwalificatie en

nascholing.
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Rijbewijzen C, C+E, C1, C1+E

2.2. Doelstelling: de regelgeving betreffende het goederenvervoer kennen.

Documenten met betrekking tot vervoersexploitatie, uit standaardcontracten voor

goederenvervoer voortvloeiende verplichtingen, opstelling van de documenten die het

vervoerscontract uitmaken, internationale transportvergunningen, verplichtingen van het

Verdrag betreffende de Overeenkomst tot Internationaal Vervoer van Goederen over de

Weg, opstelling van de internationale vrachtbrief, grensoverschrijdingen, expediteurs,

speciale, de goederen begeleidende documenten.

Rijbewijzen D, D+E, D1, D1+E

2.3. Doelstelling: de regelgeving betreffende het personenvervoer kennen.

Vervoer van specifieke groepen, veiligheidsuitrusting van de bus, veiligheidsgordels,

belasting van het voertuig.

3. Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek

Alle rijbewijzen

3.1. Doelstelling: bedacht zijn op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen.

Soorten arbeidsongevallen in de vervoersector, statistieken van verkeersongevallen,

betrokkenheid daarbij van vrachtwagens/ touringcars, gevolgen op menselijk, materieel en

financieel vlak.
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3.2. Doelstelling: het kunnen voorkomen van vervoer van illegale immigranten.

Handel in illegalen en illegale immigratie: algemene informatie, gevolgen voor de

bestuurders, preventieve maatregelen, checklist , wetgeving inzake de verantwoordelijkheid

van de vervoerder.

3.3. Doelstelling: fysieke risico's kunnen voorkomen.

Ergonomische principes: risicohandelingen en -houdingen, lichamelijke conditie,

oefeningen in goederenbehandeling, persoonlijke beschermingsmiddelen.

3.4. Doelstelling: zich bewust zijn van het belang van een goede fysieke en mentale gezondheid.

Beginselen van een gezonde en evenwichtige voeding, effecten van alcohol, medicijnen of

andere stoffen die het gedrag kunnen beïnvloeden, symptomen, oorzaken, effecten van

vermoeidheid en stress, fundamenteel belang van de basiscyclus werk/rust.

3.5. Doelstelling: noodsituaties kunnen beoordelen.

Gedrag bij noodsituaties: inschatting van de situatie, erger voorkomen, hulpdiensten waar-

schuwen, hulp verlenen aan gewonden en eerstehulpverlening, optreden bij brand,

inzittenden van de vrachtwagen of passagiers van de bus redden, de veiligheid van alle

passagiers waarborgen, reactie in geval van agressie; basisbeginselen invulling schade-

formulier.

3.6. Doelstelling: door zijn gedrag kunnen bijdragen aan het imago van een onderneming.

Gedrag van de bestuurder en imago: belang voor de onderneming van de kwaliteit van de

dienstverlening door de bestuurder, de taken van de bestuurder, personen waarmee een

bestuurder te maken krijgt, onderhoud van het voertuig, organisatie van het werk,

commerciële en financiële gevolgen van een geschil.



8938/1/02 REV 1 AL/hd 6
BIJLAGE I DG C IV    NL

Rijbewijzen C, C+E, C1, C1+E

3.7. Doelstelling: kennis van het economisch klimaat van het goederenvervoer over de weg en

van de marktordening

Verhouding tussen het wegvervoer en de overige vervoerstakken (concurrentie, verladers),

verschillende activiteiten in het wegvervoer (vervoer voor rekening van derden, voor eigen

rekening, aanvullende activiteiten), organisatie van de voornaamste soorten vervoers-

ondernemingen of aanverwante transportactiviteiten, gespecialiseerd vervoer (tankwagens,

koelwagens, enz.), ontwikkelingen in de sector (diversificatie van het dienstenaanbod, rail-

vervoer/wegvervoer, uitbesteding, enz.).

Rijbewijzen D, D+E, D1, D1+E

3.8. Doelstelling: kennis van het economisch klimaat van het personenvervoer over de weg en van

de marktordening.

Verhouding tussen het personenvervoer over de weg en de overige vervoerstakken (spoor,

personenauto's), verschillende activiteiten in het personenvervoer over de weg, grens-

overschrijdingen (internationaal vervoer), organisatie van de voornaamste soorten onder-

nemingen voor personenvervoer over de weg.

Deel 2: Verplichte basiskwalificatie, als bedoeld in artikel 3, lid 1, punt a)

2.1. Basiskwalificatie: mogelijkheid van lessen en een examen

De basiskwalificatie behelst onderwijs over alle op de lijst van afdeling 1 genoemde onder-

werpen. De opleiding voor deze basiskwalificatie duurt ten minste 280 uren.
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Elke aspirant-bestuurder moet ten minste 20 uur zelf een voertuig besturen van de betreffende

categorie dat ten minste voldoet aan de normen voor examenvoertuigen als omschreven in

Richtlijn 91/439/EEG.

Tijdens het zelf besturen van een voertuig wordt de aspirant-bestuurder begeleid door een

instructeur in dienst van een goedgekeurd opleidingscentrum. Elke bestuurder mag ten

hoogste 8 uur van de 20 uur gedurende welke hij zelf een voertuig bestuurt, rijden op een

speciaal terrein of in een hoogwaardige simulator om de verdere ontwikkeling van rationeel

rijgedrag op basis van veiligheidsvoorschriften te beoordelen, met name wat betreft de

controle over het voertuig bij wisselende toestand van het wegdek als gevolg van de weers-

omstandigheden, het tijdstip overdag of 's nachts.

Voor de in artikel 5, lid 5, bedoelde bestuurders duurt de opleiding voor de basiskwalificatie

ten minste 70 uur, waarvan ze 5 uur zelf het voertuig besturen.

Aan het einde van deze opleiding wordt de bestuurder door de bevoegde autoriteiten, of de

door hen aangewezen instanties, een mondeling of schriftelijk examen afgenomen. Dit

examen omvat ten minste een vraag per doelstelling op de lijst van onderwerpen in deel 1.

2.2. Mogelijkheid van examens

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, of de door hen aangewezen instantie, organiseren

de hierboven bedoelde theorie- en praktijkexamens om na te gaan of de aspirant-bestuurders

beschikken over de volgens deel 1 vereiste kennis met betrekking tot alle daar genoemde

doelstellingen en onderwerpen.

a) Het theorie-examen bestaat uit ten minste twee toetsen:

i) vragen waarbij uit meerdere antwoorden kan worden gekozen, dan wel vragen

waarop één antwoord moet worden gegeven, of een combinatie van de twee

systemen;
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ii) casestudy�s.

Het theorie-examen duurt ten minste 4 uur.

b) Het praktijkexamen bestaat uit twee toetsen:

i) een rijtest, om de verdere ontwikkeling van het rationeel rijgedrag op basis van de

veiligheidsvoorschriften te beoordelen. Zo mogelijk vindt deze rijtest plaats op wegen

buiten de agglomeraties, op autosnelwegen en op autowegen (of vergelijkbare wegen),

alsmede op alle soorten stedelijke wegen, welke de diverse soorten problemen moeten

opleveren die een bestuurder kan tegenkomen. Het is wenselijk dat deze test plaatsvindt

bij verschillende niveaus van verkeersdrukte. De rijtijd moet zo optimaal mogelijk

worden gebruikt om de kandidaat te beoordelen in alle verkeerszones waarin hij terecht

kan komen. Deze test duurt ten minste 90 minuten;

ii) een praktische test die ten minste de punten 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 en 3.5 bestrijkt.

Deze test duurt ten minste 30 minuten.

De bij de praktijkexamens gebruikte voertuigen beantwoorden ten minste aan de normen voor

examenvoertuigen als omschreven in Richtlijn 91/439/EEG.

Het praktijkexamen kan worden aangevuld met een derde test op een speciaal terrein of in een

hoogwaardige simulator om de verdere ontwikkeling van rationeel rijgedrag op basis van

veiligheidsvoorschriften te beoordelen, met name wat betreft de controle over het voertuig bij

wisselende toestand van het wegdek als gevolg van de verschillende weersomstandigheden,

het tijdstip overdag of 's nachts.
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Voor deze facultatieve test is geen duur vastgesteld. Indien de bestuurder voor deze test

slaagt, mag de duur ervan worden afgetrokken van de onder i) bedoelde 90 minuten van

de rijtest, met dien verstande dat er niet meer dan 30 minuten mag worden afgetrokken.

Voor de in artikel 5, lid 5, tweede alinea, bedoelde bestuurders blijft het theorie-examen

beperkt tot de in deel 1 genoemde onderwerpen betreffende de voertuigen waarop de nieuwe

basiskwalificatie betrekking heeft. Deze bestuurders moeten wel het volledige praktijkexamen

afleggen.

Deel 3: Basiskwalificatie via versnelde opleiding, als bedoeld in artikel 3, lid 2 

De basiskwalificatie via versnelde opleiding behelst onderwijs over alle op de lijst in deel 1

genoemde onderwerpen. Deze versnelde opleiding voor de basiskwalificatie duurt ten minste

140 uur.

Elke aspirant-bestuurder moet ten minste 10 uur zelf een voertuig besturen van de betreffende

categorie dat ten minste voldoet aan de normen voor examenvoertuigen als omschreven in Richt-

lijn 91/439/EEG.

Tijdens het zelf besturen van een voertuig wordt de aspirant-bestuurder begeleid door een

instructeur in dienst van een goedgekeurd opleidingscentrum. Elke bestuurder mag ten hoogste

4 uur van de 10 uur die hij zelf een voertuig bestuurt, rijden op een speciaal terrein of in een hoog-

waardige simulator om de verdere ontwikkeling van rationeel rijgedrag op basis van veiligheids-

voorschriften te beoordelen, met name wat betreft de controle over het voertuig te beoordelen bij

wisselende toestand van het wegdek, met name als gevolg van de verschillende weersomstandig-

heden, het tijdstip overdag of 's nachts.

Voor de in artikel 5, lid 5, tweede alinea, bedoelde bestuurders duurt de versnelde opleiding voor de

basiskwalificatie ten minste 35 uur, waarvan ze tweeëneenhalf uur zelf het voertuig besturen.

Aan het einde van deze opleiding wordt de bestuurder door de bevoegde autoriteiten, of de door hen

aangewezen instanties, een mondeling of schriftelijk examen afgenomen. Dit examen omvat ten

minste een vraag per doelstelling op de lijst van onderwerpen in deel 1.
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Deel 4: verplichte nascholing, als bedoeld in artikel 3, lid 1, punt b)

Door een erkend opleidingscentrum worden nascholingscursussen georganiseerd. Ze hebben een

duur van 35 uur per vijf jaar gegeven in eenheden van ten minste 7 uur.

Deel 5: Goedkeuring van de basiskwalificatie en de nascholing

5.1. De opleidingscentra die met de basiskwalificatie en de nascholing zijn belast, moeten

worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. Die goedkeuring mag

uitsluitend op schriftelijke aanvraag worden verleend. Bij de goedkeuringsaanvraag dienen

documenten met de volgende inhoud te worden overgelegd:

5.1.1. een passend opleidingsprogramma met vermelding van leerstof, lesprogramma, en de

gebruikte lesmethoden;

5.1.2. de kwalificaties en werkterreinen van de instructeurs;

5.1.3. informatie over de cursusruimten, het lesmateriaal, de voor de praktijklessen beschikbare

middelen en het gebruikte wagenpark;

5.1.4. de voorwaarden voor deelname aan de cursussen (aantal deelnemers).

5.2. De bevoegde instantie moet schriftelijk haar goedkeuring geven, waarbij de volgende

voorwaarden gelden:

5.2.1. de opleiding moet worden gegeven conform de bij de aanvraag gevoegde documenten;
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5.2.2. het moet voor de bevoegde autoriteiten mogelijk zijn om bevoegde personen de

opleidingscursussen van de erkende centra te laten bijwonen, en zij moeten het recht

hebben om er controle uit te oefenen op de ingezette middelen en het goede verloop van de

opleidingen en de examens;

5.2.3. de goedkeuring kan worden ingetrokken of opgeschort, indien niet aan de voorwaarden

terzake wordt voldaan.

Het erkende centrum moet garanderen dat de instructeurs goed bekend zijn en rekening

houden met de meest recente ontwikkelingen in de beroepsopleidingsvoorschriften en

-eisen. De instructeurs moeten in het kader van een specifieke selectieprocedure aantonen

dat zij didactisch en pedagogisch onderlegd zijn. Wat het praktijkgedeelte van de opleiding

betreft, moeten de instructeurs aantonen dat zij ervaring als beroepsbestuurders of een

analoge ervaring als bestuurder hebben, zoals die van instructeurs die les geven in het

besturen van zware vrachtwagens.

Het lesprogramma moet worden opgesteld conform de goedkeuring, op basis van de op de

lijst in deel I genoemde onderwerpen.

____________________
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BIJLAGE II

VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE KWALIFICATIEKAART BESTUURDER

VAN MODEL VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

1. De fysieke kenmerken van de kwalificatiekaart zijn in overeenstemming met de ISO-

normen 7810 en 7816-1.

De methodes voor toetsing van de fysieke kenmerken van de kwalificatiekaart en aan de

internationale normen zijn in overeenstemming met ISO-norm 10373.

2. De kaart heeft twee zijden:

Bladzijde 1 bevat:

a) de vermelding "kwalificatiekaart bestuurder", in hoofdletters, gedrukt in de taal/talen

van de lidstaat die het rijbewijs afgeeft;

b) de vermelding van de naam van de lidstaat die de kaart afgeeft; deze vermelding is

facultatief;

c) het onderscheidingsteken van de lidstaat die het rijbewijs afgeeft, negatief afgedrukt in

een door twaalf gele sterren omringde blauwe rechthoek; de onderscheidingstekens zijn:

B: België L: Luxemburg

DK: Denemarken NL: Nederland

D: Duitsland A: Oostenrijk

GR: Griekenland P: Portugal

E: Spanje FIN: Finland

F: Frankrijk S: Zweden

IRL: Ierland UK: Verenigd Koninkrijk

I: Italië
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d) de gegevens die specifiek zijn voor de afgegeven kaart, met de volgende nummers:

1. de naam van de houder;

2. de voornaam van de houder;

3. geboortedatum en -plaats van de houder;

4. a) de datum van afgifte van de kaart;

b) de datum waarop de kaart afloopt;

c) de naam van de bevoegde instantie die de kaart afgeeft (mag op bladzijde 2

worden afgedrukt);

d) een ander nummer dan het nummer van het rijbewijs, dat nuttig is voor de

administratieve handelingen in verband met de kwalificatiekaart bestuurder

(facultatieve vermelding);

5. a) nummer van het rijbewijs;

b) serienummer van de kaart;

6. de foto van de houder;

7. de handtekening van de houder;

8. de verblijfplaats, de woonplaats of het postadres (facultatieve vermelding);
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9. de (sub)categorieën voertuigen waarvoor de bestuurder aan de verplichtingen in verband

met basiskwalificatie en nascholing voldoet;

e) de vermelding "Model van de Europese Gemeenschappen" in de taal/talen van de lidstaat die

de kaart afgeeft en de vermelding "kwalificatiekaart bestuurder" in de overige talen van de

Gemeenschap, gedrukt in blauwe letters en op zodanige wijze dat deze de achtergrond van de

kaart vormen:

tarjeta de cualificación del conductor

chaufføruddannelsesbevis

Fahrerqualifizierungsnachweis

δελτίο και επιµόρφωσης οδηγού

driver qualification card

carte de qualification de conducteur

cara cáilíochta tiomána

carta di qualificazione del conducente

kwalificatiekaart bestuurder

carta de qualificação do motorista

kuljettajan ammattipätevyyskortti

yrkeskompetensbevis för förare
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f) de referentiekleuren:

- blauw: Reflex blauw Pantone

- geel: Pantone geel.

Bladzijde 2 bevat:

a) 9. de (sub)categorieën voertuigen waarvoor de bestuurder aan de verplichtingen in verband

met basiskwalificatie en nascholing voldoet;

10. de in artikel 10 van deze richtlijn bedoelde communautaire code;

11. een ruimte voor de eventuele vermelding door de lidstaat die de kaart afgeeft, van de

gegevens die noodzakelijk zijn voor de administratie of met betrekking tot de verkeers-

veiligheid (facultatieve vermelding). Indien de vermelding onder een in deze bijlage

omschreven rubriek valt, moet deze vermelding worden voorafgegaan door het nummer

van de overeenkomstige rubriek.

b) Een toelichting bij de genummerde rubrieken op de bladzijden 1 en 2 van de kaart (ten minste

voor de rubrieken 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5 a), 5 b) en 10).

Indien een lidstaat deze vermeldingen in een andere nationale taal dan een van de volgende

talen (Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans,

Zweeds) wenst te stellen, moet hij het rijbewijs opstellen in twee talen waaronder een van de

bovengenoemde talen, onverminderd de overige bepalingen van deze bijlage.
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3. Veiligheid, inclusief gegevensbescherming.

De samenstellende delen van de kaart zijn zodanig vervaardigd dat vervalsing en misbruik

worden vermeden en pogingen daartoe zichtbaar worden.

De lidstaat zorgt ervoor dat het veiligheidsniveau van de kaart ten minste vergelijkbaar is met

dat van het rijbewijs.

4. Bijzondere bepalingen

Na overleg met de Commissie kunnen de lidstaten kleuren of markeringen, zoals een

streepjescode, nationale symbolen en beveiligingsvoorzieningen toevoegen, onverminderd de

overige bepalingen van deze bijlage.

In het kader van de wederzijdse erkenning van kaarten mag de streepjescode geen andere

informatie bevatten dan die welke reeds leesbaar op de kwalificatiekaart bestuurder voorkomt

of die noodzakelijk is voor de afgifte van het rijbewijs.
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KWALIFICATIEKAART BESTUURDER VAN MODEL VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN

blz. 1

*

*       *

KWALIFICATIEKAART

BESTUURDER VAN

EUROPEES MODEL

LIDSTAAT

6. FOTO 1.

2.

3.

4a. 4b.

9.

5a.

7.

(8.)

5b.

blz. 2

9. 10.

C1

C

11.

D1

D

C1E

CE

D1E

DE

1. Naam 2. Voornaam

3. Geboorteplaats en -datum

4a. Datum van afgifte rijbewijs

4b. Administratieve

vervaldatum  4c. Afgegeven

door 5a. Nummer van rijbewijs

5b serienummer van de kaart

8. Woonplaats

9. Categorie

10. Communautaire code

____________________
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I. INLEIDING

Gelet op artikel 71 van het EG-Verdrag en in het kader van de medebeslissingsprocedure

overeenkomstig artikel 251 van het EG-Verdrag heeft de Raad op 5 december 2002. zijn

gemeenschappelijk standpunt over de ontwerp-richtlijn betreffende de opleiding van

beroepschauffeurs voor goederen- en personenvervoer over de weg vastgesteld.

Bij de vaststelling van zijn standpunt heeft de Raad rekening gehouden met het op

17 januari 2002 in eerste lezing uitgebrachte advies van het Europees Parlement 1 en het op

11 juli 2001 uitgebrachte advies van het Economische en Sociaal Comité 2. Het Comité van

de Regio's heeft afgezien van zijn recht om advies uit te brengen 3.

Het doel van de richtlijn is verplichte opleiding en nascholing voor beroepschauffeurs in te

voeren. Volgens huidig Gemeenschapsrecht hoeven slechts bepaalde categorieën van

bestuurders (in de praktijk komt dat neer op een klein aantal chauffeurs) een getuigschrift van

vakbekwaamheid te hebben, overeenkomstig de communautaire voorschriften betreffende het

minimumniveau van de opleiding van bestuurders van bepaalde voertuigen voor wegvervoer.

Anderzijds bestaat er momenteel slechts in enkele lidstaten een verplichte bestuurders-

opleiding. Al bij al oefenen de meeste beroepschauffeurs in de lidstaten hun beroep

uitsluitend uit op basis van hun rijbewijs.

                                                
1 Nog niet verschenen in het Publicatieblad.
2 PB C 260 van 17.9.2001, blz. 90.
3 Schrijven van 15.10.2001.
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II. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

De Raad is het geheel eens met het doel en de uitgangspunten van het Commissievoorstel. De

Raad is voorstander van het invoeren van een stelsel van basiskwalificatie en van nascholing

voor beroepsbestuurders. Gezien, enerzijds, de huidige situatie in de lidstaten en, anderzijds,

het toepassingsgebied van de ontwerp-richtlijn (dat wil zeggen de categorieën van bestuurders

die onder de richtlijn vallen) en de aard van de kwalificatie en nascholing waarin krachtens de

richtlijn moet worden voorzien, is de Raad van mening dat een dergelijk stelsel aanzienlijke

toegevoegde waarde biedt. Het zal bestuurders in staat stellen beter te voldoen aan de eisen

van hun beroepsomgeving. Dientengevolge zullen, afgezien van de kwaliteit van de dienst-

verlening, de verkeersveiligheid en de veiligheid van de bestuurder zelf toenemen. Ook zal

het stelsel bijdragen tot de harmonisatie van de werkomstandigheden van beroepschauffeurs.

Tenslotte zou het opleidingsstelsel het chauffeursberoep voor jonge mensen ook aantrekke-

lijker moeten maken, in een situatie waarin een tekort aan beroepsbestuurders op de arbeids-

markt bestaat.

Volgens de Raad is het voorts van belang om bij het bepalen van de uitvoeringsmechanismen

van de richtlijn rekening te houden met specifieke kenmerken in de lidstaten, in termen van

- voorzover van toepassing - bestaande opleidingsprogramma's die hun waarde bewezen

hebben, en, meer in het algemeen, de werking van de vervoerssector in de afzonderlijke lid-

staten. Leidraad voor de Raad is evenwel steeds geweest, dat de uitgangspunten van het

Commissievoorstel, i.e. de te verwezenlijken kwaliteit en doeltreffendheid van de beroepsop-

leiding, op generlei wijze in het gedrang mogen komen. Deze benadering heeft de Raad ertoe

gebracht om in vergelijking met het oorspronkelijke voorstel een aantal, soms wezenlijke,

nieuwe elementen in zijn gemeenschappelijk standpunt op te nemen. Dit geldt in het bijzonder

voor de keuze tussen twee mogelijkheden die de lidstaten thans hebben bij het voorzien in een

basiskwalificatie: de mogelijkheid die zowel het volgen van lessen als een examen omvat en

de mogelijkheid die uitsluitend examens omvat.
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De voornaamste kenmerken van de ontwerp-richtlijn zijn verder de volgende:

Wat het toepassingsgebied betreft, heeft de ontwerp-richtlijn betrekking op alle bestuurders die

binnen de Gemeenschap over de openbare weg vervoer verrichten met voertuigen waarvoor een

rijbewijs (of een als gelijkwaardig erkend rijbewijs) van een van de categorieën C1, C1+E, C of

C+E dan wel D1, D1+E, D of D+E (zoals omschreven in Richtlijn 91/439/EEG) vereist is. De

richtlijn is voorts van toepassing op onderdanen van een lidstaat en onderdanen van een derde land

die in dienst zijn van of werken voor een in een lidstaat gevestigde onderneming.

Voor het besturen van een voertuig moet zowel een basiskwalificatie worden verkregen als

nascholing worden gevolgd. Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, voorziet het gemeenschap-

pelijk standpunt van de Raad in een keuzemogelijkheid voor de basiskwalificatie. De lidstaten

kunnen kiezen uit twee mogelijkheden: voor het behalen van de basiskwalificatie moeten verplicht

lessen worden gevolgd en moet met goed gevolg een examen worden afgelegd, ofwel moet uitslui-

tend een examen worden afgelegd. Voorts kunnen de lidstaten onder bepaalde voorwaarden voor-

zien in een stelsel voor versnelde basiskwalificatie. In dergelijke gevallen kan de bestuurder

"versnelde verplichte lessen voor een basiskwalificatie" volgen, wat een kortere duur van de lessen

impliceert, die echter wel verplicht gevolgd moeten worden.

Een eerste nascholing dient te worden gevolgd binnen vijf jaar na de afgifte van het getuigschrift

betreffende de basiskwalificatie of binnen de termijn die is gesteld voor bepaalde bestuurders om

aanspraak te kunnen maken op verworven rechten. Na deze eerste nascholing dient de bestuurder

iedere vijf jaar nascholing te volgen. "Historische rechten" voorzien erin dat bestuurders die houder

zijn van een in de richtlijn aangegeven rijbewijs dat niet later dan twee of drie jaar (afhankelijk van

het type rijbewijs) na de uiterste datum van omzetting van deze richtlijn in nationaal recht is afge-

geven, zijn vrijgesteld van de verplichting tot het behalen van de basiskwalificatie.
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Het voorstel van de Commissie bepaalde dat de afgifte van het opleidingsgetuigschrift / de

opleidingsgetuigschriften aan de bestuurder kenbaar gemaakt zou moeten worden door het

aanbrengen van een communautaire code op het rijbewijs. Aangezien evenwel de frequentie

waarmee een rijbewijs wordt verlengd per lidstaat verschilt, stelt de Raad thans als alternatief

voor het aanbrengen van de code op het rijbewijs voor, dat deze certificering (die dient ten

bewijze van het behalen van het "getuigschrift van vakbekwaamheid") op een nieuw in te

voeren "kwalificatiekaart bestuurder" wordt aangebracht. Daardoor wordt vermeden dat de

perioden en termijnen waarbinnen de bestuurder moet voldoen aan de vereisten inzake

(basis)kwalificatie en nascholing, noodzakelijkerwijs moeten samenvallen met de periodieke

verlenging van het rijbewijs. Beide mogelijkheden gaan uit van het beginsel van wederzijdse

erkenning door de lidstaten.

Overige door de Raad in zijn gemeenschappelijk standpunt aangebrachte wijzigingen

betreffen onder meer de terminologie en de definities, het toevoegen van vrijstellingen voor

voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties,

alsook voor voertuigen die gebruikt worden tijdens autorijlessen, de vereiste minimumleef-

tijden voor bestuurders, de data voor omzetting en inwerkingtreding en de daarmee verband

houdende data voor intrekking van Richtlijn 76/914/EEG en de relevante artikelen van

Verordening (EEG) nr. 3820/85.

III. AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

De Raad heeft bij de behandeling van de door het Europees Parlement in eerste lezing voor-

gestelde amendementen bevonden, dat de bedoeling van veruit de meeste van deze amende-

menten nagenoeg overeenkomt met de corresponderende bepalingen in zijn gemeenschap-

pelijk standpunt. Hoewel de Raad derhalve de meeste van deze amendementen niet naar de

letter heeft kunnen overnemen (met uitzondering van amendement 15) - onder meer omdat

een andere benadering werd gekozen ten aanzien van enkele fundamentele aspecten (bijvoor-

beeld het tweeledige systeem voor de basiskwalificatie) - is hij niettemin van oordeel dat de

tekst van het gemeenschappelijk standpunt over het geheel genomen het door deze amende-

menten nagestreefde doel weerspiegelt. Dit geldt inzonderheid voor de amende-

menten 1, 3, 4, 6 (ten dele), 7, 8, 9, 11, 12 (ten dele), 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24 en 43.

________________
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aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde
voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen tot
wijziging van Verordening (EEG) nr.3820/85 van de Raad en Richtlijn
91/439/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad

1. Bij ontstentenis van een advies van het Europees Parlement is de Raad het tijdens de zitting

van 7 december 20011 eens geworden over een algemene oriëntatie met betrekking tot de

voorgestelde richtlijn. Ondertussen heeft het Europees Parlement in eerste lezing een advies

aangenomen 2 3. Aangezien de Raad niet alle amendementen kon goedkeuren, dient hij nu een

gemeenschappelijk standpunt in te nemen.

2. Tijdens de bovengenoemde Raadszitting maakten de delegaties van Denemarken en Duitsland

hun voornemen bekend zich te onthouden; de Duitse delegatie legde een stemverklaring voor

die in de Raadsnotulen moet worden opgenomen. Voorts diende de Raad een verklaring voor

opneming in de Raadsnotulen in.

                                                
1 zie doc. 7943/02 TRANS 112 SOC 183 CODEC 451
2 Uitgebracht op 17 januari 2002. Nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.
3 De diensten van de Raad beschikten eveneens over het advies van het Economisch en Sociaal

Comité dat was uitgebracht op 11 juli 2001 (PB C 260 van 17.9.2001, blz. 90)
Het Comité van de  regio's deed in zijn brief van 15.10.2001 afstand van zijn recht om advies
uit te brengen.



11820/1/02 REV 1 oms/KS/ls 2
DG C IV    NL

3. Deze tekst is ondertussen bijgewerkt door de Groep Juristen/Vertalers. Onder voorbehoud van

bevestiging door het Comité van permanente vertegenwoordigers wordt aan de Raad voor-

gesteld om

- de tekst in de versie van doc. 8938/02 TRANS 141 SOC 253 CODEC 601 + COR 1

(fr, de, it, pt, fi, sv) + COR 2 (en) als gemeenschappelijk standpunt vast te stellen;

- de stemverklaring van de Duitse delegatie, alsook de verklaring van de Raad die in

doc. 11820/1/02 TRANS 218 SOC 378 CODEC 1044 REV 1 ADD 1 staat, op te nemen

in de Raadsnotulen, en

- te besluiten het gemeenschappelijk standpunt aan het Europees Parlement te doen

toekomen, samen met de motivering van de Raad die in doc. 8938/02 TRANS 141 SOC

253 CODEC 601 ADD 1 REV 1 staat.

________________
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TRANS 218
SOC 378
CODEC 1044

ADDENDUM BIJ DE NOTA I/A-PUNT
van: het secretariaat-generaal
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)/Raad
nr. Comv.: 6021/01 TRANS 12 SOC 46 CODEC 110 + COR 1 (fr)
Betreft: Gemeenschappelijk standpunt vastgesteld door de Raad met het oog op de

aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde
voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen tot wijzi-
ging van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG
van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad

Hierbij gaan voor het Comité van permanente vertegenwoordigers en de Raad de tekst van de stem-

verklaring, alsook de verklaring betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad over de

in hoofde genoemde richtlijn.

___________________
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BIJLAGE

Stemverklaring en verklaring voor opneming in de notulen van de Raadszitting waarin de

Raad het gemeenschappelijk standpunt vaststelt met het oog op de aanneming van de richtlijn

van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en

nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg

bestemde voertuigen tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richt-

lijn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad

Stemverklaring van Duitsland

" De regering van de Bondsrepubliek Duitsland onthoudt zich bij de stemming over het voorstel

voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opleiding van

beroepsbestuurders voor goederen- en personenvervoer over de weg, aangezien

- de algemene twijfels over de verenigbaarheid met artikel 150 van het EG-Verdrag niet

konden worden weggenomen,

- er ook twijfels over bestaan of de richtlijn in de huidig versie op economisch en politiek

gebied positieve gevolgen zal hebben, met name of de door de richtlijn veroorzaakte kosten

voor de economie, de burgers en het bestuur in een redelijke verhouding tot de verhoopte

baten van de richtlijn zullen staan."

Verklaring van de Raad

(re artikel 2)

"De Raad zal ervoor zorgen dat de terminologie die gebruikt wordt voor de in artikel 2 van deze

richtlijn bepaalde vrijstellingen, zoveel mogelijk overeenstemt met de terminologie die moet worden

gebruikt voor dezelfde vrijstellingen in het kader van de toekomstige richtlijn betreffende de

harmonisatie van sommige sociale bepalingen in de sector van het wegvervoer."

_______________
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2001/0033 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opleiding van

beroepschauffeurs voor goederen- en personenvervoer over de weg

1- CHRONOLOGISCH OVERZICHT

Indiening van het voorstel bij het EP en de Raad
(document COM(2001) 56 definitief - 2001/0033(COD)): 2.2.2001

Advies van het Economisch en Sociaal Comité: 11.7.2001

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 17.1.2002

Vaststelling van de gemeenschappelijke beleidslijn binnen de Raad: 7.12.2001

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt met gekwalificeerde
meerderheid: 5.12.2002

2- DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aansluitend op haar mededeling van juni 2000, getiteld « Op weg naar veiliger,
concurrerender, hoogwaardig wegvervoer in de Gemeenschap », heeft de Commissie een
voorstel gedaan voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
invoering van een basisopleiding en bijscholing voor beroepschauffeurs .

3- COMMENTAAR OP HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1 Algemene opmerkingen

De Commissie merkt op dat het unaniem door de Raad aangenomen gemeenschappelijk
standpunt het oorspronkelijke voorstel van de Commissie intact laat in die zin dat het voorziet
in een basisopleiding en bijscholing, maar dat het ruimere bepalingen bevat die de
totstandbrenging van die opleidingen mogelijk moeten maken. Het gemeenschappelijk
standpunt kan dus worden gekenschetst als het resultaat van een billijk en evenwichtig
compromis.
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3.2 Door het Europees Parlement in eerste lezing aangenomen amendementen

In totaal zijn door het Europees Parlement in eerste lezing 25 amendementen aangenomen.

Deze amendementen hebben betrekking op:

– het toepassingsgebied (amendement 1) : deze nieuwe formulering van artikel 1 is
nauwkeuriger en breidt met name het toepassingsgebied uit tot chauffeurs die onderdanen
zijn van een derde land en in dienst zijn van een in een lidstaat gevestigde onderneming;
dit amendement is in het gewijzigd voorstel opgenomen en komt ook voor in het
gemeenschappelijk standpunt, met dit verschil dat daar in de eerste regel sprake is van «
het besturen van voertuigen » in plaats van het beroep van chauffeur om elke
dubbelzinnigheid te vermijden;

– een bijkomende uitzondering op het toepassingsgebied in artikel 2 (amendement 2) die
noch in het gewijzigd voorstel noch in het gemeenschappelijk standpunt is overgenomen;
dit amendement is overbodig nu het eerste amendement in het voorstel is overgenomen;

– het schrappen van de algemene vermelding van de limiet van 50 kilometer in artikel 2,
onder e): amendement 3 houdt in dat aan de lidstaten de mogelijkheid wordt geboden af te
wijken van de limiet van 50 kilometer; dit amendement is gedeeltelijk overgenomen in het
gewijzigd voorstel en in het gemeenschappelijk standpunt;

– de mogelijkheid het beroep van chauffeur uit te oefenen voordat de in het voorstel voor een
richtlijn voorgeschreven opleiding is afgerond (amendement 4): in het gewijzigd voorstel
en het gemeenschappelijk standpunt wordt deze mogelijkheid in principe overgenomen,
maar worden daaraan voorwaarden verbonden wat betreft de duur van deze ontheffing en
het grondgebied waarvoor deze geldt;

– de erkenning van verworven rechten van beroepschauffeurs met vijf jaar ervaring: dit
amendement (5) is noch in het gewijzigd voorstel noch in het gemeenschappelijk standpunt
overgenomen; het oorspronkelijke voorstel is in dit opzicht ruimhartiger: een ieder die vóór
de inwerkingtreding van de voorgestelde richtlijn als chauffeur werkzaam was kan aan het
werk blijven zonder eerst een basisopleiding te hoeven volgen; dit amendement zou zware
gevolgen kunnen hebben voor een sector die reeds met personeelsgebrek te kampen heeft;

– de relatie met de opleiding voor het verkrijgen van een rijbewijs (amendement 6) : de
eerste alinea van dit amendement is opgenomen in het gewijzigd voorstel en de tweede
alinea is inhoudelijk daarin verwerkt; in het gemeenschappelijk standpunt zijn beide alinea
's inhoudelijk verwerkt; de derde alinea van amendement 6 is noch in het gewijzigd
voorstel noch in het gemeenschappelijk standpunt overgenomen;

– de mogelijkheid vanaf de leeftijd van 21 jaar een voertuig van de categorieën D en D+E te
besturen na het doorlopen van een minimumbasisopleiding mits het gaat om lijndiensten
voor personenvervoer over een traject van ten hoogste 50 kilometer (amendement 7): dit
amendement vult op adequate wijze een leemte op in het oorspronkelijke voorstel van de
Commissie en is verwerkt in het gewijzigd voorstel alsook in het gemeenschappelijk
standpunt, zij het met redactionele wijzigingen;

– het halen van examens: deze amendementen (8 en 9), die sporen met het door de
Commissie gedane voorstel, zijn opgenomen in het gewijzigd voorstel; zij zijn inhoudelijk
verwerkt in het gemeenschappelijk standpunt;
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– bijscholing onder arbeidstijd: dit amendement (10) is noch in het gewijzigd voorstel noch
in het gemeenschappelijk standpunt verwerkt: dit aspect valt namelijk onder de
bevoegdheid van de lidstaten en soms zelfs onder die van de sociale partners; bovendien
bestaan er al opleidingsformules, zoals het opleidingsverlof, die zo van de toepassing van
de richtlijn zouden kunnen worden uitgesloten;

– periodieke bijscholing met een duur van 35 uur, bestaande uit leseenheden van minstens
zeven uur: dit amendement (11) is in het gewijzigd voorstel en in het gemeenschappelijk
standpunt verwerkt; zo wordt een grotere flexibiliteit mogelijk gemaakt bij het aanbieden
van deze bijscholing, maar wordt wel een minimumduur van één opleidingsdag
gehandhaafd zodat opleidingen van een te korte duur, met een beperkt pedagogisch effect,
worden vermeden;

– de inhoud van de bijscholing (amendement 12): de voorgestelde wijzigingen in artikel 8,
lid 2), zijn inhoudelijk overgenomen in het gewijzigd voorstel; zij zijn voor een deel
overgenomen in het gemeenschappelijk standpunt;

– de vrije keuze van de plaats waar de opleiding wordt gegeven: dit amendement (13) is
noch in het gewijzigd voorstel noch in het gemeenschappelijk standpunt overgenomen;

– de plaats waar beroepschauffeurs uit derde landen hun opleiding krijgen: gezien de
uitbreiding van het toepassingsgebied (amendement 1), is het logisch artikel 9, dat
betrekking heeft op de plaats van de opleiding, aan te passen (amendement 14); het
gewijzigd voorstel en het gemeenschappelijk standpunt zijn in de zin van dit amendement
gewijzigd;

– het meetellen van reeds gevolgde bijscholing (amendement 15): deze leemte in het
oorspronkelijke voorstel is opgevuld in het gewijzigd voorstel en in het gemeenschappelijk
standpunt; het is logisch dat een beroepschauffeur die reeds bij een bedrijf of in een
bepaalde lidstaat opleidingsdagen heeft gevolgd en vervolgens van woonplaats verandert
deze dagen niet hoeft over te doen;

– de opbouw van de bijlage, deel 1 : de amendementen 16, 17 en 18 voorzien in een
helderder structuur voor het opleidingsprogramma; er wordt onderscheid gemaakt tussen
het goederen-en het personenvervoer en voor elk punt van dit deel van de bijlage zijn
doelstellingen geformuleerd; deze structuur is overgenomen in het gewijzigd voorstel en in
het gemeenschappelijk standpunt; tevens is deel 1 herschreven in het licht van
amendement 6 om overlappingen met de opleiding voor het verkrijgen van het rijbewijs te
voorkomen;

– de introductie van een keuzemogelijkheid « internationaal vervoer » bij de opleiding: deze
specifieke optie is met name voorgesteld om de talenkennis van de chauffeurs te
verbeteren; dit amendement (19) is noch in het gewijzigd voorstel noch in het
gemeenschappelijk standpunt overgenomen; het staat namelijk te ver af van de bedoeling
van het oorspronkelijke voorstel;

– en onafhankelijke instantie voor het afnemen van examens (amendementen 20 en 21): deze
precisering spoort met het voorstel van de Commissie en is inhoudelijk overgenomen in
het gewijzigd voorstel en in het gemeenschappelijk standpunt;



5

– externe controle op de examens (amendementen 22 en 23): het betreft twee preciseringen
die zijn voorgesteld met betrekking tot deel 5 van de bijlage, dat betrekking heeft op de
goedkeuring van de opleiding; deze voorstellen, die overigens te gedetailleerd zijn, kunnen
dus niet in dit deel worden opgenomen; deze amendementen zijn bijgevolg noch in het
gewijzigd voorstel noch in het gemeenschappelijk standpunt verwerkt;

– de kwalificaties en eerdere ervaring van de instructeurs: amendement 24 laat het
oorspronkelijke voorstel van de Commissie intact, maar voorziet in een iets grotere
flexibiliteit om te garanderen dat voldoende instructeurs kunnen worden aangeworven; dit
amendement is inhoudelijk zowel in het gewijzigd voorstel als in het gemeenschappelijk
standpunt opgenomen;

– beoordeling: amendement 43 voorziet in een beoordeling 3 jaar na de inwerkingtreding van
de door de Commissie voorgestelde richtlijn; de Commissie kan in principe akkoord gaan
met deze beoordeling aangezien het amendement geen bepalingen bevat die het
initiatiefrecht van de Commissie uithollen; het lijkt inderdaad nuttig de tenuitvoerlegging
van deze richtlijn te beoordelen om na te gaan of de bereikte harmonisatie op
communautair niveau het mogelijk heeft gemaakt de door de Commissie gestelde
doeleinden te bereiken; dit amendement is inhoudelijk verwerkt in het gewijzigd voorstel
en in het gemeenschappelijk standpunt, maar de geplande beoordeling is naar een later
tijdstip verschoven;

Samenvattend kan de situatie als volgt worden weergegeven: van de 25 door het Parlement
aangenomen amendementen heeft de Commissie er 5 goedgekeurd (amendementen 1, 7, 11,
15 en 24), soms met een aantal formele en redactionele aanpassingen; zij heeft er 8 in principe
goedgekeurd (amendementen 4, 8, 9, 12, 14, 20, 21 en 43) en 5 gedeeltelijk
(amendementen 3, 6, 16, 17 en 18), en heeft er 7 afgewezen (amendementen 2, 5, 10, 13, 19,
22 en 23).

In het gemeenschappelijk standpunt zijn op vergelijkbare wijze dezelfde amendementen
opgenomen als in het gewijzigd voorstel van de Commissie.

3.3 Nieuwe door de Raad aangebrachte wijzigingen

Het gemeenschappelijke standpunt bevat de volgende aanpassingen in het gewijzigd voorstel
van de Commissie:

– verruiming van de opleidingsvoorschriften: het gemeenschappelijk standpunt voorziet in
de extra mogelijkheid de eisen inzake volledige basisopleiding te vervullen via een variant
die uitsluitend examens omvat maar niet voorziet in een verplichte lesperiode; daartoe zijn
met name de artikelen 3 en 6 van het gemeenschappelijk standpunt ingrijpend gewijzigd
vergeleken met de artikelen 4 en 7 van het gewijzigd voorstel, alsook de delen 2, 3 en 4
van de bijlage; het gemeenschappelijk standpunt voorziet dus in twee mogelijkheden
(artikel 3) om aan de eisen inzake volledige basisopleiding te voldoen, namelijk het volgen
van lessen gevolgd door een examen, zoals bepaald in het oorspronkelijke en het
gewijzigde voorstel van de Commissie, respectievelijk alleen een examen; de Commissie is
van mening dat deze verruiming van de opleidingsvoorschriften in geen enkel opzicht in
strijd is met de geest van haar voorstel; de mogelijkheid alleen examens af te leggen is
gedetailleerd beschreven in de bijlage (deel 2.2), en biedt voldoende garanties voor
gelijkwaardigheid met de formule die het volgen van lessen en het afleggen van een
examen omvat (deel 2.1)
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– gebruikte terminologie: als gevolg van bovenvermelde wijzigingen in de voorschriften is in
het gemeenschappelijk standpunt niet langer sprake van volledige basisopleiding, maar van
« basiskwalificatie »; de minimum basisopleiding, die nog steeds het volgen van lessen
omvat, is « versnelde basiskwalificatie » geworden; wat bijscholing betreft is de
terminologie niet veranderd; de Commissie kan deze wijziging, die meer stilistisch dan
inhoudelijk is, accepteren;

– communautair model van de kwalificatiekaart bestuurder: ingevolge de uitbreiding van het
toepassingsgebied van het voorstel van de Commissie (amendement 1), is in het
gemeenschappelijk standpunt een nieuwe bijlage II toegevoegd waarin een communautair
model van de kwalificatiekaart is opgenomen; de lidstaten kunnen de communautaire code
(artikel 10) hetzij op het rijbewijs van de beroepschauffeur, hetzij op de kwalificatiekaart
bestuurder aanbrengen; door dit alternatief te bieden kan de regeling ook worden toegepast
op bestuurders uit derde landen die personenvervoer over de weg verzorgen en wordt enige
speelruimte gegeven doordat nu het rijbewijs en de kwalificatiekaart bestuurder een
verschillende geldigheidsduur mogen hebben; de Commissie kan akkoord gaan met deze
toevoeging gezien de goede fraudebescherming en bescherming van persoonsgegevens die
zo wordt geboden en het feit dat door een communautair model wederzijdse erkenning
wordt vergemakkelijkt;

– definities: in het gemeenschappelijk standpunt is artikel 2 van het gewijzigd voorstel
geschrapt aangezien dit artikel grotendeels overlapt met artikel 1, afgezien van de definitie
van gewone verblijfplaats, die in het gemeenschappelijk standpunt in artikel 9 is
opgenomen; aangezien deze wijziging een logisch gevolg is van de invoeging van
amendement 1 van het Europees Parlement, is zij acceptabel voor de Commissie;

– uitzonderingen: het gemeenschappelijk standpunt voorziet in twee extra uitzonderingen
vergeleken met het gewijzigd voorstel, één voor voertuigen die worden gebruikt in
noodsituaties of worden ingezet voor reddingsoperaties, en één voor voertuigen die worden
gebruikt tijdens autorijlessen met het oog op het behalen van een rijbewijs of in het kader
van het onderhavige voorstel; de Commissie is van mening dat deze twee nieuwe
uitzonderingen nuttig zijn en de doelstellingen van het voorstel niet schaden; voorts is in
het gemeenschappelijk standpunt de formulering van de uitzonderingen onder d) en e) van
het gewijzigd voorstel aangepast; in het gemeenschappelijk standpunt is het niet-
commercieel vervoer van personen toegevoegd en is de mogelijkheid geschrapt een
systeem van individuele vergunningen te hanteren; deze wijzigingen sporen met het
voorstel en zijn dus aanvaardbaar voor de Commissie;

– datum van omzetting en uitvoering en verworven rechten: het gemeenschappelijk
standpunt voorziet voor de omzetting in nationaal recht in een termijn van drie jaar die
ingaat op de datum van inwerkingtreding van de voorgestelde richtlijn; nog eens twee jaar
later moet de richtlijn worden toegepast ten aanzien van de bestuurders van touringcars en
bussen en nog eens drie jaar later ten aanzien van de bestuurders van
vrachtwagens (artikel 14) ; wat bijscholing betreft gelden dezelfde termijnen ten aanzien
van bestaande bestuurders (artikelen 4 en 8) ; het gemeenschappelijk standpunt is zodanig
opgesteld dat de richtlijn geleidelijk ten uitvoer kan worden gelegd; de Commissie gaat
akkoord met deze wijzigingen gezien het grote aantal bestuurders van vrachtwagens en
autobussen dat daarmee te maken krijgt, het aantal opleidingen dat moet worden verzorgd
en de omvang van de opleidingsvoorzieningen die thans in de lidstaten worden
aangeboden;
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– intrekking: in het gemeenschappelijk standpunt worden in artikel 15 de data van intrekking
van Richtlijn 76/914/EEG en van de leden 1, 2 en 4 van artikel 5 van Verordening (EEG)
3820/85 gelijkgetrokken met de in artikel 4 en artikel 14 vastgestelde omzettings- en
uitvoeringsdata; om bovenvermelde redenen gaat de Commissie akkoord met deze
wijzigingen;

– minimumleeftijd voor het besturen van een voertuig voor personenvervoer: in artikel 6,
lid 3, van het gemeenschappelijk standpunt wordt de minimumleeftijd voor de chauffeur
van een touringcar of autobus met een versnelde basiskwalificatie vastgesteld op 23 jaar,
tegen 24 jaar in het oorspronkelijke en het gewijzigde voorstel; voorts is in het
gemeenschappelijk standpunt bepaald dat een lidstaat voor deze voertuigen de
minimumleeftijd voor chauffeurs met een basiskwalificatie van 21 op 20 kan brengen voor
ritten op zijn grondgebied en zelfs op 18 jaar wanneer zonder passagiers wordt gereden;
daarentegen is het gemeenschappelijk standpunt strikter wat betreft de minimumleeftijd
voor het besturen van minibussen of autobussen in het kader van geregelde diensten
waarvan het traject ten hoogste vijftig kilometer bedraagt: voor chauffeurs met een
versnelde basiskwalificatie wordt deze leeftijd op 21 jaar vastgesteld; deze leeftijd kan
voor chauffeurs met een basiskwalificatie tot 18 jaar worden teruggebracht, mits alleen
wordt gereden op het grondgebied van de lidstaat die van deze mogelijkheid gebruikmaakt;
de Commissie is van mening dat het resultaat van deze wijzigingen evenwichtig kan
worden genoemd en aanvaardbaar is tegen de achtergrond van het voorstel als geheel;

– hervatting van de beroepsactiviteit na een onderbreking: in het gemeenschappelijk
standpunt is bepaald dat een chauffeur die zijn beroep niet langer uitoefent en die niet
langer voldoet aan de eisen van deze richtlijn een bijscholing moet volgen voordat hij zijn
beroep weer kan opnemen (artikel 8, lid 4); de Commissie beschouwt dit als een nuttige
toevoeging en gaat ermee akkoord;

– voorwaarden voor vrijstelling van bijscholing: in het gemeenschappelijk standpunt is
bepaald dat een chauffeur die reeds een bijscholing heeft gevolgd voor het
goederenvervoer kan worden vrijgesteld van bijscholing indien hij ook personenvervoer
verzorgt of vice versa; de Commissie is van mening dat door deze toevoeging de tekst
beter wordt afgestemd op de richtlijn als geheel;

– in het gemeenschappelijk standpunt zijn in de overwegingen de nodige aanpassingen
aangebracht om deze in overeenstemming te brengen met bovenvermelde wijzigingen; de
Commissie accepteert deze nieuwe overwegingen aangezien zij grotendeels identiek zijn
met de overwegingen van het gewijzigd voorstel en inhoudelijk sporen met het
oorspronkelijke en het gewijzigde voorstel van de Commissie.

3.4 Juridische grondslag

Slechts één delegatie heeft bij de aanneming van het gemeenschappelijk standpunt bezwaar
gemaakt tegen de keuze van de juridische grondslag. Volgens deze delegatie moest
artikel 150 in plaats van artikel 71 als grondslag voor de richtlijn worden genomen. Deze
zienswijze werd betwist door de Juridische Dienst van de Raad, de vertegenwoordiger van de
Commissie, alsook door de overige delegaties.
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4- CONCLUSIE

De Commissie hecht haar goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt, dat een
belangrijke stap vooruit betekent op het gebied van de kwalificatie en opleiding van
beroepschauffeurs, de verkeersveiligheid en het realiseren van billijke
concurrentievoorwaarden binnen de EU.


