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Infofiche opleiding rij- en rusttijden, digitale tachograaf en CMR 

 
Situering van de opleiding 

 

Sinds 1969 legt Europa beperkingen op aan de rijtijden 

van bestuurders en is er een minimum aan rusttijden 

vereist. Op 11 april 2007 traden nieuwe bepalingen in 

werking, namelijk verordening (EG) 561/2006 inzake 

de rij- en rusttijden in het wegvervoer. Dit werd 

omgezet in een Belgisch KB van 9/04/2007. 

 

De digitale tachograaf heeft als doel deze rusttijden beter te controleren en is 

verplicht in België sinds augustus 2005. 

 
Alle chauffeurs die professioneel vervoer verrichten met een voertuig dat behoort tot 

één van de (sub)categorieën van groep C, dienen een vermelding op hun rijbewijs te 

hebben (CODE 95) die aantoont dat betrokkene beantwoordt aan de voorschriften 

betreffende de vakbekwaamheid. Deze opleiding komt in aanmerking voor de 

nascholing vakbekwaamheid. 

 
Ook het correct gebruik van de CMR wordt komt in deze opleiding aan bod. 

Doelgroep 

Deze opleiding is bestemd voor iedereen die met dit onderwerp geconfronteerd 

wordt: vrachtwagenbestuurders C/CE, personen die betrokken zijn bij het laden en 

lossen van vrachtwagens, vlootbeheerders, personeel betrokken bij de planning van 

de reisweg en de laad- en losplaatsen, preventieadviseurs en managers. 

 
Inhoud en duur van de opleiding 

 
De opleiding duurt één volledige dag en bestaat uit een theoretisch en praktisch 

gedeelte. 

 
Theorie (5u) 

 
- Rij- en rusttijden (wetgeving, doel, terminologie, regelgeving, controle, boetes) 

- De digitale tachograaf (wetgeving, bediening en werking, UTC-tijd, verplichtingen 

vervoerder/bestuurder, controles, bestuurderskaart, bedrijfskaart, werkplaatskaart, 

controlekaart) 

- CMR (gebruik, aansprakelijkheden, werking) 
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Praktijk (2u) 

 
- Gebruik digitale tachograaf aan de hand van een demokoffer en simulatiesoftware; 

- Oefeningen rij- en rusttijden; 

- Oefeningen invullen CMR. 
 

 
Toelatingsvoorwaarden 

 

De cursist is minimum 18 jaar. 

Certificaat 

Chauffeurs die de opleiding volgen in het kader van de permanente vorming 

ontvangen een getuigschrift van nascholing voor 7 kredietpunten. 

 
De andere deelnemers ontvangen een deelnamebewijs opleiding rij- en rusttijden, 

digitale tachograaf en CMR. 

 
Praktisch 

 

De opleiding kan gevolgd worden: 

 
- in open aanbod in de opleidingscentra van Formaz (zie opleidingsagenda op 

website) 

- in besloten aanbod in de opleidingscentra van Formaz 

- in-company 

 
Elke deelnemer ontvangt een syllabus. 


