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DEFENSIEF RIJDEN 
OPLEIDINGSCENTRUM 
De Nestor vzw - Kaleweg 20 A - Mariakerke. Open van 08:00 tot 17:00. 

VOERTUIG 
Het gebruikte voertuig moet technisch en administratief in orde zijn. Het nazien van het voertuig 
maakt integraal deel uit van de opleiding omdat dit een voorwaarde is voor defensief rijden. Als 
leidraad wordt hiervoor de checklist voertuig gebruikt. Deelnemer en docent ondertekenen deze 
gezamenlijk na nazicht van het voertuig. 

  CABINE 
Het voertuig moet beschikken over twee zitplaatsen. Eén voor de bestuurder en één voor de docent. 
Beide zitplaatsen moeten over correct werkende veiligheidsgordels beschikken. 

  TECHNISCH 
De docent gaat tegelijkertijd met de deelnemer na of het voertuig in orde is. De controle omvat 
volgende punten 
● Lichten 
● Richtingaanwijzers 
● Geluidstoestel 
● Parkeerrem 
● Spiegels 
● Koetswerk 
● Banden 
● Lading 
● Tachograaf 

  ADMINISTRATIEF 
De docent gaat na of volgende documenten aanwezig zijn en waar van toepassing, of deze nog 
geldig zijn. 
● Verzekeringsbewijs 
● Keuringsbewijs (inclusief technische fiche of identificatierapport) 
● Kentekenbewijs 

  LADING 

Het voertuig moet geladen zijn. De lading moet ofwel minstens de helft van het laadvermogen 
bedragen, ofwel minstens de helft van de gebruikelijke lading. 

  OPSCHORTENDE VASTSTELLINGEN 
Het praktijkgedeelte kan niet aangevat worden: 
● Het voertuig vertoont gebreken waardoor de veiligheid op de weg acuut in gevaar wordt 

gebracht. 
● Het voertuig is niet verzekerd. 
● Het voertuig heeft geen geldig keuringsbewijs.. 
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DEELNEMER 
De deelnemer moet administratief en fysisch in orde zijn om het praktijkgedeelte te mogen 
aanvatten. Als leidraad wordt hiervoor de checklist deelnemer gebruikt. Deelnemer en docent 
ondertekenen deze gezamenlijk na nazicht van het voertuig. 

  FYSISCH 
De docent gaat na of de deelnemer in staat is om de opleiding aan te vatten. De deelnemer 
ondertekent een verklaring met betrekking tot: 
● Beperkingen / ziektes 
● Medicatie 
● Alcohol / drugs 

  ADMINISTRATIEF 
De docent gaat na of volgende documenten aanwezig zijn en waar van toepassing, of deze nog 
geldig zijn. 
● Rijbewijs 
● Geldigheidsdatum algemeen, medische schifting 
● Identiteitskaart 
● Bestuurderskaart 

  OPSCHORTENDE VASTSTELLINGEN 
Het praktijkgedeelte kan niet aangevat worden: 
● De deelnemer vertoont tekenen van intoxicatie / dronkenschap. 
● De deelnemer neemt medicatie die van invloed is op het besturen van een voertuig. 
● De deelnemer is niet in staat om alle handelingen uit te voeren om het voertuig onder controle 

te houden. 
● Het rijbewijs is vervallen (medische schifting, geldigheidsdatum algemeen) 

  RESPECT 
● Respect vormt de basis van het samenzijn tijdens een opleiding. Om van de opleiding een 

aangename ervaring te maken, vragen wij respect voor de collega-cursisten, de docenten en 
de medewerkers van het opleidingscentrum. Vrijheid van meningsuiting geeft ons niet het recht 
om een ander bewust te beledigen. Wij zullen geen enkele vorm van racisme of discriminatie 
tolereren. 
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EG VERORDENING 561/2006 - RICHTLIJNEN GEBRUIK TACHOGRAAF 
Valt deze onder de vrijstelling van scholingsvoertuig? 
Tijdens het overleg met MOW Vlaanderen op 23/03/2017 is aangegeven dat de nascholing wel 
degelijk onder de vrijstelling van de verordening EG 561/2006 valt in artikel 13 g (zie bijlage) Verder 
is aangegeven dat deze ‘nationaal’ toekenbare vrijstelling momenteel in alle lidstaten wordt 
aangenomen en toegepast. Enkel Italië en Luxemburg zouden de nascholing aanvaarden indien de 
docent zijn bestuurderskaart tijdens de opleiding in de tachograaf inbrengt in slot 2. 
De DTCO wordt dus tijdens de nascholing steeds op OUT of scope geplaatst. Op deze manier kan 
de scholing nooit zorgen voor een overschrijding van de wekelijkse of tweewekelijkse rijtijd van de 
klant. 
 
Hoe worden nascholingen verantwoord in de DTCO? 
Elke nascholing, dus principieel ook de theoretische, dient als ‘andere werkzaamheden’ te worden 
aanzien en alzo in de tachograaf te worden ingebracht door : 
 

● manuele ingave bij aanvatten van een nieuwe arbeidsperiode/rijperiode 
● automatisch door de tachograaf door de bestuurderskaart in te brengen in de tachograaf 

tijdens de scholing. In dit geval dient bij elke chauffeurswissel steeds rekening gehouden te 
worden met kaartwissels indien de scholing doorgaat met twee deelnemers. 

 
Het al dan niet correct ingeven van deze activiteiten blijft steeds de verantwoordelijkheid van de 
bestuurder en nooit die van het OCF of haar docenten. 
 
Hoe dient het OUT of scope rijden verantwoord te worden? 
Indien scholingen doorgaan met een voertuig dat normaal onder de verordening dient te rijden is het 
noodzakelijk de DTCO correct in te stellen voor de scholingen. 
Het rijden in OUT of scope dient best als volgt te worden bewezen : 
 

● het OCF reikt een attest uit met : 
○ de nummerplaat van het voertuig 
○ begin en eindkilometerstand 
○ aanvang en einduur van de opleiding 
○ Een uitprint van de activiteit OUT of scope wordt gemaakt en ondertekend. Deze print 

wordt aan het attest gehecht. 
● Het document wordt gedurende 28 dagen bewaard : 

○ in het voertuig als er gereden werd zonder bestuurderskaart. Verdwenen kilometers 
van het voertuig worden bij controle bewezen 

○ door de bestuurder indien er gereden wordt met een bestuurderskaart in de DTCO. De 
chauffeur bewijst hiermee zijn ‘andere activiteit’ bij een controle. 

● Het document wordt daarna bewaard volgens de wettelijke bepalingen voor het bewaren 
van de chauffeursgegevens op de bedrijfszetel. 
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