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 1.1 Toelatings- en exameneisen

Chauffeurs die een ‘lang zwaar voertuig’ (LZV) willen besturen, moeten daarvoor ver-
plicht een examen afleggen. Zonder het LZV-certificaat mag de chauffeur niet in een LZV 
rijden. De gedachte hierachter is dat het rijden met een LZV een nog grotere verantwoor-
delijkheid vraagt van de chauffeur. Vandaar dat er extra eisen aan de chauffeur gesteld 
worden.

Toelatingseisen voor het examen CBR
• De kandidaat moet beschikken over een geldig Nederlands rijbewijs CE, voorzien 

van de code 95 of een geldig EU-rijbewijs CE, voorzien van de code 95;
• De kandidaat moet minimaal vijf jaar ervaring hebben met het besturen van een 

CE-voertuig;
• In de drie jaar voorafgaand aan deelname aan het examen is de kandidaat de 

rijbevoegdheid niet ontzegd;
• Het rijbewijs van de kandidaat is niet ongeldig verklaard of ingevorderd wegens een 

overtreding of misdrijf.

Examen CBR
Het examen duurt 145 minuten en bestaat uit een theoriegedeelte (mondeling) en een 
praktijkrit. Er wordt onder andere getoetst op:

• Routekeuze en ritvoorbereiding;
• Inzichtelijke verkeersdeelneming;
• Beroepshouding;
• Uitvoering bijzondere manoeuvres.

Verdere exameneisen
• Beschikken over de bevestiging van de examenreservering;
• Beschikken over de opleidingsontheffing voor de examenplaats;
• Beschikken over een vrachtautocombinatie die voldoet aan de voertuigeisen, 

opgesteld door de RDW;
• Beschikken over een bewijs dat aantoont dat het voertuig als LZV door de RDW 

geschikt is bevonden;
• De vrachtautocombinatie weegt ten minste 35 ton of is voor 50% van het maximum 

laadvermogen beladen.

Geldigheid LZV-certificaat
Alle certificaten die ná 1 maart 2015 zijn afgegeven, zijn onbeperkt geldig. Is je certificaat 
afgegeven vóór 1 maart 2015, dan moet je deze nog een keer verlengen. Daarna is het 
onbeperkt geldig.

1 Het LZV-certificaat
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 2.1 Definities die betrekking hebben op LZV’s

LZV
Samenstellen met een laadlengte van tenminste 18 meter en ten hoogste 21,82 meter, 
of een vergelijkbare laadlengte indien de voertuigen zijn ingericht voor het vervoer van 
afneembare laadstructuren, bestaande uit ten hoogste drie voertuigen en ingericht voor 
het vervoer van goederen waarvan de totale lengte niet meer bedraagt dan 25,25 meter 
en de totale massa niet meer dan 60 ton (60.000 kg), en waarvoor een ontheffing als 
bedoeld in artikel 3 is afgegeven.

Kopje Bijzonderheden (op het kentekenbewijs)
De gegevens voor inzet in een LZV-combinatie zijn bij voertuigen met een kentekenbewijs 
onder het kopje Bijzonderheden te vinden. Ieder voertuig dat deel uitmaakt van een 
LZV-combinatie moet daar namelijk voor gekeurd zijn. Na goedkeuring staat onder 
Bijzonderheden vermeld dat het voertuig geschikt is voor inzet in een LZV-combinatie.
Om voor een hoger treingewicht in aanmerking te komen, is een zogenaamde Zwaar 
Attest Verklaring van de fabrikant nodig. De fabrikant geeft hierin aan wat het maximum 
toegestane treingewicht van het betreffende voertuig is. Voor een trekkend voertuig met 
twee assen is het maximum voor een LZV begrensd op 57,5 ton, voor een trekker of 
motorwagen met drie assen is dat 60 ton. De RDW controleert de gegevens en vermeldt 
het maximum combinatiegewicht voor inzet in een LZV onder het kopje Bijzonderheden 
op het kentekenbewijs.

Aantekening op het kentekenbewijs of aantekening in het kentekenregister
Bijzonderheidscode op het kentekenbewijs of in het kentekenregister waaruit blijkt dat 
het voertuig na keuring geschikt is bevonden voor gebruik in een LZV.

Autonome beslisruimte LZV
De actuele gegevens waarbij de wegbeheerder een weg of weggedeelte als geschikt voor 
het berijden met een LZV opgeeft waarvoor de Dienst Wegverkeer zonder toestemming 
als bedoeld in artikel 149b, tweede lid, van de Wet en artikel 4 van het Besluit ontheffing 
verlening exceptionele transporten ontheffing mag verlenen voor LZV’s onder de daarbij 
van toepassing zijnde beperkingen en voorschriften.

2 Definities
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Digitale wegenkaart LZV
Elektronische weergave van de actuele autonome beslisruimte LZV die door de Dienst 
Wegverkeer ten behoeve van de ontheffinghouders ter beschikking wordt gesteld (DWO). 
De Digitale Wegenkaart Ontheffingen is ook te vinden via RDW.

LZV-attest
Document waaruit blijkt dat een buitenlandse voertuig na keuring geschikt is bevonden 
voor gebruik in een LZV.

LZV-kerngebied
Gebied/verzameling van LZV-wegen (vaak een bedrijventerrein), waar één of meer bedrijven 
feitelijk zijn gevestigd en waarop volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan geen 
woonbestemming of agrarische bestemming rust.

LZV-weg
De actuele autonome beslisruimte zoals weergegeven op de digitale wegenkaart LZV.

LZV-aansluitroute
Één of maximaal drie kortste geschikte wegen van en naar een bedrijfsvestiging van één 
aanvrager naar een LZV-weg, waarbij de LZV-aansluitroute niet geschikt is als LZV-weg 
en het niet dezelfde LZV-weg betreft indien er sprake is van meer dan één aansluitroute.

Samenstel van buitenlandse voertuigen
Samenstel van voertuigen waarbij de kentekens van het trekkend motorrijtuig en de 
getrokken voertuigen door een andere EU-lidstaat dan Nederland zijn afgegeven.

Dieplader
Een open voertuig van de categorie O3 of O4, waarvan het grotendeels verlaagde laadvlak 
zich op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte dan wel lager dan de assen boven het wegdek 
bevindt, maar niet hoger dan 0,70 m, gemeten van wegdek tot bovenkant laadvlak, 
uitsluitend of hoofdzakelijk ontworpen, gebouwd of gebruikt voor het vervoer van 
ondeelbare lading.

RDW OVI
Rijksdienst Wegverkeer (RDW) Online Voertuig Informatie. Een door RDW beschikbaar 
gestelde voertuiginformatie die iedereen gratis kan opvragen.
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 3.1 Soorten LZV-ontheffingen

Het rijden met een LZV is officieel sinds 1 januari 2013 toegestaan.
Met een LZV mag uitsluitend worden gereden met een ontheffing.
Er zijn 3 soorten ontheffingen, die op basis van verschillende criteria en voor verschillende 
doelen worden afgegeven:

1. Basisontheffing LZV;
2. Incidentele ontheffing LZV;
3. Opleidingsontheffing LZV.

Een ontheffing bevat de volgende informatie:
• De gegevens van het voertuig;
• De vrijgegeven LZV-wegen;
• De beperkingen en algemene voorschriften voor het gebruik van een LZV.

Alleen bedrijfsauto’s waarvoor het kentekenbewijs is voorzien van een LZV-aantekening 
komen in aanmerking voor een ontheffing.

1 Basisontheffing LZV
Een basisontheffing LZV als bedoeld in de Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV, 
artikel 3, eerste lid, onder a, kan worden verleend voor:

a. Wegen die binnen de autonome beslisruimte LZV vallen;
b. De duur van maximaal één jaar;
c. Maximaal één trekkend motorrijtuig.

2 Incidentele ontheffing LZV
1. De incidentele ontheffing LZV, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, is bestemd voor:

a. Aanvragers van een LZV aansluitroute;
b. Evenementen, waarbij het een noodzakelijke route betreft vanaf of naar de plaats 

van een evenement ten behoeve of mede ten behoeve van LZV’s dan wel ten 
behoeve van een praktijkonderzoek geschiktheid wegen;

c. Stremmingen, waarbij tijdelijk wegen of weggedeeltes geheel of gedeeltelijk 
ontoegankelijk zijn, en kan worden afgegeven voor wegen of weggedeeltes die:
i. Aansluiten op de wegen of weggedeeltes genoemd in de reeds verleende 

basisontheffing LZV;
ii. Aansluiten op de wegen of weggedeeltes in de reeds verleende incidentele 

ontheffing LZV.

3 LZV-ontheffingen
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