België
Regelgeving
Vergunning uitzonderlijk vervoer benodigd bij:
Breedte > 2m55
Lengte > 16m50 / 18m75
Hoogte > 4m00
Massa > 40t
Bij massa > 44t en hoogte > 4m30 mogen de autosnelwegen niet bereden worden. In hoofdzaak kan
onderstaand schema aangehouden worden.
Gewone wegen & autosnelweg:
Breedte (m)

Lengte (m)

Hoogte (m)

Massa

Ontheffing

2m56-3m50

16m50-30m00

4m00-4m80

40t-90t

X

3m51-4m50

30m01-35m00

-

90t01-180t

X

4m50-5m00

35m01-40m00

>4m80

>180t

X

>5m00

>40m00

-

-

X

1 begeleider

2 begeleiders 3 begeleiders

X
X*

*= Voor sommige transporthandelingen worden ook 2 begeleidingsvoertuigen voorgeschreven.
Voor sommige situaties is nog steeds politie voorgeschreven. neem hiervoor contact met ons op.
Rijtijden België:
Transporten boven 30m00 lengte mogen niet rijden tussen 06h00 – 21h00
Transporten boven 4m00 breedte mogen niet rijden tussen 06h00 – 21h00
Transporten boven 3m50 breedte mogen op snelwegen met minder dan 3 rijstroken niet rijden
tussen 06h00 – 21h00

•
•
•

Rijverboden Belgie:
Spertijden: van 07h00 tot 09h00 en van 16h00 tot 18h00 (uitgezonderd transporten tot 27m00
lengte, 3m50 breedte, en een massa van 60t)
Weekend rijverbod: van zaterdag 12h00 tot zondag 24h00
Feestdagen: van 16h00 daags voor een feestdag t/m 24h00 op de feestdag zelf.

X

Feestdagen:
01 januari Paasmaandag
01 mei Hemelvaartsdag
Pinkstermaandag
21 juli
15 augustus
01 november
11 november
25 december
Aanmelden transportbegeleiding Vigilis:
• Transporten die na 21h00 vertrekken, dienen uiterlijk aangemeld te worden voor 12h30 de dag
van het transport zelf.
• Transporten die na 00h01 vertrekken, dienen uiterlijk aangemeld te worden voor15h30 de
werkdag voor het transport zelf.
• Transporten die overdag rijden, dienen uiterlijk aangemeld te worden voor 16h00 de
werkdag voor het transport zelf.
Regelgeving:
• Koninklijk Besluit van 02-06-2010
• Wegcode
• Technisch reglement

Deze gegevens zijn met de meeste zorg door ons samengesteld, echter kan geen enkele
aansprakelijkheid worden aanvaard voor de gevolgen van eventueel in deze uitgave voorkomende
onjuistheden of onvolkomenheden.

