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infosessie 
Proefproject 

Langere Zwaardere 

Vrachtwagens
Woensdag 13 juni – Gent – TLV

Maandag 18 juni – Kortrijk - UPTR

Woensdag 20 juni– Brussel - FEBETRA

INHOUD

● Wat & Waarom
● Historiek en 2de proef versus 1ste 

proef

● Regelgeving
● Trajecten

● Voertuigen
● Chauffeurs

● Andere voorwaarden voor 
deelname

INFOSESSIE

PROEFPROJECT LZV

http://www.mobielvlaanderen.be/lzv/index.php

Stijn De Sutter
Team Zwaar Vervoer

Agentschap Wegen en Verkeer
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OPGELET

Deze toelichting is gebaseerd op de 
regelgeving. 
Ze wil enkel de belangrijkste punten 
aanhalen en toelichten.

Deze toelichting is dus niet volledig.
Deze toelichting kan ook verkeerd 
geïnterpreteerd worden.

De regelgevende teksten hebben voorrang 

op deze toelichting.

• Vele namen voor hetzelfde:
• Ecocombi

• Supertruck
• Roadtrain

• EMS (Europees Modulair Systeem)

• Officiële benaming is

• Langere Zwaardere Vrachtwagen; afgekort LZV

LZV - Wat en Waarom
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WAT:

• LZV - Langere Zwaardere Vrachtwagen
• Breedte: 2m55 of 2m60 (gekoeld transport) - normale regelgeving

• Hoogte: 4m - normale regelgeving

• Lengte: 25m25;
• Massa: 60T maximaal

• Bestaat uit een: 
• trekkend voertuig (trekker of vrachtwagen)

• Tussenvoertuig (dolly, aanhangwagen, oplegger met koppelschotel, 

…)
• Getrokken voertuig (aanhangwagen of oplegger)

⇒ 2 LZV’s vervoeren ongeveer evenveel goederen als 3 normale combinaties.

LZV - Wat en Waarom

• LZV’s verhogen de vervoersefficiëntie
• Minder brandstof per ton km

• Minder chauffeurs per ton km
• Minder blootstelling aan ongevallen per ton km

• LZV’s kunnen voordelig zijn voor:

• Milieu
• Verkeersveiligheid

• Economie

• LZV’s kunnen nadelig zijn:
• Zwaarder voertuig, grote impact bij ongeval

• Minder wendbaar
• Problematiek rond inhalen, invoegen, …

LZV - Wat en Waarom
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• 1ste proef: 
• Juni 2014

• Strikte voorwaarden
• Veiligheid van het traject, vooral fietsvoorzieningen

• Vergunning omvatte traject, voertuigen en chauffeurs

• Veel interesse (250 aanvragen);

• Weinig goedgekeurde dossiers (7)
• Weinig afgeleverde vergunningen (3)

Historiek
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• 2de proef is een gevolg van de positieve evaluatie van de eerste proef.
• Flexibeler

• Ontkoppelen van de route, voertuigen en chauffeur
• Routes worden een groeiend netwerk (30 aantakkingstrajecten per 

half jaar)

• Proef eindigt op 31/12/2024 (6,5 jaar ipv 2x 2jaar).

2de proef versus 1ste proef
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• Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de 
bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder 

wegtransport. (7 juli 2017) http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2017/07/07/2017030872/justel

• Bijzonder wegtransport:
• Proefproject LZV’s

• Uitzonderlijk Vervoer

• “Aslasten decreet”

Regelgeving - Decreet

• Bepaalt zaken als:
• Definitie van een LZV

• Principe van het basisnetwerk en de aantakkingstrajecten
• De vergunningsplicht

• De verplichting tot evaluatie (proefproject)

• Verder uitwerking wordt gedelegeerd naar de Vlaamse Regering

Regelgeving - Decreet
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• Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van de 
verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere 

slepen in het kader van een tweede proefproject (19 januari 2018) 
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2018/01/19/2018010905/justel

• Vult de delegaties in van het decreet, of schuift ze door naar een 

ministerieel besluit.

Regelgeving - Besluit van de Vlaamse Regering

• Verboden ladingen:
• ADR

• Tanks geschikt voor het vervoer van vloeistoffen + 1000 liter
• Levende dieren

• 45-voet containers

• Uitstekende ladingen
• Chauffeur:

• 5 jaar rijbewijs CE

• Geen verval recht tot sturen gedurende het laatste jaar
• Bekwaamheidsattest

Regelgeving - Besluit van de Vlaamse Regering
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• Het netwerk
• Basisnetwerk (autosnelwegen + aanvullingen + selectie uit de 

havengebieden)
• Aantakkingstraject (logische route tussen basisnetwerk en 

bestemming)
• Gebruik enkel om de bestemming te bereiken

• Minimale criteria op voor het aantakkingstraject
• Invoegstrook van 250m; niet door een vaste zone 30; niet door een 

woonerf of voetgangerszone.

• Legt het principe van het puntensysteem vast.

• Publicatie op het LZV-portaal

Regelgeving - Besluit van de Vlaamse Regering

• Procedures
• Aanvragen aantakkingstrajecten

• max 30 per half jaar (laagste scores eerst)

• 2 trajecten per aanvrager (per aanvraagperiode)

• Publicatie op het portaal (goedgekeurd, afgekeurde, …)

• Legt het puntensysteem vast

• De retributie
• Vandaag is er geen retributie; mogelijkheid bestaat om dat in de toekomst 

wel te doen.

Regelgeving - Besluit van de Vlaamse Regering
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• Algemene voorwaarden:
• Laden en lossen enkel op privédomein

• Zone 30, verboden als bord actief is
• Aanleveren van data mbt de evaluatie

• Als het netwerk niet kan gevolgd worden:
• Wachten; ontkoppelen; hulp van de politie vragen

Regelgeving - Besluit van de Vlaamse Regering

• Ministerieel besluit betreffende het basisnetwerk, de voertuigen, de 
aantakkingstrajecten en de vergunningen voor LZV in het kader van het 

tweede proefproject
• NOG NIET GEPUBLICEERD

• Werkt alle verdere delegaties uit

Regelgeving - Ministerieel Besluit
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• Basisnetwerk
• Door iedereen, altijd te gebruiken

• Snelwegen
• Wegen naar de havens

• Wegen die toegevoegd worden

• Aantakkingstrajecten
• Verbinden een bestemming (depot, klant, …) met het basisnetwerk

• Voldoet aan minimale voorwaarden en wordt daarnaast  beoordeeld 

met een puntensysteem
• Kan enkel gebruikt worden als de bestemming langs het 

aantakkingstraject ligt

Trajecten - Basisnetwerk - Aantakkingstrajecten
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• 1ste werkdag na inwerkingtreding van het besluit (1/7/2018?)
• Invullen van een Excel en opsturen (aanvraagperiode is 1 maand)

• Bij onduidelijkheden, vraag beantwoorden binnen  de 5 werkdagen (anders 
schorsen van de aanvraag).

• Nadien verwerking en publicatie (tot er 30 goede trajecten zijn).

• Stand van de aanvraag wordt naar de aanvrager gecommuniceerd.
• Trajecten kunnen herroepen worden (bv niet meer voldoen aan de 

voorwaarden van BVR). AWV meldt dat 2 maand vooraf. Er is de 

mogelijkheid om een nieuw voorstel te doen (buiten de halfjaarlijkse 
aanvraagperiode). 

Trajecten - Procedure voor de aanvraag

Criteria

• Gevaarlijke punten (score X+3Y+5Z en min 3 ongevallen)
• < 15 (geen rekening mee houden)

• 15 tem 25: verdubbelen van de score

• +25 verboden
• Zone 30

• Dynamisch: 10
• Vast: Verboden

Trajecten - Puntensysteem
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Criteria

• Oversteek in een zone 30
• Onmogelijk, ongelijkgronds (tunnels, bruggen): 0 pnt

• Oversteekplaats met verkeerslichten: 5 pnt

• Oversteekplaats zonder verkeerslichten: 20 pnt
• Oversteekplaats voor fietsers zonder verkeerslichten: 25pnt

• Geen voorzieningen: Verboden

Trajecten - Puntensysteem

Criteria

• Lopende sectie: 
• Indeling op fietspad:

• Aanliggend fietspad: 

• Gescheiden fietspad (ruimte van 1m)

• Fysiek afgeschermd (vangrail, haag, gracht, …)

• Geen fietsers

• Indeling op middenberm:
• Wel of geen middenberm

Trajecten - Puntensysteem
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Criteria

• Kruisingen - Kruispunten
• Kruispunt met verkeerslichten

• Conflictvrij (geen conflict mogelijk met andere weggebruikers als die 

niet door het rood rijden): 0 pnt

• Conflict bij het links afslaan: 1pnt

• Conflict bij het rechts afslaan: 5pnt

• Kruispunt met verkeersborden
• Rechts afslaan: 5pnt

• Geen voorrang of links afslaan: 2pnt

• Voorrang en rechtdoor: 0 pnt

• Kruispunt zonder verkeersborden
• Rechtsaf: 5 pnt

• Alle andere: 2 pnt

Trajecten - Puntensysteem

Criteria

• Kruisingen - Rotondes
• Naar voorrang van de fietsers

• Rotondes Fietsers met voorrang

• Rotondes Fietsers zonder voorrang
• Rotondes Fietser gescheiden

• Qua grootte
• Voldoende groot

• Nipt

• Te klein

Trajecten - Puntensysteem
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Trajecten - Puntensysteem

Aandachtspunten:

• Aantakking aan de autosnelweg:
• Ongeacht de richting op de autosnelweg steeds het slechtste score 

nemen

• Invoegstroken zijn 250m lang
• Aansluiten op de bestemming (privé domein)

• Op te nemen als een kruising

Trajecten - Puntensysteem
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https://arcg.is/1DjXW4

• Groene delen: beschikbaar (maakt dus geen deel uit van het gevraagde 

aantakkingstraject)
• Blauwe delen zijn bestaande aantakkingstrajecten (betreffende Excel-

bestanden worden ook online gezet)
• Scores van gevaarlijke punten

Trajecten - Kaart bij aanvang

Trajecten - De aanvraag - Dashbord
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• Van het basisnet steeds de slechtste kant nemen

• Hier is dat E34; komende van Antwerpen (afrit is verboden wegens te 
korte invoegstroken)

• Altijd kijken vanuit de richting waarin je het traject volgt (de punten heen en 

terug kunnen dus anders zijn)

• Route Heen en Route Terug moeten niet het spiegelbeeld zijn.

Trajecten - Aanvraag - Heen

Trajecten - Aanvraag - Heen
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• Vergunning spreekt op het tussenvoertuig
• Het voertuig dat zowel getrokken wordt als dat het zelf trekt (heeft 2 

koppelinrichtingen)
• Aanvraagprocedure is beschikbaar nadat de trajecten verwerkt 

werden.

• Geen beperkende aantallen
• Aanvraag omvat:

• Gegevens van de gebruiker

• Chassisnummer en kenteken

• Inschrijvingsbewijs

• Keuringsbewijs

• Gelijkvormigheidsattest

Voertuigen - Vergunning
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• Nodige rapporten van de fabrikant of erkende technische dienst
• Koppelingrichting (VN/ECE-Reglement nr 55)

• Recente EURO norm – EURO VI (huidige norm, oude norm nog 3 
jaar)

• Aslastmeters (aflezen tot 100kg in de cabine en aan de buitenzijde)

• Belading:
• Druk op de aangedreven assen: minimaal 5 keer de totale massa (12T 

=> 60T totaal)

• Tridem: maximaal 24T (geen 27T)
• Brugformule respecteren (daar wordt een rekenblad voor 

gepubliceerd)

Voertuigen
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• Rijbewijs C+E; minimaal 5 jaar
• Geen verval van recht tot sturen laatste jaar

• In het bezit van een bekwaamheidsattest
• Vlaams (moet nog uitgewerkt worden)

• Nederlands (is erkend)

Chauffeurs
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• Elk ongeval en PV te melden aan de evaluatiecommissie en de nodige 
documenten ter beschikking te stellen.

• Bijhouden van de gegevens en op vraag ter beschikking stellen:
• GPS-coördinaten

• Vrachtbrieven (digitaal - scan)

• Na vraag, gedurende een maand
• Gegevens van het brandstofverbruik

• aslasten

• Signalisatie:
• Bord “LET OP EXTRA LANG”

Andere voorwaarden

Succes met jouw LZV


