
Voorbeeld van een lastgevingsovereenkomst tussen een onderneming voor goederenvervoer over de 
weg en een vervoersmanager die de werkelijke en permanente leiding voert over de 

vervoerwerkzaamheden van die onderneming 
 
 

LASTGEVINGSOVEREENKOMST 
 
 

De BVBA / NV(∗) X, vertegenwoordigd door de heer / mevrouw(∗) Y, zaakvoerder / 
afgevaardigd bestuurder(∗), en de heer / mevrouw(∗) Z, houder van het getuigschrift 
van vakbekwaamheid voor nationaal/internationaal vervoer(∗), zijn het volgende 
overeengekomen. 
 
Artikel 1. 
De heer / mevrouw(∗) Z zal in de hoedanigheid van vervoersmanager in naam en voor 
rekening van de BVBA/NV(∗) daadwerkelijk en op permanente wijze de volgende 
zaken uitvoeren: 

1. het beheer van het voertuigonderhoud; 
2. de controle van de vervoersovereenkomsten en – documenten; 
3. de basisboekhouding; 
4. de toewijzing van de ladingen en diensten aan de bestuurders en de 

voertuigen; 
5. de controle van de veiligheidsprocedures. 

 
Artikel 2. 
De vervoersmanager is in de BVBA/NV(∗) verantwoordelijk voor het toezicht op de 
naleving van de regelgevingen betreffende: 

1. de rij – en rusttijden van de bestuurders, de arbeidstijd en de installatie en het 
gebruik van de controleapparatuur; 

2. het gewicht en de afmetingen van de bedrijfsvoertuigen; 
3. de vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van de bestuurders; 
4. de technische staat van de bedrijfsvoertuigen en de technische keuring van de 

motorvoertuigen; 
5. de toegang tot het beroep en tot de markt van het goederenvervoer over de 

weg; 
6. de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke goederen(∗∗); 
7. de installatie en het gebruik van snelheidsbegrenzers; 
8. het rijbewijs; 
9. het vervoer van dieren(∗∗). 

 
 

                                                 
(∗)  Schrappen wat niet past 
(∗∗) Indien van toepassing 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Artikel 3(∗∗). 
De vergoeding voor de prestaties van de vervoersmanager bedraagt         euro. De 
betaling voor de prestaties gebeuren maandelijks/driemaandelijks(∗). 
 
 
Artikel 4. 
De overeenkomst is onmiddellijk opzegbaar(∗∗∗). 
 
Plaats: 
 
Datum: 
 
Functie: 
 
Handtekening van de lastgever  handtekening van de vervoersmanager 
 
 
 
 
 
(Stempel(s) en datum / data van de wettigende gemeenteoverheid of - overheden) 
 
 
  

                                                 
(∗∗) Indien van toepassing 
(∗∗∗) De partijen kunnen een andere opzegtermijn overeenkomen 
 
 
 
 


