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Algemeenheden 
Belangrijke opmerking : De applicatie werkt enkel  indien u over Adobe Flash Player versie 6 of 

hoger en Adobe Reader 9.0 of hoger beschikt. Indien dit niet het geval is, kunt u beide 

programma’s gratis downloaden van het internet en installeren op uw pc. 

 Adobe Flash Player:  http://get.adobe.com/nl/flashplayer 

 Adobe Reader: http://get.adobe.com/nl/reader 

Belangrijkste veranderingen tegenover de vorige versie 
 Beheer van de voertuigen; 

 Beheer van de reiswegen; 

 De aanvraag gebeurt niet meer op een PDF-formulier, maar direct in WebTeuv; 

 Het ondertekenen van de aanvraag gebeurt nog wel op een PDF-formulier; 

 Tijdelijk opslaan en heropenen van draft-versies mogelijk; 

 Meer controles bij het invullen van de voertuigfiche; 

 Beheer van de gebruikers. 

Voorbeeld van een aanvraag 
De handleiding maakt gebruik van een realistisch voorbeeld om u stap voor stap uit te leggen hoe u 

een aanvraag  moet invullen. 

Die aanvraag ziet er uit als volgt : 

 Aanvrager: Debaets (fictieve naam met fictieve adresgegevens); 

 Gebruiker: Supertransport (fictieve naam met fictieve adresgegevens); 

 Afmetingen: (LxBxH): 25,75 m x 5,50 m x 4,95 m – massa 65 ton; 

 Aard van lading: constructie-element; 

 Type voertuig: sleep van voertuigen; 

 Voertuigfiche; 

 Reisweg. 

Waar de aanvraag verschilt van bovenstaand voorbeeld, wordt dit nader toegelicht. 

Afspraken 
 rood omrand vak: verplicht in te vullen waarde of foutieve waarde (na validatie). Beweeg 

met de cursor over het vak om de foutmelding te zien; 

 oranje omrand vak: waarschuwing voor een mogelijk te grote of te kleine waarde; 

 grijze knop: knop is niet beschikbaar. 

 

 

  

http://get.adobe.com/nl/flashplayer


 Page 5 
 

Zich aanmelden in de applicatie. 
 
Login op de applicatie WebTeuv : http://es.mobilit.fgov.be/teuv (vanaf 31/12/2012) 

 

Indien u nog geen gebruikersnaam en paswoord heeft, dient u deze online aan te vragen bij de 

FOD Mobiliteit & Vervoer op de www.mobilit.fgov.be (een registratieformulier is hiervoor 

beschikbaar). 

Vul de gebruikersnaam in die u van de dienst gekregen heeft. 

Vul het paswoord  in dat u van de dienst gekregen heeft. 

Druk op “Login” (zie onderste  pijl) 

  

Afb. 1 : Loginscherm  

(in de handleiding gebruiken we een fictieve gebruikersnaam) 

U kan de taal van het programma veranderen in Frans  door op de letters “fr” te klikken  (zie 

bovenste pijl). Dit verandert niets aan de taal van de vergunning. 
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Een aanvraag doen voor een vergunning 
Aan de hand van een voorbeeld wordt  uitgelegd welke stappen u dient te doorlopen om op een 

correcte manier een aanvraag voor een vergunning in te dienen. 

 Nadat u bent ingelogd in de applicatie, komt u op het scherm “Overzicht van de aanvragen”. Dit 

scherm wordt in een later hoofdstuk besproken. 

Door op de knop “Nieuwe aanvraag” te drukken (zie pijl) kan u een leeg formulier aanvragen. 

 

Afb. 2 
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Een andere mogelijkheid is via het menu : 

Aanvragen  Nieuwe aanvraag  

 

Afb. 3 
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Het aanvraagformulier wordt getoond. 

 

Afb. 4 

 

Het aanvraagformulier bestaat uit vier tabbladen : 

 Algemene informatie: dit tabblad bevat de gegevens van de aanvrager en de gebruiker. Het 

is het tabblad waar u automatisch op terecht komt na het verzoek om een nieuwe aanvraag; 

 Karakteristieken van het voertuig :  hierin worden de gegevens van het volledige 

uitzonderlijke voertuig ingevuld; 

 Voertuigfiche : hierin staan de gegevens van de voertuigen en de verdeling van de aslasten; 

 Reisweg : hierin staat de gedetailleerde beschrijving van de reisweg. 

Merk op dat de tabbladen “Voertuigfiche” en “Reisweg”  nog niet beschikbaar zijn. Deze worden pas 

beschikbaar wanneer het uitzonderlijk transport een voertuigfiche of reisweg vereist. 
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Algemene informatie  
Tenzij de gebruiker uit een tweetalig gebied of het buitenland komt, wordt de taal van de vergunning 

automatisch bepaald aan de hand van de woonplaats van de gebruiker van de vergunning. 

 

De gegevens van de aanvrager zijn de uwe. Ze zijn gekend in WebTeuv en worden automatisch op 

het formulier gezet. Indien er hier fouten of onvolledigheden staan, dient u de dienst uitzonderlijk 

vervoer te vragen om deze gegevens aan te passen, alvorens verder te gaan met het invullen van de 

aanvraag. 

 

De gebruiker is in onderstaand voorbeeld dezelfde als de aanvrager. 

 

 

Afb. 5 

 

Het is mogelijk dat u de aanvraag doet voor een andere gebruiker. In dat geval dient u het pijltje , 

rechts van de naam van de firma van de gebruiker, open te klikken (zie pijl).  

 

Afb. 6 
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Door op het pijltje te klikken, wordt er een lijst getoond met alle door u aangemaakte gebruikers 

waaruit u er één kiest. Indien de gebruiker, zich niet in deze lijst bevindt, zult u deze eerst moeten 

aanmaken via Administratie  Gebruiker (zie verderop in deze handleiding). 

 

Afb. 7 

 

In ons voorbeeld gaan we een gebruiker uit de lijst kiezen. De gegevens van de gebruiker worden 

automatisch ingevuld. 

 

 

Afb. 8 
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In dit geval komt de gebruiker uit een tweetalig gebied. We dienen de taal van de vergunning nog te 

kiezen. 

 

Gekozen taal van de vergunning =  “Nederlands” 

 

 

Afb. 9 

 

Opgelet : het gaat over de taal van de vergunning, niet over de taal van de aanvraag. De taal van 

de aanvraag wordt bepaald door de opgegeven taalkeuze bij aanmaak van uw account. Dit is 

eveneens de taal waarin al uw correspondentie met de dienst Uitzonderlijk Vervoer verloopt. 

 

Opslaan als draft 

Opmerking : het is mogelijk om een aanvraag in WebTeuv op gelijk welk moment van de aanvraag op 

te slaan. Dit gebeurt met de knop “Opslaan als draft” (zie pijl). 

Er verschijnt een scherm waarbij u uw aanvraag een naam geeft. Indien u nadien de aanvraag in een 

verder stadium terug wil opslaan kan dat onder dezelfde naam als de eerste keer, of onder een 

andere naam.  
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Karakteristieken van het voertuig 
Dit scherm laat u toe om het uitzonderlijke voertuig te beschrijven. 

 

Afb. 10 

Het scherm is verdeeld in 4 blokken : 

 Type voertuig; 

 Karakteristieken van het voertuig; 

 Type vergunning; 

 Aard van de lading (verschijnt niet bij een type voertuig  “enkelvoudig voertuig zonder 

lading”). 

 

Type voertuig 

In het blok “Type voertuig” kan u kiezen uit: 

 sleep van voertuigen (“sleep”); 

 enkelvoudig voertuig met lading; 

 enkelvoudig voertuig zonder lading. 

Naargelang het type dat u kiest, verandert de lay-out van het scherm. 
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Karakteristieken van het voertuig 

In het blok “Karakteristieken van het voertuig” worden de totale afmetingen en massa van het 

uitzonderlijke voertuig ingevuld. Afmetingen worden ingevuld in centimeter, massa wordt ingevuld 

in kilogram. Op basis van de ingevulde afmetingen en massa wordt de categorie bepaald. 

Als de massa conform technisch reglement is, hoeft u geen waarde in te vullen. 

Voor een massa conform technisch reglement, moet u hier ook de chassisnummers invullen 

(minstens één chassisnummer). Het aantal aslijnen wordt niet meer gevraagd. Voor een sleep met 

massa conform technisch reglement hoeft u alleen nog de chassisnummers van het trekkend 

voertuig in te vullen. Voor het getrokken voertuig is er de vrije keuze en kunt u geen chassisnummers 

meer invullen. 

 

Type vergunning 

In het blok “Type Vergunning” kan u , afhankelijk van de categorie, het type vergunning selecteren. 

Categorie  1 : 

 Alle wegen in België 

 Reisweg 

Categorie 2 : 

 Zone 25 km voor landbouwvoertuig 

 Alle wegen in België voor voertuig van speciale constructie 

 Netwerk autosnelwegen 

 Netwerk klasse 90 

 Reisweg 

 Categorie 3 : 

 Netwerk klasse 120 

 Netwerk klasse 90 voor een kraan van 96 ton 

 Netwerk kraan 

 Reisweg 

Categorie 4: 

 Reisweg 

 

Aard van de lading 

In het blok “Aard van de lading” moet u de  aard van de lading invullen. Bij voorkeur maakt u een 

keuze uit de uitrollijst. Indien de aard van lading van uw transport niet in de lijst staat, selecteert u “--

-” en specificeert u de lading in het vak eronder. 
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Aan de hand van ons voorbeeld vult u het type voertuig en de karakteristieken van het voertuig in: 

 

Afb. 11 

Omdat in het voorbeeld werd gekozen voor een niet-conforme massa is het tabblad “voertuigfiche” 

nu ook beschikbaar (zie pijl). 

Door het invullen van de afmetingen en de massa van het uitzonderlijke voertuig wordt de categorie 

bepaald: in dit geval categorie 4. Ook de mogelijke types vergunning voor deze categorie worden 

weergegeven. Voor een voertuig categorie 4 is slechts één keuze mogelijk: reisweg. 

  



 Page 15 
 

U moet de postcode en gemeente van vertrek en van aankomst invullen. U kan ofwel de 

gemeentenaam invullen, ofwel de postcode.  

In het geval dat de naam van deze gemeente gebruikt wordt voor meerdere gemeentes (bvb 

“Hofstade”) wordt een lijst gegeven waaruit u dan de gewenste gemeente kunt kiezen.  

In het geval u een postcode invult, zal WebTeuv automatisch de overeenstemmende gemeenten 

weergeven die met deze cijferreeks beginnen (zie pijl rechts). 

 

Afb. 12 

Doordat gekozen werd voor een vergunning type Reisweg wordt het tabblad “Reisweg” beschikbaar. 
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In sommige gevallen is de plaats van vertrek en/of aankomst een grens. 

 

Afb. 13 

De lijst met postcode werd uitgebreid met vooraf bepaalde “grenzen”. Deze postcodes beginnen 

telkens met een nul. “Grens” moet niet meer aangevinkt worden, maar wordt automatisch 

geselecteerd voor een grens. Sommige plaatsen hebben ook het achtervoegsel “haven” gekregen. 

Gelieve voor een vertrek of aankomst in de haven (kaai) de juiste lokaliteit te kiezen. 

Het is ook mogelijk om een “Bijkomende reisweg in ledige toestand” te kiezen. Hierover meer in het 

hoofdstuk “Reisweg”. 
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Vervolgens vult u de aard van de lading in  

Door op de pijl te drukken komt er een keuzelijst van ladingen. 

 

Afb. 14 

 

In het geval dat uw lading niet voorkomt in de lijst kiest u voor “---“ en kunt u de lading specifiëren in 

het vak eronder. 

 

Afb. 15 
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Ander voorbeeld: voor een “enkelvoudig voertuig zonder lading” ziet het scherm “Karakteristieken 

van het voertuig” er zo uit : 

 

Afb. 16 

Er wordt een type gevraagd voor het enkelvoudig voertuig zonder lading, bijv. “Maaidorser”. Dit veld 

is vrij in te vullen, maar we vragen wel een duidelijke omschrijving, geen code, geen afkorting en ook 

niet merk en type van het voertuig, zoals “Claas Lexion 650”. 

Het blok “Aard van de lading” hier uiteraard niet zichtbaar. 

Voor de rest is dit scherm identiek aan dat van de voertuigen met lading. 

In dit voorbeeld is gekozen voor een conforme massa : daardoor is de voertuigfiche niet beschikbaar. 

Omdat die voertuigfiche niet dient ingevuld te worden, worden de chassisnummer(s) gevraagd op dit 

tabblad. In het geval van een niet-conforme massa moeten deze worden ingevuld in de voertuigfiche. 

In dit voorbeeld is gekozen voor een type vergunning “Zone 25 km voor landbouwvoertuig”. Er wordt 

dan gevraagd het “Centraal punt” in te vullen. Dit is het middelpunt van de cirkel met straal 25 km: 

dit moet een volledig adres zijn (straatnaam + huisnummer + postcode + gemeente), ofwel de 

vermelding “adres gebruiker”. Andere vermeldingen worden niet aanvaard. 

Merk ook op dat hier het tabblad “Reisweg” niet beschikbaar is. 
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Voertuigfiche 
De voertuigfiche wordt gebruikt om het voertuig te beschrijven. De voertuigfiche kan verschillen 

naargelang u in “karakteristieken van het voertuig “ voor een enkelvoudig voertuig dan wel een sleep 

gekozen heeft. De voertuigfiche is niet beschikbaar indien u in “karakteristieken van het voertuig “  

gekozen hebt voor een conforme massa. 

Het is ook mogelijk om een voertuigfiche te importeren en te exporteren (zie hiervoor de daartoe 

voorziene hoofdstukken). 

Dit scherm wordt u  nader uitgelegd aan de hand van het voorbeeld uit de handleiding. 

De afstanden (lengte, breedte, hoogte) worden in centimeters ingevuld, de massa’s in kilogram. 

Dit is een lege voertuigfiche voor een sleep. 

 

Afb. 17 

Door op de knop (aangeduid met een pijl)  te drukken verschijnt er een legende , die u kan helpen 

met het invullen van de voertuigfiche. 
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Dit is de legende voor een sleep. Voor een enkelvoudig voertuig ziet deze er iets anders uit. 

 

Afb. 18 

Door op OK te klikken, keert u terug naar de voertuigfiche. 

 

Trekkend voertuig 

Eerst vult u de waarden in van het trekkend voertuig. 

 

Afb. 19 
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Vervolgens vult u het aantal aslijnen in voor dat trekkend voertuig (zie onderste pijl) en u drukt op de 

tab-toets. In het voorbeeld is er sprake van 3 aslijnen voor het trekkend voertuig. Onmiddellijk  

verschijnen er 2 extra lijnen. U heeft nu 3 lijnen om de gegevens per aslijn in te vullen.  

 

Afb. 20 

Merk ook op dat hier gevraagd wordt om het chassisnummer, en eventuele vervangende 

chassisnummers, voor de trekker in te vullen. 

Er wordt gevraagd om in te vullen: 

 aantal aslijnen; 

 asafstand: afstand tussen deze aslijn en de voorliggende aslijn (niet in te vullen voor de 

eerste aslijn); 

 maximum toegelaten massa per aslijn; 

 lege massa per aslijn; 

 geladen massa per aslijn; 

 aantal wielen per aslijn; 

 astype: dit kan type A, B , C of D zijn; in de legende staan de 4 astypes afgebeeld.  

 De afstanden tussen de wielen op de aslijn: afhankelijk van het astype dat beschreven wordt, 

dienen er andere afmetingen (1,2,3 of 4) ingevuld te worden. 

De astypes kunnen geselecteerd worden uit een lijst die men kan openen door op het pijltje te 

klikken (zie pijl).  Aan de hand van het gekozen astype moeten de relevante afmetingen (1,2,3,4)  

ingevuld worden. 
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Dit wordt duidelijker in het volgende scherm (dit scherm maakt geen deel uit van de aanvraag die als 

voorbeeld in de handleiding wordt gebruikt) :  

 voor astype A moeten de afmetingen “1” en “2” ingevuld worden;  

 voor astype B moeten de afmetingen “1” , “2” en “3” ingevuld worden; 

 voor astype C moeten de afmetingen “1” , “2” en “4” ingevuld worden; 

 voor astype D moeten de afmetingen “1” , “2” en “3” en  “4” ingevuld worden. 

 

Afb. 21 
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De aslijnen van het trekkend voertuig zijn ingevuld.   

Het chassisnummer van het voertuig is eveneens ingevuld; u kan ook chassisnummers van 

vervangende  voertuigen invullen. 

 

Afb. 22 

Vervolgens trekt u de zijbalk naar beneden (zie pijl) om de rest van de voertuigfiche te kunnen 

invullen. 
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Getrokken voertuig 

Voor een getrokken voertuig moet u een minimum en een maximum invullen voor de lengte, de 

breedte en de hoogte. 

De gegevens van het getrokken voertuig werden in het voorbeeld hieronder al ingevuld. 

 

Afb. 23 

Onderaan het scherm ziet u dat het totaal aantal aslijnen , de totale asafstand , de totale lege massa 

en de totale geladen massa voor het hele voertuig automatisch berekend worden tijdens het invullen 

van de voertuigfiche.  

Op verschillende velden worden automatische validaties uitgevoerd. In het geval van een 

validatiefout staat het veld rood omkaderd. 
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In WebTeuv2 zijn de validaties in de voertuigfiche verbeterd. Indien u een fout maakt, zal WebTeuv 

dit melden met behulp van een “hint”. Hieronder vindt u zo’n voorbeeld van een validatiefout. 

 

Afb. 24 

Deze hints zitten overal in de applicatie.  
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Duwer 

Het is ook mogelijk om een duwer bij te voegen. U dient het daarvoor voorziene vakje aan te vinken 

(zie pijl).  

 

Afb. 25 

Hieronder het voobeeld met “duwer” aangevinkt. Er werd gekozen voor een duwer met 3 aslijnen. 

 

Afb. 26 

Het invullen van de gegevens van een duwer is identiek aan het invullen van gegevens  van een 

trekkend voertuig.  
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Modules 

Een getrokken voertuig alsook een enkelvoudig voertuig met lading kunnen opgebouwd zijn uit 

meerdere modules. Om een module toe te voegen, maakt u gebruik van de “+”-knop (aangeduid met 

een pijl). 

 

Afb. 27 

 

U kan de module nu toevoegen. In het voorbeeld is gekozen voor een module met 4 aslijnen.(zie pijl) 

 

Afb. 28 
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Het invullen van de bijkomende module gebeurt op de zelfde manier als het invullen van de eerste 

module van een voertuig. 

U kan zoveel modules toevoegen als u wil. U kan een module toevoegen tussen twee bestaande 

modules. U kan ook een module na de laatste module toevoegen. 

Om een module te verwijderen drukt u op de “x“ knop naast de te verwijderen module. 

 

Afb. 29 
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Exporteren van een voertuig(module) 

Het is ook mogelijk om een voertuig of voertuigmodule te “exporteren”. Met exporteren wordt hier 

bedoeld dat u gegevens uit de voertuigfiche kunt opslaan in WebTeuv om deze later opnieuw te gaan 

gebruiken.   

U kan voertuig per voertuig (in geval van sleep: trekker, getrokken voertuig of duwer) exporteren. In 

dat geval drukt u op het symbool dat aangeduid is met een pijl. 

 

Afb. 30 

OPGELET : in het geval van een sleep van voertuigen kan u niet de volledige voertuigfiche ineens 

exporteren. U dient de trekker, het getrokken voertuig en eventueel de duwer apart te exporteren. 

Indien u 2 of 3 chassisnummers hebt ingevuld, worden deze 2 of 3 chassisnummers onder dezelfde 

naam opgeslagen. 
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Er verschijnt een scherm waarin u het  te exporteren voertuig  een naam kan geven. Deze naam is 

vrije te kiezen. 

 

Afb. 31 

Druk op de knop  “Opslaan” om het voertuig te bewaren.  

Indien u een voertuig een naam geeft die reeds eerder was gebruikt verschijnt er een boodschap : 

 

Afb. 32 

Door het voertuig een andere naam te geven , verdwijnt deze boodschap. 
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U kan ook enkel een module exporteren. Door op het symbool te drukken exporteert u deze module. 

 

Afb. 33 

De werkwijze is voor de rest identiek aan het exporteren van een voertuig. 

OPGELET: het is belangrijk om goed te kijken of u een voertuig dan wel enkel een module gaat 

exporteren. Gelieve er dan ook op te letten dat u de knop op de juiste plaats aanklikt! 
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Importeren van een voertuig(module) 

Het is ook mogelijk om een voertuig of voertuigmodule te “importeren”. Met importeren wordt hier 

bedoeld dat u een eerder opgeslagen gegevens uit de voertuigfiche terug kan zoeken in WebTeuv om 

ze te hergebruiken.  

OPGELET : in het geval van een sleep kan u niet de volledige voertuigfiche ineens importeren. U dient 

de trekker, het getrokken voertuig en eventueel de duwer apart te importeren. 

U kan voertuig per voertuig importeren. In dat geval drukt u op het symbool dat aangeduid is met 

een pijl. 

 

Afb. 34 
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Er verschijnt een scherm bovenop het vorige. 

U kan op de knop “Zoeken” drukken of een waarde ingeven . We gaan zoeken op “T5” in het veld 

“naam” . 

 

Afb. 35 

Voertuig “T5” gevonden. U kunt het gewenste voertuig importeren door op de overeenstemmende 

lijn te dubbelklikken. 

 

Afb. 36 
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De velden van het trekkend voertuig worden ingevuld door het geïmporteerd voertuig. 

 

Afb. 37 

Merk op dat de geladen massa niet mee is ingevuld. Dit is normaal, aangezien enkel voertuigen 

worden geïmporteerd/geëxporteerd en niet de volledige voertuigfiche. 

Om een voertuigmodule te importeren dient u op het symbool te klikken dat aangeduid staat met 

een pijl. 

 

Afb. 38 
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Er verschijnt een scherm bovenop het vorige. 

U kan op de knop “Zoeken” klikken of een waarde ingeven . In het voorbeeld is er geklikt op de knop 

“zoeken” , zonder een waarde in de filter in te vullen. In dat geval worden alle resultaten getoond. 

WebTeuv zorgt er wel voor dat gegevens die geëxporteerd zijn als voertuig niet kunnen 

geïmporteerd worden als module en andersom. In onderstaand voorbeeld is te zien dat er een naam 

“Trekker01-1” staat . Dit is in feite de eerste module van voertuig Trekker01 die geëxporteerd is in 

het vorige hoofdstuk. De applicatie heeft de “-1”-suffix er automatisch bij gezet. 

 

Afb. 39 

OPGELET: het is belangrijk om goed te kijken of u een voertuig dan wel enkele een module gaat 

importeren. Gelieve er dan ook op te letten dat u de knop op de juiste plaats aanklikt! 
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In het voorbeeld is gekozen voor de module “Module0101”. De gegevens worden op de juiste plaats 

ingevuld. 

 

Afb. 40 

Ook hier zijn de geladen massa’s niet ingevuld. De velden die de afmetingen van het voertuig 

definiëren zijn hier ook niet ingevuld omdat we slechts een module, en geen voertuig, hebben 

geïmporteerd. 
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Reisweg 
 Dit is het scherm van de reisweg, wanneer u het voor het eerst opent. 

 

Afb. 41 

Merk op dat de postcode en gemeente van vertrek en de postcode en gemeente van aankomst reeds 

zijn ingevuld. Dit heeft u gedaan in het scherm “Karakteristieken van het voertuig”. Het specifiek 

adres wordt nog gevraagd. Dit specifieke adres moet niet worden ingevuld wanneer er een grens is 

aangeduid in “karakteristieken van het voertuig” bij het vertrekpunt en/of het aankomstpunt. 

OPGELET: hoewel de havens wel staan aangeduid als “grens” moet u hier wel een specifiek adres 

invullen; dit kan ook een kaainummer zijn. 
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Specifieke adressen zijn nu ingevuld : 

 

Afb. 42 

Door op de “+”-knop te klikken (zie pijl)  kan u een lijn toevoegen aan de reisweg. Deze wordt 

toegevoegd onder de lijn waarop u op de “+”-knop klikte. 

 

 

Afb. 43 

U kan de lijn verwijderen door op de “-“-knop te drukken (zie pijl). 
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De reisweg  is nu volledig . 

 

Afb. 44 

Indien een weg geen wegnummer heeft, volstaat het om een “-“-teken in te vullen (zie pijl). Merk 

ook de schuifbalk rechts op die verschijnt als er meer lijnen zijn dan er op het scherm kunnen worden 

getoond. 

  



 Page 40 
 

Exporteren van een  reisweg 

U kan de reisweg opslaan voor later gebruik. U kan de volledige reisweg exporteren of een deel 

ervan. 

 

Afb. 45 

Stel: U wenst de reisweg tussen Geel en Lommel  te bewaren. Dan vinkt u het begin en het einde van 

de reisweg aan (zie pijlen). U hoeft de tussenliggende lijnen niet mee te selecteren, deze worden 

automatisch in grijs aangeduid. 

Nadien drukt u op de knop “Exporteer” 

 

Afb. 46 
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Er verschijnt een scherm waar u de reisweg een naam geeft. 

 

Afb. 47 

En u drukt op “Opslaan” (zie pijl). 

Opgelet : het is niet mogelijk om een route 2 keer op te slaan onder dezelfde naam. Indien u dat toch 

doet, zal het systeem u een andere naam vragen. 

  



 Page 42 
 

Importeren van een reisweg 

Om een reisweg te importeren, drukt u op een van de knoppen “Importeer”. De geïmporteerde 

reisweg zal worden ingevoegd worden tussen deze lijn en de VOORGAANDE lijn. 

 

Afb. 48 

Er verschijnt een scherm waar u de gewenste reisweg  kan zoeken. U kan dit doen door onmiddellijk 

op de knop “zoeken” te drukken of door een van de velden een stuk van de naam in te geven. U kunt 

ook zoeken op wegnummer en lokaliteit. 
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Afb. 49 

In het voorbeeld vullen we wegnummer “746” in. Er verschijnen 2 reiswegen, waarvan we de tweede 

kiezen door op die lijn te dubbelklikken. 

De pijl duidt de reisweg aan die werd ingevoegd. 

 

Afb. 50 

U kan de reisweg aanpassen en eventueel terug exporteren. Dit dient u wel te doen onder een 

andere naam dan diegene waarmee u de import hebt gedaan. 
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Verzenden van een aanvraag  
De aanvraag is nu klaar om verzonden te worden. Dit is te zien aan de “Verzenden” knop die niet 

meer grijs is (zie pijl). Mocht deze knop nog grijs staan, gelieve dan na te kijken of u nergens een fout 

heeft gemaakt, waardoor WebTeuv de aanvraag nog niet kan versturen. Let hiervoor vooral op de 

rood omrande velden. 

 

Afb. 51 

Nu kan u  3 zaken doen  :  

 Opslaan als draft  

 Verzenden (zie pijl)  

 Annuleren (LET OP: dan bent u alle ingevulde gegevens kwijt en moet u helemaal opnieuw 

beginnen) 

U drukt op “Verzenden” .  
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U krijgt bericht dat de aanvraag goed verzonden is.   

 

Afb. 52 

U drukt op “OK” om de boodschap te laten verdwijnen. 

OPGELET: door de aanvraag hier te “verzenden”, is de aanvraag nog niet ingediend bij de dienst 

Uitzonderlijk vervoer. Daarvoor moet de aanvraag eerst nog ondertekend worden (zie verderop).  
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U komt op het scherm met het overzicht van uw aanvragen (hierover later meer). 

 

Afb. 53 
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Ondertekenen van een aanvraag  
U gaat nu naar de inbox van uw e-mailprogramma en u zoekt een e-mail met :  

 Afzender = teuv.noreply 

 titel = Te ondertekenen aanvraagformulier 

Ter info: voor een goede ontvangst van alle e-mails uit WebTeuv, zet u het emailadres 

teuv.noreply@mobilit.fgov.be in uw lijst met veilige adressen, zodat de e-mails uit WebTeuv niet 

in uw spamfilter verloren gaan. 

U opent deze mail : 

 

Afb. 54 

Opmerking : de lay-out van deze e-mail kan verschillend zijn naargelang welk e-mailprogramma u 

gebruikt. 

In deze mail staat één bijlage. U opent deze bijlage door erop te dubbelklikken. 
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Er verschijnt een PDF-formulier met uw aanvraag. 

 

Afb. 55 

Door op de balk (aangeduid met een pijl) naar beneden te slepen, kan u het formulier doorlopen. 

  



 Page 49 
 

Onderaan het formulier vindt u een vak waar u het formulier kan ondertekenen. 

 

Afb. 56 
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Een bijlage toevoegen aan een formulier  

Het is ook mogelijk om een bijlage toe te voegen aan het formulier.  

 

Afb. 57 

U drukt op knop “Bijlage toevoegen” (zie pijl). 
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De Windows verkenner wordt geopend. U kan naar uw bijlage zoeken in de verkenner.  

OPMERKING : de lay-out hiervan is afhankelijk van uw Windows-versie. 

 

Afb. 58 

Gebruikers van een Apple-computer zullen een ander scherm te zien krijgen. 

 

Afb. 59 

U selecteert het document en u  drukt op “Open” (zie pijl) om de bijlage toe te voegen. 
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U kan de bijlagen bekijken door op het paperclip-symbool te klikken (zie pijl). 

 

Afb. 60 
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De bijlage is nu te zien. 

 

Afb. 61 

U kan meerdere bijlagen toevoegen. 

  



 Page 54 
 

Het ondertekenen van een formulier  

 

Afb. 62 

1. Steek de eID (=elektronische identiteitskaart) in een card reader; 

2. Klik in het handtekeningveld (zie pijl); 

3. Een schermpje vraagt u te bevestigen of u wil ondertekenen; 

4. Bewaar het formulier op uw desktop door op “save” te drukken;* 

5. De gegevens van de eID verschijnen; 

6. Voer de pincode van de eID in en bevestig. 

* Deze opslag is nodig om de handtekening in het document te zetten, maar heeft achteraf geen 

functie meer. Het opgeslagen document mag na het versturen van de aanvraag verwijderd worden. 
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Deze boodschap verschijnt. 

 

Afb. 63 

De dienst Uitzonderlijk vervoer kan uw aanvraag nu in behandeling nemen. 
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Bij een goede ontvangst in WebTeuv, krijgt u een e-mail met een ontvangstmelding. 

 

Afb. 64 

In deze e-mail staat een nummer: dit is het dossiernummer van uw aanvraag. In alle volgende 

correspondentie over deze aanvraag zal dit nummer worden meegedeeld. Gelieve dit nummer ook 

steeds te gebruiken in uw correspondentie met de dienst Uitzonderlijk vervoer. 

Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd zal u een e-mail krijgen met als titel “Vergunning 

uitzonderlijk vervoer”. 

 

Afb. 65 

In de bijlage vindt u uw vergunning. Belangrijk is deze volledig af te drukken volgens de richtlijnen 

van het MB van 15/12/2010 betreffende de procedure, de vorm en de inhoud van de vergunning 

voor het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen. 

In het geval uw aanvraag wordt afgekeurd, ontvangt u eveneens een e-mail, die de reden van 

afkeuring bevat. 
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Correspondentie vanuit de dienst Uitzonderlijk Vervoer 

Vraag voor bijkomende informatie 
In sommige dossiers kan het gebeuren dat de dossierbeheerder bijkomende informatie nodig heeft. 

In dat geval worden er u een mail met als titel “Bijkomende informatie nodig” gestuurd. 

 

Afb. 66 

Er staan 2 bijlagen in deze mail: 

 uw aanvraag;  

 de vraag om bijkomende informatie: dit formulier moet u gebruiken om uw antwoord te 

versturen. 
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Na het openen van de tweede bijlage ziet u dit formulier : 

 

Afb. 67 

In het rode vak vult u uw antwoord op de vraag in.  

U kan ook een bijlage toevoegen door op de knop “Bijlage toevoegen” te klikken. De procedure is 

identiek aan het toevoegen van een bijlage in het aanvraagformulier. Dit kan ook via het paperclip-

symbool gebeuren. 

Om het formulier met zijn eventuele bijlagen te versturen, klikt u op “Verstuur”. 

Na het versturen van het antwoord , verschijnt er een bericht om u te bedanken voor uw antwoord. 
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Voorstel nieuwe reisweg 
In sommige dossiers kan het gebeuren dat de dossierbeheerder de vergunning niet kan afleveren 

met de door u aangevraagde reisweg, maar wordt een andere reisweg voorgesteld. In dat geval 

wordt er een e-mail met als titel ”Voorstel nieuwe reisweg” verstuurd. 

 

Afb. 68 

Er staan 2 bijlagen in deze e-mail: 

 uw aanvraag; 

 het voorstel van reisweg: dit formulier moet u gebruiken om uw antwoord te versturen. 
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Na het openen van de tweede bijlage ziet u dit formulier : 

 

Afb. 69 

In het rode vak vult u uw antwoord op de vraag in.  

U kan ook een bijlage toevoegen door op de knop “Bijlage toevoegen” te klikken. De procedure is 

identiek aan het toevoegen van een bijlage in het aanvraagformulier. Dit kaan ook via het paperclip-

symbool gebeuren. 

Om het formulier met zijn eventuele bijlagen te versturen, klikt u op “Verstuur”. 

Na het versturen van het antwoord , verschijnt er een bericht om u te bedanken voor uw antwoord. 
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Raadpleging van infrastructuurbeheerder 
In sommige dossiers kan het gebeuren dat de dossierbeheerder de vergunning niet kan afleveren 

omdat er een bijkomend advies nodig is van de infrastructuurbeheerder. In dat geval wordt er een e-

mail met als titel ”Notificatie van raadpleging” verstuurd : 

 

Afb. 70 

U hoeft hier geen actie te ondernemen. Belangrijk voor u is wel dat hiermee de voorziene 

behandelingstermijn van uw dossier van 5 naar 15 werkdagen wordt verlengd. 
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Het scherm “Overzicht van de aanvragen” 
In WebTeuv kan u uw aanvragen raadplegen en de status ervan opvolgen. 
Het overzichtscherm van de aanvragen is het eerste scherm na uw login. 

 

Afb. 71 

Initieel geeft dit scherm al uw openstaande aanvragen weer. Dit zijn de aanvragen die nog niet zijn 

goedgekeurd (of afgekeurd) .  

Door te klikken op een van de keuzeknoppen bovenaan (zie pijl)  kan u ook uw aanvragen met een 

status “Openstaand”, “Goedgekeurd”  of  “Afgekeurd”zien.  

Met knop “zoeken”  kan u een aanvraag opzoeken. In het geval u al meerdere aanvragen heeft 

gedaan, is het nuttig om uw aanvragen te filteren. Hiervoor zijn er verschillende zoekfilters voorzien. 
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Filteren van aanvragen 
U kan uw aanvragen op verschillende manieren filteren.  

OPGELET: De zoekopdracht houdt rekening met alle filters op de verschillende bladen. Door te 

zoeken op het ene blad kan een filter op het andere blad nog verkeerd staan ingesteld. Gelieve 

hiermee rekening te houden. U kunt alle filters resetten door op de knop “Herbeginnen” te klikken 

(zie pijl rechts). 

Door te klikken op de hoofding “Algemene informatie” (zie pijl links) kan u filteren op:  

 aanvragen: alle, openstaand, goedgekeurd of afgekeurd; 

 aanvraag ID: dit is een uniek nummer dat de aanvraag identificeert; 

 gebruiker. 

 

Afb. 72 

Door op de hoofding “Voertuig” te klikken, kan u filteren op: 

 alle voertuigen, slepen, enkelvoudige voertuigen met of zonder lading; 

 categorie vergunning: 1, 2, 3, 4 of alle 

 chassisnummer van het voertuig 

 afmetingen en massa’s 

 

Afb. 73 
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Door op de hoofding “Datums” te klikken, kan u filteren op: 

 datum aanvraag; 

 datum goedkeuring; 

 datum afkeuring. 

Naast elke datum staat een icoontje waarmee u een kalender kan oproepen (zie pijl). 

 

Afb. 74 

 

Door op de hoofding “Wegnummer” te klikken, kan u filteren op : 

 adres, postcode en gemeente van vertrek 

 adres, postcode en gemeente van aankomst 

 wegnummer (gegevens uit kolom 1 van de reisweg) 

 lokaliteit (gegevens uit kolom 2 van de reisweg) 

 

Afb. 75 

  



 Page 65 
 

In ons voorbeeld gaan we filteren op openstaande aanvraag voor uitzonderlijke voertuigen van 

categorie 4. 

 

Afb. 76 

De aanvragen die voor een uitzonderlijk voertuig van categorie 4 werden ingediend, verschijnen op 

het scherm. In dit geval zijn er twee. 
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Raadplegen van een aanvraag 
Door te dubbelklikken op de aanvraag, kunnen we deze raadplegen.  

 

Afb. 77 

 Detail van de aanvraag: 

 

Afb. 78 

Door te dubbelklikken op een van de documenten kan u deze bekijken. 
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Afb. 79 

Door de balk naar onder te slepen, kan u het volledige document zien. 

U kan op gelijk welk moment van een aanvraag naar “Overzicht van de aanvragen” door op 

“Aanvragen” “Overzicht van de aanvragen” te klikken. 

OPGELET: als u dit doet wanneer u bezig bent met het invullen van een aanvraag, dan bent u al die 

gegevens kwijt. In dat geval, kunt u de aanvraag eerst “opslaan als draft”, zodat u nadien vanaf dit 

punt kunt verderwerken aan uw aanvraag. 

 

Afb. 80 
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Ongetekende aanvragen 
Het kan gebeuren dat u uw aanvragen verzonden heeft in WebTeuv, maar dat het PDF-formulier nog 

niet is ondertekend. Dan moet u in de inbox van uw emailprogramma de e-mails opzoeken om de 

aanvraag alsnog te ondertekenen. Zijn deze e-mails onvindbaar, dan kunt u de aanvraag opnieuw 

verzenden naar uw inbox. Deze aanvragen staan in deze lijst met ongetekende aanvragen. 

 

Afb. 81 
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Dit is het scherm voor de ongetekende aanvragen. U selecteert de aanvraag die u wenst te 

ondertekenen en klikt vervolgens onderaan op de knop “Opnieuw versturen”. In uw e-mail-

programma zoekt u de nieuwe e-mail op zodat u de aanvraag alsnog kunt ondertekenen en versturen 

naar de dienst Uitzonderlijk vervoer. 

 

Afb. 82 
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Nieuwe aanvraag  via kopie 
U kan ook een aanvraag indienen op basis van een bestaande aanvraag. Dit kan een openstaande, 

een goedgekeurde en zelfs een afgekeurde aanvraag zijn. 

Bij voorkeur doet u een nieuwe aanvraag op basis van een goedgekeurde aanvraag. 

Door de gewenste aanvraag aan te vinken (pijl links) wordt  de knop “Nieuwe aanvraag via kopie” 

beschikbaar (pijl rechts). 

 

Afb. 83 

  



 Page 71 
 

Het aanvraagformulier wordt getoond. Dit is identiek aan een gewone aanvraag, maar alle gegevens 

uit de originele aanvraag zijn reeds ingevuld. Alle velden kunnen worden aangepast indien nodig. 

 

Afb. 84 

De  functionaliteiten zijn eveneens identiek aan die van een nieuwe aanvraag. 
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Drafts inladen 
Tijdens de aanmaak van een aanvraag heeft u gezien dat u een onvoltooide aanvraag toch kan 

“opslaan als draft”.  Om deze aanvraag verder af te werken, dient u deze terug in te laden. 

 

Afb. 85 

U kan uw drafts inladen door op “Aanvragen” “Drafts inladen” te klikken. 

Dit scherm verschijnt : 

 

Afb. 86 

Door te dubbelklikken op de gewenste draft, wordt de onvolledige aanvraag opnieuw geopend. Dit 

kan even duren. 
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Het eerste scherm van de onvolledige aanvraag wordt getoond, waarna u uw aanvraag kunt 

afwerken en verzenden. 

 

Afb. 87 

Het is ook mogelijk om overbodig geworden drafts te verwijderen. U vinkt de te verwijderen draft 

aan en u klikt op de knop “Verwijder geselecteerde draft”. 

 

Afb. 88 

U kunt ook meerdere drafts tegelijk verwijderen door eerst de verschillende drafts aan te vinken 

voordat u op de knop onderaan klikt. 
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Administratie 

Beheer van gebruikers 
U kan uw gebruikers zelf toevoegen en wijzigen door op “Administratie” “Gebruiker” te klikken. 

 

Afb. 89 

Dit scherm wordt getoond 

 

Afb. 90 

Om een gebruiker te zoeken, drukt u op “Gebruiker zoeken” (zie pijl). 



 Page 75 
 

Er wordt dan een zoekscherm getoond. 

 

Afb. 91 

U kan zoeken op: 

 Naam; 

 Adres; 

 Postcode; 

 Gemeente;  

 Land (met keuzelijst); 

 Is de gebruiker nog actief of niet (vinkje: zie pijl). 

Of een combinatie van meerdere velden. 

Merk op dat op “aanvrager” niet kan gefilterd worden. U kunt enkel de gebruikers zien voor wie u de 

aanvragen doet. 
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In onderstaand geval werd enkel gezocht op actieve gebruikers, zonder verdere filtering. 

 

Afb. 92 

Door te dubbelklikken op de gewenste lijn, worden de details van deze gebruiker getoond. 

 

Details voor een gebruiker : 

 

Afb. 93 

U kan nu de gegevens voor deze gebruiker aanpassen en bewaren. Met de knop “annuleren” kunt u 

de huidige bewerking annuleren. 

  



 Page 77 
 

U kan ook een gebruiker toevoegen door op  de knop “toevoegen” te drukken (zie pijl) . 

 

Afb. 94 

Dit scherm wordt dan getoond : 

 

Afb. 95 

U vult vervolgens de gegevens in en u drukt op “bewaren". 
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De gebruiker is nu toegevoegd. 

 

Afb. 96 

OPGELET: u kunt geen gebruikers verwijderen uit WebTeuv! Wilt u het aantal gebruikers in de 

keuzelijst op het aanvraagformulier beperken, dan kunt u de gebruikers “desactiveren” door “actief” 

uit te vinken en de wijziging te bewaren.  
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Keuzelijst ladingen 
Indien u een aanvraag wil doen voor het vervoer van een lading is het aan te raden om de aard van 

lading uit de keuzelijst te nemen. U kunt deze lijst raadplegen via het menu “Administratie”  “Type 

lading”. 

 

Afb. 97 

 

U ziet nu het volgende scherm 

 

Afb. 98 
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Voertuigbeheer 
Het is nu ook mogelijk om uw eigen voertuigen te beheren en  op te slaan in WebTeuv. 

 

Afb. 99 

Dit doet u door op “Administratie” “Voertuigbeheer” te klikken. 

U ziet dan dit scherm : 

 

Afb. 100 

Om een voertuig toe te voegen, drukt u op de knop “Voertuig toevoegen” (zie pijl). 
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Voertuig toevoegen 

 

Afb. 101 

Hier kan u de gegevens van het voertuig invullen. Dit gebeurt op zelfde manier als voor het invullen 

van een voertuigfiche tijdens een aanvraag. 

De geladen massa wordt niet gevraagd omdat deze afhankelijk is van de gebruikte voertuigen en van 

de lading, terwijl hier enkel de voertuigen worden gedefinieerd. 

Opgelet : in deze module zijn er geen validaties op massa, lengte, breedte en hoogte. Het is pas 

wanneer u een voertuig of module in de voertuigfiche van een aanvraag importeert, dat deze 

validatie zal gebeuren. 

 

  



 Page 82 
 

U kan uw wijzigingen opslaan door op de knop “Opslaan” te drukken (zie pijl). Het is mogelijk een 

gedeeltelijk ingevuld voertuig op te slaan. 

U kan uw voertuig of module ook verwijderen door op de knop “Verwijder dit voertuig” te drukken. 

 

Afb. 102 

Er wordt u ook gevraagd om uw voertuig  een naam te geven. 

Indien deze naam reeds bestaat, zal het systeem hiervoor een boodschap geven. 
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Voertuigmodule toevoegen 

Om een voertuigmodule toe te voegen, drukt u op de knop “Voertuigmodule toevoegen” (zie pijl). 

 

Afb. 103 

Dit scherm verschijnt :  

 

Afb. 104 

Het enige verschil met het scherm voor het toevoegen van een voertuig is dat het hier niet mogelijk 

is om de afmetingen van het volledige voertuig (lengte, breedte, hoogte, lege massa, maximum 

toegelaten massa en maximum toegelaten massa sleep) in te vullen. Voor de rest gebeurt het 

invullen op een identieke manier. Ook hier is het mogelijk om een gedeeltelijk ingevulde module te 

bewaren. 
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Door op “voertuig(module) zoeken” te klikken , kan u uw bestaande voertuigen of modules 

bewerken. 

 

Afb. 105 

U kan nu kiezen of u een voertuig zoekt of en module. 

U kan eveneens filteren op: 

 naam van het voertuig of de module; 

 aantal assen; 

 lege massa; 

 maximum toegelaten massa; 

 maximum toegelaten massa sleep. 

Of een combinatie van deze filters. 

Nadien drukt u op “Zoeken” (rechtse pijl). 
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In het geval we een voertuig zoeken zonder bijkomende filters: 

 

Afb. 106 

Door te dubbelklikken op de geselecteerde lijn wordt het voertuig  getoond. 

Scherm : aanpassen voertuigfiche 

 

Afb. 107 
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Hierin kan u uw gegevens aanpassen. De werkwijze is identiek aan het invullen van een voertuigfiche 

tijdens een aanvraag. 

Opgelet : in deze module komen geen controles op massa, lengte breedte en hoogte voor. Het is pas 

wanneer u een voertuig of module in de voertuigfiche van een aanvraag inlaadt, dat deze controle zal 

gebeuren. 

U kan uw wijzigingen opslaan door op de knop “Opslaan” te klikken.  

U kan uw voertuig of module verwijderen door op de knop “Verwijder dit voertuig” te klikken. 
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Beheer van reiswegen 
Reiswegen die u regelmatig gebruikt, kunnen hier opgeslagen worden. Ook kunnen ze hier gewijzigd 

en eventueel verwijderd worden. 

 

Afb. 108 

 

U kan een reisweg toevoegen door op de knop “Toevoegen” te drukken. 

 

Afb. 109 

Vervolgens voegt u de reisweg in, lijn per lijn, zoals u doet voor een reisweg in een aanvraag.  
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Het scherm ziet er dan zo uit :  

 

Afb. 110 

Door op de knop “Opslaan” te klikken, wordt de reisweg bewaard. 

Om een reisweg te zoeken kan u zoeken op een gedeelte van de naam, wegnummer en/of lokaliteit. 

In onderstaand voorbeeld wordt gezocht naar een naam die de letters “mech” bevat. 

 

Afb. 111 
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Resultaat van de zoekactie 

 

Afb. 112 

Door te dubbelklikken op de gevonden reisweg, kan u deze dan aanpassen of verwijderen. 

 

Afb. 113 
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De applicatie verlaten 
Om WebTeuv te verlaten, klikt u op “Afmelden”. 

 

Afb. 114 


