Reglement Ridders van de Weg
Artikel 1. Doelstelling
TVM verzekeringen, Van Limburg Stirumstraat 250, NL7900 AW Hoogeveen, vertegenwoordigd door TVM
Belgium, Berchemstadionstraat 78, BE-2600 Berchem
(hierna : TVM), en het veiligheidsplan van Stichting
TVM veiligheidsplan heeft ten doel om ongelukken en
schade zoveel mogelijk te voorkomen, zodat de
gevolgen op het menselijke en het financiële vlak zo
klein mogelijk blijven. Het instituut Ridders van de Weg
vormt een wezenlijk onderdeel van het TVM
veiligheidsplan.

procedure voor het Ridderschap geeft de
vrachtwagenchauffeur toestemming aan TVM om
gegevens die noodzakelijk zijn om vast te stellen of de
chauffeur in aanmerking komt voor het Ridderschap op
te vragen en/of te verifiëren bij diens (ex-)werkgevers
voor zover deze deelnemen aan het veiligheidsplan.
5.3 Voordracht – De werkgever draagt de
vrachtwagenchauffeur die in aanmerking komt voor het
Ridderschap, onder verstrekking van aanvullende
gegevens betreffende diens staat van dienst, voor als
kandidaat voor het Ridderschap.

Artikel 2. Deelnemers
De bij TVM verzekerde bedrijven die werkzaam zijn in
het goederenvervoer over de weg, die het doel van het
veiligheidsplan onderschrijven en systemen ter
voorkoming van schade in hun bedrijf toepassen,
kunnen deelnemer aan het veiligheidsplan worden.
Vanaf 1 januari 1990 is elk bedrijf dat haar gehele
vrachtautopark bij TVM tegen wettelijke
aansprakelijkheid onderbrengt, automatisch deelnemer
aan het TVM veiligheidsplan.

Artikel 6. Controle
TVM controleert de kandidaturen aan de hand van de
schadegegevens voor zover die bekend zijn, zulks
eveneens met inachtneming van de Artikelen 3 en 4.

Artikel 3. Onderscheidingen
TVM verleent aan de vrachtautochauffeur met een
rijbewijs categorie "C", werkzaam bij een deelnemer
aan het veiligheidsplan, onderscheidingen voor
schuldvrij rijden gedurende een bepaalde periode.
Onder schuldvrij rijden wordt in dit Reglement
verstaan: niet bij schade betrokken geweest, dan wel
geheel vrij van schuld bij schade betrokken geweest.`
De volgende onderscheidingen worden verleend:
a. Ridder van de Weg der Derde klasse met certificaat
en insigne in BRONS, na schuldvrij rijden gedurende
drie aaneengesloten kalenderjaren;
b. Ridder van de Weg der Tweede klasse met
certificaat, baton en insigne in ZILVER, na schuldvrij
rijden gedurende vijf aaneengesloten kalenderjaren;
c. Ridder van de Weg der Eerste klasse met certificaat,
baton en insigne in GOUD, na schuldvrij rijden
gedurende tien aaneengesloten kalenderjaren, waarvan
tenminste vijf jaren nadat hem het zilveren insigne met
bijbehorende certificaat is uitgereikt;
d. Ridder van de Weg der Ereklasse met certificaat,
baton en insigne in GOUD en DIAMANT, na schuldvrij
rijden gedurende twintig aaneengesloten kalenderjaren,
waarvan tenminste tien jaren nadat hem het gouden
insigne met bijbehorende certificaat is uitgereikt.
Artikel 4. Aanvullende normen
Naast de eisen die Artikel 3 stelt, beslist TVM
discretionair of iemand in aanmerking komt om Ridder
van de Weg te worden zonder recht van verhaal.

Artikel 5. Deelname, voordracht en gegevens
5.1. Deelname - TVM nodigt jaarlijks in het eerste
kwartaal vrachtwagenchauffeurs van
veiligheidsplandeelnemers uit om toestemming te
geven voor deelname aan de procedure voor Ridder
van de Weg.
5.2. Opvraging gegevens – Door mee te doen aan de

Artikel 7. Vaststelling perioden
De beoordeling door TVM ten aanzien van het schuldvrij
rijden geschiedt uitsluitend over de volle
aaneengesloten kalenderjaren waarover het aan het
veiligheidsplan deelnemende bedrijf het gehele
vrachtautopark minstens tegen wettelijke
aansprakelijkheid verzekerd heeft en voor de kandidaat
voor het Ridderschap over aaneen-gesloten
kalenderjaren diensttijd als vrachtauto-bestuurder.
Artikel 8. Uitreiken onderscheiding
Elke onderscheiding wordt slechts eenmaal uitgereikt
en wel in het jaar volgend op de periode als
omschreven in Artikel 3.
Op de manifestatie worden foto’s van de deelnemende
Ridders genomen, die op de website van TVM Belgium
kunnen worden gepubliceerd gedurende één jaar.
De deelnemer aan de manifestatie geeft toestemming
voor deze wijze van publicatie. Deze toestemming is
onafhankelijk van eventueel wijzigende
omstandigheden. De deelnemer doet afstand van het
recht om zich op gewijzigde omstandigheden te
beroepen. Hij doet volledig en definitief afstand van
aanspraken op enig recht, titel of belang met
betrekking tot de gemaakte foto's en/of onderdelen
daarvan. Alle copyright, intellectueel eigendom of
andere eigendomsrechten worden overgedragen aan
TVM.
Op eerste verzoek van de deelnemer zullen zijn foto’s
van de website verwijderd worden. Dit verzoek dient te
worden gericht aan info@tvm.be.
De persoon die zichzelf laat fotograferen op de
fotostand “green screen” is ervan op de hoogte dat
deze foto door TVM kan worden gepubliceerd op sociale
media en stemt daarmee in.
Artikel 9. Persoonsgegevens
Op de verwerking van persoonsgegevens in het kader
van Ridders van de Weg is het Privacy Statement
Ridders van de Weg van toepassing.
Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde
rechtbanken
Het Belgische recht is van toepassing. Enkel de
Rechtbank van Antwerpen is bevoegd om eventuele
geschillen te behandelen.

