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Onderwerpen en cursussen Richtlijn Vakbekwaamheid 2003/59 
 

1. Nascholing in rationeel rijden op basis van veiligheidsvoorschriften Opleidingen/ cursussen 

Alle Rijbewijzen Categorie 1 
Praktijktraining: 

1.1 Kennis van de kenmerken van de krachtoverbrenging met het oog op een 
 optimaal verbruik. 

- Het nieuwe rijden (HNR) 
- Het nieuwe rijden (HNR) trainer 

1.2 Kennis van de technische kenmerken en de werking van de 
 veiligheidsvoorzieningen teneinde het voertuig onder controle te houden,  
 de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen. 

- Het nieuwe rijden (HNR) met autobussen 
- Rijoptimalisatie 
- Manoeuvreren 

1.3 Het brandstofverbruik kunnen optimaliseren. - Chauffeur lange en zware voertuigen 

C, C+E, C1, C1+E - Veilig rijden met de (tank) oplegger 

1.4 Een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake 
 veiligheid en goed gebruik van het voertuig. 

- Chauffeur kiepautovervoer 
- Module brandweerchauffeur 008 

D, D+E, D1, D1+E Categorie 2 

1.5 De veiligheid en het comfort van de passagiers kunnen waarborgen. Veilig vervoer van lading: 

1.6 Een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake 
 veiligheid en goed gebruik van het voertuig. 

- ADR basis (Verlenging) 
- ADR basis + tank (Verlenging) 
- ADR basis + tank + kl. 1 + kl. 7 (Verlenging) 
- ADR module tank 
- Vervoer klein chemisch afval (Herhaling) 
- Veiligheidsadviseur wegvervoer (Hercertificering) 
- ADR voor leidinggevenden 
- Veilig werken met gevaarlijke stoffen 
- Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen 

(Hercertificering) 
- Lading zekeren 
- Stil laden en lossen 
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2. Toepassing van de voorschriften Opleidingen/ cursussen 

Alle Rijbewijzen Categorie 2 
Regelgeving: 

2.1 Kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer. - Digitale tachograaf 

C, C+E, C1, C1+E - 

2.2 De regelgeving betreffende het goederenvervoer kennen. - 

D, D+E, D1, D1+E - 

2.3. De regelgeving betreffende het personenvervoer kennen. - 

 
3. Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek Opleidingen/ cursussen 

Alle rijbewijzen Categorie 2 
Gezondheid: 

3.1 Bedacht zijn op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen. - VCA (Hercertificering) 

3.2 Het kunnen voorkomen van criminaliteit en vervoer van illegale immigranten. - Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA 
(Hercertificering) 

3.3 Fysieke risico's kunnen voorkomen. - Veiligheid voor tankreinigers 

3.4 Zich bewust zijn van het belang van een goede fysieke en mentale gezondheid. - Veilig laden en lossen van gevaarlijke stoffen 
 

3.5 Noodsituaties kunnen beoordelen. Handelen in noodsituaties: 

3.6 Door zijn gedrag kunnen bijdragen aan het imago van een onderneming. - Bedrijfshulpverlener (Hercertificering) 

C, C+E, C1, C1+E  

3.7 Kennis van het economisch klimaat van het goederenvervoer over de weg en van de 
 marktordening. 

Criminaliteitspreventie: 
- Criminaliteitspreventie 

D, D+E, D1, D1+E  

3.8 Kennis van het economisch klimaat van het personenvervoer over de weg en van de 
 marktordening. 

Imago, kwaliteit en professionele vaardigheden: 
- Chauffeur autotransport 
- Chauffeur exceptioneel transport 
- Transportbegeleider 
- Chauffeur geconditioneerd vervoer 
- Chauffeur sierteeltvervoer 
- Chauffeur veetransport (Hercertificering) 
- Chauffeur pluimvee (vanaf jan 2008) 
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- Assistent-verhuizer 
- Inboedelverhuizer / Projectverhuizer 
- Voorman Inboedelverhuizer / Voorman Projectverhuizer 
- Taxateur inboedelverhuizer 
- Aanvullende module projectverhuizer 
- Aanvullende module voorman projectverhuizer 
- Art handler 
- Communicatieve vaardigheden voor chauffeurs 
- Praktische talenkennis voor chauffeurs 
- Sociale vaardigheden voor touringcarchauffeurs 
- Basiscursus vorkheftruck (Herhaling) 
- Vakbekwaamheid vorkheftruck (Herhaling) 
- Basiscursus reachtruck (Herhaling) 
- Vakbekwaamheid reachtruck (Herhaling) 
- Aanvullende praktijktraining vorkheftruck 
- Aanvullende praktijktraining reachtruck 
- Basiscursus meeneemheftruck 
- Basiscursus autolaadkraan 
- Machinist autolaadkraan met Hijsfunctie 

(Herexamentraining) 
- Veilig aanslaan van lasten 
- Touringcarvervoer nationaal reisvoorbereiding 
- Touringcarvervoer nationaal reisuitvoering 
- Touringcarvervoer internationaal 0 
- Touringcarvervoer internationaal 1 
- Touringcarvervoer internationaal 2 
- Touringcarvervoer internationaal 3 

 


