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WIJ DOEN HET VOOR JOU. . .
Het VerkeersOpleidingsCentrum-Brugge verzorgt de volledige begeleiding op het gebied
van rijopleidingen. Zorgen dat u en uw medewerkers zich sneller, goedkoper en veiliger van
A naar B kunnen verplaatsen, daar draait het bij ons om. Ons team van goed opgeleide en
bijgeschoolde lesgevers weet hoe een vrachtwagen veilig bestuurd wordt en is vertrouwd met
de laatste lesmethodes om deze kennis door te geven.
Gestart als rijschool Willemyns omarmt het VOC-Brugge meerdere generaties aan
vrachtwagenchauffeurs. Het opleidingscentrum is doorheen de jaren uitgegroeid tot een vaste
en vertrouwde waarde voor de transportsector.
In onze opleidingen code 95 belichten we vanuit praktijkvoorbeelden de verschillende aspecten
van het vrachtwagenchauffeur zijn. De passie en gedrevenheid waarmee onze lesgevers het
verhaal van de vakbekwaamheid code 95 overbrengen, vertaalt zich bij de cursisten in een
grotere motivatie om het in de praktijk goed te doen.

Opleidingskalender

›

18

Inschrijvingsformulier

De verplichting om nascholing
te volgen heeft tot doel de
verkeersveiligheid en de veiligheid
van de bestuurder te verhogen,
ook tijdens handelingen die de
bestuurder verricht terwijl het
voertuig stil staat.

Noordzandstraat 17
8000 Brugge
050/31.58.66
code95@voc-brugge.be
www.voc-brugge.be

Het
VerkeersOpleidingsCentrum-Brugge,
VOC-Brugge in het kort, is uw specialist
inzake de verplichte nascholing code 95 voor
vrachtwagenchauffeurs.
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VOC
Wij doen het
voor jou!
VOC - Brochure CODE 95
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WAT IS CODE 95?
De code 95 in vak 12 op de achterkant van
het rijbewijs duidt aan of iemand in het bezit
is van de basiskwalificatie vakbekwaamheid.
Chauffeurs die het rijbewijs C of D behaalden
voor 10 september 2009 kregen deze code
automatisch, nieuwe chauffeurs dienen deze
code eerst te behalen via een erkende rijschool.
Het hebben van deze code 95 is verplicht voor
elke beroepschauffeur C en D die in de EU woont
en/of werkt.
Wie het rijbewijs C behaalde na 10 september
2009 en er toen voor koos om dit af te leggen
zonder vakbekwaamheid, kan deze vakbekwaamheid er nu nog bij behalen door een
opleiding op maat te volgen bij de rijschoolafdeling
van het VOC-Brugge.
De code 95 heeft een beperkte geldigheidsdatum
die tussen haakjes er naast wordt vermeld.
Iedereen die een vrachtwagen of autobus
bestuurt of wil besturen is verplicht om 35 uur
bijscholing te volgen over een periode van 5 jaar,
teneinde deze code geldig te houden.
Wie het rijbewijs met code 95 behaalde voor
1 februari 2013 en nog geen nascholing heeft
gevolgd dient de zogenaamde eerste cyclus te
volgen. Alle info is terug te vinden op pagina 9.
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De wetgeving omtrent de voortgezette
opleiding voor beroepschauffeurs is
gewijzigd voor diegenen waarvan het
rijbewijs met code 95 dateert van na
1 februari 2013 én voor iedereen die aan
de tweede reeks opleidingen begint.

CATEGORIE 1.
Nascholing in rationeel
rijden op basis van de
veiligheidsvoorschriften
• Ecodriving

• Ladingzekering

De Vlaamse overheid Departement
Mobiliteit en Openbare Werken bepaalt
nu uitdrukkelijk dat elke nascholing
van 35 uur minstens één module moet
bevatten uit elk van onderstaande drie
categorieén en dat elke bestuurder
daarbij minstens 3 uur individuele
praktijk achter het stuur gevolgd moet
hebben. Dit laatste kan door de module
Ecodriving uit categorie 1 te volgen.

CATEGORIE 2.
Toepassing van de
voorschriften

• Rij- en rusttijden,

digitale tachograaf &
vervoersdocumenten

CATEGORIE 3.
Gezondheid, verkeersen milieuveiligheid,
dienstverlening,
logistiek
• EHBO initiatie transport
• Gezondheid & ergonomie
• Update wegcode
& Europees
aanrijdingsformulier
• De chauffeur als
ambassadeur

De Vlaamse overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken bepaalt dat
elke bestuurder minstens 3 uur individuele praktijk achter het stuur moet hebben
gevolgd.
» Dit kan door de module ‘Ecodriving’ te volgen.

Categorie 1.

Categorie 2.

Categorie 3.

Nieuw bij VOC

VOC - Brochure CODE 95
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KIEZEN VOOR VOC : 2 MOGELIJKHEDEN

PAKKETTEN & PRIJZEN
Mogelijkheid 1: kiezen voor een open opleiding

Open opleidingen

In company opleidingen
op maat

• Onze open opleidingen zijn cursussen waar
individuele chauffeurs en ondernemingen
zich kunnen voor inschrijven.
• U kan kiezen tussen opleidingen op
weekdagen of op zaterdagen.
• U kan inschrijven voor 1 of voor meerdere
opleidingen.

• Onze in company opleidingen zijn cursussen
voor
ondernemingen
met
meerdere
deelnemers waarbij u zelf de opleidingsdata
bepaalt in functie van uw werkplanning.
• Deze opleidingen kunnen ter plaatse in de
onderneming georganiseerd worden.
• Alle opleidingen kunnen zowel in het
Nederlands als in het Frans verzorgd worden.

Boek een opleiding
VOC SMART & EFFICIËNT DRIVING
wil ervaren chauffeurs niet alleen
begeleiden in het behalen van de vereiste
nascholingsattesten.
Wij zien het als onze taak om u of uw chauffeurs
nóg beter en efficiënter te maken.
Na afloop van de trainingen getuigen onze
klanten unaniem dat het professionalisme van
zowel onze instructeurs als onze programma’s
hen geholpen hebben om nóg beter en
efficiënter te worden in de uitoefening van hun
beroepsactiviteit.
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Totaalpakket

Afzonderlijke
opleidingen

Vaste prijs per persoon

Variabele prijzen per persoon

€ 995 + 21% BTW

€ 155 - € 170 - € 395 + 21% BTW

Bij inschrijving voor het totaalpakket
volgt u 5 opleidingen bestaande uit 4
theorieopleidingen en
1 praktijkopleiding.

Bij inschrijving voor een afzonderlijke
opleiding bekijken we graag samen
met u of uw keuze(s) aan de wettelijke
vereisten voldoen.

U bent zeker dat u voldoet aan de
recentste wetgeving.

De prijzen variëren tussen €155 en
€395 excl. BTW, afhankelijk van welke
opleiding u kiest.

U geniet van de speciale pakketprijs
van €995 excl. BTW.

• Voor de opleidingsfactuur kan er eventueel gebruik gemaakt worden van subsidiëring via de KMOportefeuille (= 30 à 40% subsidie).
• De opleidingen zijn erkend voor financiële tussenkomst van sectorfondsen SFTL, ALIMENTO, FVB, EDUCAM,
VORMELEK, INOM, Co-Valent, Cevora, etc.
• Wanneer de deelnemer de vijf opleidingen volgt op werkdagen in de periode tussen 1 september 2018 en 31
augustus 2019, dan komt de opleiding in aanmerking voor Betaald Educatief Verlof (indicatieve tegemoetkoming
in de loonkost van €745).

VOC - Brochure CODE 95
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Mogelijkheid 2

Uitzondering

Kiezen voor een in company opleiding op maat van uw
bedrijf

De eerste cyclus

OC033/MPM034:
Ecodriving
(Cat. 1) (NL-FR)

OC033/MPM005:
Ladingzekering
(Cat. 1) (NL-FR)

Vanaf €395 p.p.

€1.080 tot max. 10
deelnemers, €1.480 tot

Indien u het rijbewijs C met code 95 behaald heeft voor 01/02/2013 en u heeft nog
geen eerste nascholingsronde gevolgd, dan vervalt de verplichting tot het volgen van
minstens 3 uur individuele praktijk.
U mag met andere woorden 5 theoretische opleidingen volgen. U bent eveneens niet
gebonden aan de verplichting om uit elke categorie minstens 1 opleiding te kiezen.
U kan dus vrij combineren.
Uiteraard is het u wel toegestaan om een opleiding met praktijk te kiezen, zoals de
opleiding Ecodriving.

max. 20 deelnemers

OC033/MPM006: Rij- en
rusttijden, gebruik van
digitale tachograaf en
vervoersdocumenten
(Cat. 2) (NL- FR)
€1.080 tot max. 20
deelnemers

OC033/MPM018: Update
wegcode + Europees
aanrijdingsformulier
(Cat. 3) (NL-FR)

OC033/MPM017:
Gezondheid en Ergonomie
(Cat. 3) (NL-FR)

€1.080 tot max. 20

€1.080 tot max. 20

deelnemers

OC033/MPM019: EHBO,
Initiatie transport
(Cat. 3) (NL-FR)
€1.280 tot max. 20

deelnemers

VOC - Brochure CODE 95

Afzonderlijke
opleidingen

Vaste prijs per persoon

Variabele prijzen per persoon

€ 775 + 21% BTW

€ 155 - € 170 - €395 + 21% BTW

Bij inschrijving voor het totaalpakket
volgt u 5 theorieopleidingen, samengesteld door het VOC-Brugge.

Bij inschrijving voor een afzonderlijke
opleiding varieert de prijs tussen €155
en €395 excl. BTW, afhankelijk van
welke opleiding u kiest.

deelnemers

OC033/MPM032:
De chauffeur als
ambassadeur
(Cat. 3) (NL-FR)
€1.280 tot max. 20
deelnemers

• Bovenvermelde prijzen zijn excl. BTW. Kilometervergoeding aan €0,45/km per
instructeur. Voor de opleidingsfactuur kan er gebruik gemaakt worden van subsidiëring
via de KMO-portefeuille (= 30 à 40% subsidie).
• De opleidingen zijn erkend voor financiële tussenkomst van sectorfondsen SFTL,
ALIMENTO, FVB, EDUCAM, VORMELEK, INOM, Co-Valent, Cevora, etc.
• Wanneer de deelnemer de vijf opleidingen volgt op werkdagen in de periode tussen
1 september 2018 en 31 augustus 2019, dan komt de opleiding in aanmerking voor
Betaald Educatief Verlof (indicatieve tegemoetkoming in de loonkost van €745).
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Totaalpakket

U geniet van de speciale pakketprijs
van €775 excl. BTW.

VOC

• Voor de opleidingsfactuur kan er eventueel gebruik gemaakt worden van subsidiëring via de KMOportefeuille (= 30 à 40% subsidie).
• De opleidingen zijn erkend voor financiële tussenkomst van sectorfondsen SFTL, ALIMENTO, FVB, EDUCAM,
VORMELEK, INOM, Co-Valent, Cevora, etc.
• Wanneer de deelnemer de vijf opleidingen volgt op werkdagen in de periode tussen 1 september 2018 en 31
augustus 2019, dan komt de opleiding in aanmerking voor Betaald Educatief Verlof (indicatieve tegemoetkoming
in de loonkost van €745).

VOC - Brochure CODE 95
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DETAILS OPLEIDINGSAANBOD

Ecodriving
Geen enkele vrachtwagenchauffeur kan
het zich vandaag de dag permitteren om
geen aandacht te besteden aan het verbruik.
Vrachtwagens worden elke generatie zuiniger en
vrachtwagenchauffeurs die reeds geruime tijd
meedraaien en dus beschikken over bijzonder
veel rijervaring moeten mee evolueren met de
techniek. Maar hoe zit het met uw rijstijl? Rijdt u
slim, efficiënt en kostenbesparend?

Opbouw van de training
De training bestaat uit een halve dag
theorie en een halve dag individuele
praktijk. In het theoretisch gedeelte
behandelen we:

• Controles van de veiligheidsvoorzieningen van
het voertuig
• Rationeel rijden
• Motortechniek

• Volg- en veiligheidsafstanden
• Slim & efficiënt rijden

Categorie 1.

Uitvoering

• Rijstijlanalyse & feedback

De rit op de openbare weg kan worden uitgevoerd met de vrachtwagen of vrachtwagencombinatie van de klant.

De individuele praktijk omvat het volgende:

• De externe en interne controle van het voertuig.
• Een uitgebreide rit op de openbare weg.

Specificaties
Ladingzekering

Ecodriving

(OC033-MPM005)

(OC033-MPM034)

Ladingzekering
Door de invoering van de verplichte nascholing
worden
transporteurs
meer
dan
ooit
aangemoedigd om aandacht te besteden aan
het goed & veilig zekeren van ladingen. Het
niet naleven van de wetten en bepalingen kan
kwalijke gevolgen hebben. En dan hebben we
het niet alleen over eventuele boetes.
Specificaties
Duur van de training: 7 uur vorming =
7 kredietpunten
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Duur van de training: 7 uur vorming (4 uur theorie
+ 3 uur individuele praktijk) = 7 kredietpunten

Trainingsresultaten
• Veiligere en professionelere verkeersdeelname
en verhoging van de verkeersveiligheid

• Kosten beperken: besparing op onderhoud- en
brandstofkosten door slimmer, efficiënter en
economischer te rijden

Opbouw van de training
• Wettelijk kader

• Wettelijke normen en Europese wetgeving
• Fysica

• Stouwmiddelen

• Het zekeren van de lading
• Praktische oefeningen

Trainingsresultaten

CATEGORIE 1:
LADINGZEKERING (OC033-MPM005)
€ 170/p +21% BTW

ECODRIVING (OC033-MPM034)

• Boetes vermijden dankzij een verbeterde kennis
van de wetgeving rond ladingzekering

€ 395/p +21% BTW met eigen vrachtwagen

• Verbeteren van de verkeersveiligheid

€ 520/p +21% BTW met trekker-oplegger
combinatie van VOC-Brugge

• Kosten reduceren door het vermijden van
verkeerde handelingen

VOC - Brochure CODE 95

€ 485/p +21% BTW met vrachtwagen van
VOC-Brugge

VOC - Brochure CODE 95

Om te voldoen aan de nieuwe bepaling
van het vereist aantal individuele
praktijkuren achter het stuur, kunt u
deelnemen aan de training ‘Ecodriving’
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(OC033-MPM006)

Rij- en rusttijden, gebruik digitale tachograaf
en vervoersdocumenten

Categorie 3.

Opbouw van de training
De wetgeving staat niet stil. De digitale tachograaf
is ingeburgerd, maar toch slaat de twijfel soms
toe.
In deze opleiding worden de heersende
wetgeving en bepalingen, ook in verband met
de verschillende vervoersdocumenten benaderd
vanuit Europees perspectief.

• Rij- en rusttijden

Specificaties

• Verbeterde kennis van de wetgeving rond CMR

Duur van elke module: 7 uur vorming voor 7 kredietpunten

• De tachograaf

• Vervoersdocumenten

Trainingsresultaten
• Boetes vermijden dankzij een verbeterde kennis
van de wetgeving rond rij- en rusttijden
• Het correct gebruik van de digitale tachograaf

Duur van de training:
7 uur vorming = 7 kredietpunten

(OC033-MPM018)

Update wegcode & Europees
aanrijdingsformulier
De wegcode evolueert permanent. Deze
opleiding biedt een praktische update van de
heersende wegcode en bepalingen vanuit het
perspectief van de beroepschauffeur.
Trainingsresultaten
• Boetes vermijden dankzij een grondige update
van de kennis van de wegcode

Categorie 2.

RIJ- EN RUSTTIJDEN, DIGITALE TACHOGRAAF
EN VERVOERSDOCUMENTEN (OC033-MPM006)
€ 155/p +21% BTW

• Inhalen

• Voorrang/gedrag aan kruispunten
• Plaats op openbare weg

• Beknopt overzicht van veiligheidsregels in
tunnels
• Het Europees aanrijdingsformulier

Een efficiënte chauffeur is een topsporter en net
zoals andere topsporters moet ook hij blijvend
aan zijn conditie werken om te scoren. Dit
programma ondersteunt chauffeurs om de juiste
vorm te krijgen en te behouden zodat zij hun
fysiek veeleisende taak kunnen blijven uitvoeren.

• Gezonde voeding en eetgewoonten, voorkomen
van vermoeidheid

Trainingsresultaten

VOC - Brochure CODE 95

• Stilstaan en parkeren

Opbouw van de training

• De levenskwaliteit verbeteren dankzij nieuwe
inzichten in een gezonde levensstijl

VOC - Brochure CODE 95

• Snelheid

Gezondheid & Ergonomie

• Absenteīsme & ziekte vermijden
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• Verschil Massa in Beladen Toestand – Maximaal
Toegelaten Massa

• Andere recente wijzigingen

(OC033-MPM017)

CATEGORIE 2.

Opbouw van de training

VOC - Brochure CODE 95

• Invloed van geneesmiddelen, het effect van
alcohol en drugs, stresspreventie

• Ergonomie bij in- en uitstappen, het belang van
een goede zithouding
• Bescherming van ogen en oren
• Rugsparend heffen en tillen

• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Juist tillen van lasten

• Het dragen van de juiste handbescherming,
het
correct
afstellen
van
een
hoofdbeschermingshelm, nut van het dragen
van oogbescherming, nut van het dragen van
gehoorbescherming

VOC - Brochure CODE 95
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(OC033-MPM019)

EHBO initiatie transport

Opbouw van de training

Ook voor een vrachtwagenchauffeur zit een
ongeluk soms in een klein hoekje. Het is daarom
handig dat je weet wat je best doet bij het oplopen
van een verwonding.
En bij een echte noodsituatie is het zeker van
het grootste belang dat je meteen de juiste
handelingen stelt.

• De training bestaat uit een volledige dag theorie
en praktische oefeningen gericht op realistische
ongevallen binnen de transportsector.

Trainingsresultaten

• De opleiding gaat niet alleen in op
levensreddende handelingen maar besteedt
ook aandacht aan het verzorgen van een
wondje of wat te doen bij kleine ongemakken
of ziektes. Hierbij wordt de nadruk gelegd op
zelfredzaamheid.

• Zelfredzaamheid bij kleine ongemakken

• Het stellen van de juiste handelingen bij echte
noodsituaties

• Tijdens deze opleiding maken de deelnemers
kennis met Eerste Hulp heel specifiek gericht
op het beroep van chauffeur.
• Aan de hand van praktijkvoorbeelden leren zij
op een gestructureerde manier wat te doen
wanneer zij geconfronteerd worden met een
slachtoffer.

Een vrachtwagenchauffeur doet meer dan enkel
goederen van A naar B vervoeren. Hij komt in
contact met klanten, administratieve diensten
en andere weggebruikers. Omdat hij met de
naam van het bedrijf op het voertuig rond rijdt,
is hij als het ware een rijdende ambassadeur. In
deze opleiding worden vrachtwagenchauffeurs
hierrond gesensibiliseerd en leren ze de
basisprincipes om klantgericht te handelen.

Het opleidingsportaal:
www.voc-brugge.be
Opleidingen code 95: Anne-Sophie Dehaene

(OC033-MPM032)

Chauffeur als ambassadeur

Voor verdere inlichtingen of inschrijvingen:

Opbouw van de training
• De manier waarop gedrag, attitude en
communicatie van de vrachtwagenbestuurder
klantenrelaties beīnvloeden

• Hoe beroepschauffeurs vanuit hun functie en
takenpakket klantenrelaties kunnen versterken
• Hoe vrachtwagenchauffeurs een bijdrage
leveren tot een positief bedrijfsimago

050/31.58.66 of code95@voc-brugge.be

Voor de rijschool: Jolien Christiaens
050/14.06.06 of rijschool@voc-brugge.be

Algemeen: Liesbeth Willemyns
0496/16.05.71 of liesbeth@voc-brugge.be

Boek een opleiding

CATEGORIE 3:
UPDATE WEGCODE EN EUROPEES AANRIJDINGSFORMULIER (OC033-MPM018)
€155/p +21% BTW

GEZONDHEID & ERGONOMIE (OC033-MPM017)
€ 155/p +21% BTW

EHBO INITIATIE TRANSPORT (OC033-MPM019)
€ 170/p +21% BTW

DE CHAUFFEUR ALS AMBASSADEUR (OC033-MPM032)
€ 170/p +21% BTW
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VerkeersOpleidingsCentrum-Brugge

VOC

Noordzandstraat 17, 8000 Brugge
T. 050/31.58.66
www.voc-brugge.be

OPLEIDINGSKALENDER OPEN OPLEIDINGEN
VOORJAAR 2019

Module

April

Mei

Juni

MPM034 – Ecodriving Theorie & Praktijk*

Za
27/4

Di
14/5

Wo
22/5

MPM005 – Ladingzekering

Vr
26/4

Za
11/5

Wo
15/5

MPM006 – Rij- en Rusttijden, digitale
tachograaf en CMR

Do
25/4

Wo
3/4

MPM018 – Update wegcode en Europees
aanrijdingsformulier

Di
23/4

MPM017 – Gezondheid en Ergonomie

Ma
29/4

MPM019 – EHBO initiatie transport

Za
6/4

Vr
28/6
Di
25/6

Di
4/6

Ecodriving
Ladingzekering

Ma
6/5

Vr
17/5

Wo
29/5

Vr
7/6

Za
22/6

Do
27/6

Rij- en Rusttijden, tachograaf & CMR

Za
4/5

Ma
13/5

Vr
24/5

Ma
3/6

Vr
14/6

Wo
26/6

Wegcode & Europees aanrijdingsformulier

Do
6/6

Wo
19/6

Za
29/6

Gezondheid & Ergonomie

Za
18/5
Wo
24/4

MPM032 – De chauffeur als ambassadeur

Za
15/6

Wo
5/6

Module

Do
16/5
Vr
10/5

Za
8/6

Ma
24/6

Za
25/5

EHBO initiatie transport
Chauffeur als ambassadeur

Of kies voor onze in company opleidingen:
plan & stel zelf het opleidingsaanbod samen

ECODRIVING: de opleiding bestaat uit 4 uur theorie in groep en 3 uur individuele
praktijk op de openbare weg. De theorie en de praktijk kunnen op verschillende data
ingepland worden met maximum 2 maanden tussen de 2 onderdelen.

Categorie 1.

Categorie 2.

Categorie 3.

In de prijs zijn onthaal met boterkoeken, een broodjeslunch en alle dranken (koffie, water
en frisdrank) gedurende de volledige dag inbegrepen.
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Inschrijvingsformulier opleidingen vakbekwaamheid

Inschrijvingsformulier opleidingen vakbekwaamheid

Bedrijfsgegevens

Gegevens van de deelnemer aan de opleiding:
a.u.b. per deelnemer een nieuwe fiche invullen

Naam van de onderneming

BTW-nummer + Rechtsvorm
Naam en voornaam

Rijksregisternummer

Bedrijfsadres
Code 95 geldig tot (zie kolom 12 op het rijbewijs)
Naam van de verantwoordelijke
Voor volgende opleidingen (vul data in):
Email

Telefoon

Handtekening

• OC033/MPM034 (cat. 1): Ecodriving Theorie op
• OC033/MPM034 (cat. 1): Ecodriving Praktijk op

Is de onderneming aangesloten bij een sectorfonds (vb. SFTL, Alimento, FVB,
Educam, Inom, Vormelek, CO-Valent, Eduplus, Sociaal fonds brandstoffen, ANPCB /
Cevora)? Indien ja, welk?
We vragen deze gegevens om uw inschrijving correct af te halen afhandelen.
We verwerken ze conform de GDPR. U hebt als betrokkene bij VOC het recht uw
gegevens op te vragen, te laten aanpassen, overdragen en/of te verwijderen.
Inschrijven voor het totaalpakket
Bij inschrijving voor 5 opleidingen (1 praktijktraining + 4 theorieopleidingen)
geniet u van de speciale pakketprijs van €995 + 21% BTW.
Bij inschrijving voor een pakket van 5 theorieopleidingen (eerste cyclus) bedraagt de
pakketprijs €775 + 21% BTW.
Wanneer de deelnemer de 5 opleidingen op werkdagen volgt in de periode
begrepen tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019, komt de opleiding in
aanmerking voor Betaald Educatief Verlof (= indicatieve tegemoetkoming in loonkost
van €745).

De 3 uur individuele praktijk kan op latere datum ingepland worden (maximum 2 maanden
na de gevolgde theorie).

O met eigen vrachtwagen
O met vaste vrachtwagen VOC-Brugge (opleg van €90,00 +21% BTW)
O met trekker-oplegger van VOC- Brugge (opleg van €125,00 +21% BTW)
• OC033/MPM005 (cat. 1): Ladingzekering op
• OC033/MPM006 (cat. 2): Rij- en rusttijden, digitale tacho en CMR op
• OC033/MPM017 (cat. 3): Gezondheid en ergonomie op
• OC033/MPM018 (cat. 3): Update wegcode en Eur. aanrijdingsformulier op
• OC033/MPM019 (cat. 3): EHBO Initiatie transport op
• OC033/MPM032 (cat. 3): De chauffeur als ambassadeur op

Eventuele notities, vragen of opmerkingen:

Maak voor de betaling gebruik van de KMO-portefeuille en krijg tot 40% subsidie!
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