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Bekijk dit bericht in je browser

Opleiding nascholing vakbekwaamheid chauffeurs
Geachte Collega,

Het bewijs van vakbekwaamheid is een aanvulling op het rijbewijs C en CE. In principe is het
bewijs verplicht voor elke vrachtwagenbestuurder. Uitzondering vormen bestuurders van
vrachtwagens die enkel gebruikt worden voor het vervoer van goederen die noodzakelijk zijn
voor de uitoefening van het beroep en waarvan de hoofdactiviteit geen vervoer betreft.
Een bewijs van vakbekwaamheid kan men verkrijgen door in een periode van 5 jaar 35 uur les
te volgen of anders gezegd, 35 kredietpunten te verzamelen. Per gevolgde dag vorming (7
lesuren) kan men 7 punten verdienen.
Ter verduidelijking: wie zijn rijbewijs CE heeft van vóór september 2009, dient zijn 35
kredietpunten (= 5 lesdagen van 7 uren) gevolgd te hebben tegen september 2016, om te
voldoen aan vakbekwaamheid. Chauffeurs met rijbewijs CE behaald na september 2009,
dienen deze opleiding af te werken binnen de vijf jaar na de afgiftedatum van het rijbewijs.
In samenwerking met een erkend opleidingscentrum biedt VLAMEF opleidingen
vakbekwaamheid aan voor bestuurders van voertuigen groepen C(E) en D. We voorzien
komend jaar volgende opleidingen:

Dagopleidingen van 8u30 tot 16u30, tenzij vermelding ‘AVOND’: 19u tot 22u30

Plaats
Oud-Heverlee
Diest
Oud-Heverlee
Diest
Ninove
Tielt
Oud-Heverlee
Diest
Ninove

Datum
Ma 28/9/2015
Di 29/9/2015
Ma 26/10/2015
Di 27/10/2015
Za 31/10/2015
Woe 4/11/2015
Ma 9/11/2015
Di 10/11/2015
Woe 18/11/2015

onderwerp
EHBO
Gedrag bestuurder
Lading zekeren
Preventie ongevallen
Rij- en rusttijden
Rij- en rusttijden
Opfrissen wegcode
Rij- en rusttijden
Lading zekeren
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Ieper
Woumen
Ieper
Ieper
Woumen
Boezinge
Boezinge
Riemst
Riemst
Riemst
Riemst
Riemst

Ma 23/11 AVOND +ma
30/11 AVOND
Woe 25/11/2015
Ma 7/12 AVOND + ma
14/12 AVOND
Ma 21/12 AVOND + ma
28/12 AVOND
Za 2/01/2016
Za 13/2/2016
Za 12/3/2016
Za 16/1/2016
Za 6/2/2016
Za 20/2/2016
Za 5/3/2016
Za 19/3/2016

Rij- en rusttijden
Opfrissen wegcode
Opfrissen wegcode
Gedrag bestuurder
Gedrag bestuurder
Preventie ongevallen
Lading zekeren
EHBO
Rij- en rusttijden
Lading zekeren
Preventie ongevallen
Opfrissen wegcode

Het aantal deelnemers wordt vastgezet op 20 personen (uitz. 15 personen voor module 4 en
6).
Info of inschrijving: aarzel niet om contact op te nemen met het VLAMEF-secretariaat
(johan@vlamef.be of tel. 02 213 74 07).

LEDENVOORDEEL:
Prijs voor leden: Voor een theoretische nascholingsdag (8u30 – 16u30) wordt de prijs van 110
euro (excl. BTW; uitz. 130 euro voor module 4 en 140 euro voor module 6 - inhoud
modules: zie hieronder) gevraagd per deelnemer.
Inbegrepen in de prijs zit het getuigschrift, broodjes met soep ‘s middags en een consumptie
tijdens de pauzes.
U ontvangt een individuele factuur. Dit geeft u de mogelijkheid om als KMO, tussenkomst te
genieten van de KMO-portefeuille, waardoor 50% van het inschrijvingsgeld kan bespaard
worden.
Prijs voor niet-leden: 220 euro (excl. BTW; uitz. 260 euro voor module 4 en 280 euro voor
module 6). KMO-portefeuille kan dan niet aangeboden worden.

Nog geen lid ?
Klik hier voor de lidmaatschapsbrief.
Klik hier voor de betalingsvraag.
Klik hier voor alle ledenvoordelen.

In de hoop op uw spoedige inschrijving, verblijf ik inmiddels,
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Met vriendelijke groeten,

Johan VAN BOSCH
Algemeen Secretaris

Inhoud van de modules
Klik hier voor de inhoud van Module 1: Rij- en rusttijden (110 euro + BTW, max 20
pers)

Klik hier voor de inhoud van Module 2: Ladingen zekeren, aslastverdeling (110 euro
+ BTW, max 20 pers)

Klik hier voor de inhoud van Module 3: Preventie ongevallen en aanrijdingsformulier
invullen (110 euro + BTW, max 20 pers)

Klik hier voor de inhoud van Module 4: Eerst Hulp-initiatie voor
vrachtwagenchauffeurs (130 euro + BTW, max 15 pers)

Klik hier voor de inhoud van Module 5: Wegcode opfrissen en aanrijdingsformulier
invullen (110 euro + BTW, max 20 pers)

Klik hier voor de inhoud van Module 6: Gedrag bestuurder, Bijdrage tot imago van
de onderneming (Nieuw: 140 euro + BTW, max 15 pers)

Inschrijvingsformulier opleiding vakbekwaamheid chauffeurs
Klik hier voor het inschrijvingsformulier.
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VLAMEF - Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO vzw
Gasthuisstraat 31 B2
1000 Brussel
Tél: 02 213 74 07
Fax: 02 400 71 26

Email: info@vlamef.be
Website: www.vlamef.be

Uw profiel aanpassen - Uitschrijven
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