
Waarom ATRIUM opleidingen?

• Opleidingen op maat
• In onze opleidingscentra of bij uw bedrijf
• Netwerk van kennis in diverse sectoren
• Gemotiveerde docenten

• Interactieve manier van lesgeven
• Meertalige opleidingen
• Online beheersysteem dat uw organisatie ontzorgt
• Subsidie-advies op maat

Korte inhoud
Theorie

• Soorten rijbewijzen en kentekenplaten
• Algemene en wettelijke bepalingen
• Verschil massa in beladen toestand MTM
• Snelheidsbeperkingen
• Stilstaan en parkeren
• Dode hoek
• Voorrangsregels
• Plaats op de openbare weg
• Veiligheidsregels in tunnels
• Wettelijke promillegehalte
• File filteren motorrijders
• Nieuwe verkeersborden

Duur opleiding
De opleiding duurt een volledige dag (7u)

Vakbekwaamheid - Code 95

Doelgroep

Doel:

‘‘Testimonial klant

Wetgeving

Het KB van 1 december 1975 betreffende het 
algemeen regelement op de politie van het 
wegverkeer zegt het volgende:

Elke weggebruiker moet de bepalingen in dit 
reglement naleven.Onverminderd de naleving 
van de bepalingen in dit reglement mag de 
bestuurder kwetsbaardere verkeersdeelnemers 
niet in gevaar brengen, met name wanneer het 
gaat om fietsers en voetgangers, inzonderheid 
wanneer het kinderen, bejaarden of personen 
met een handicap betreft. De weggebruikers 
moeten zich zo gedragen op de openbare weg 
dat ze geen hinder of gevaar veroorzaken voor 
de andere weggebruikers.

MPM-016 | Wegcode en Ongevals-
aangifte C & D

Praktijk
• Kennistest over de verschillende onder-

werpen die in deze opleiding aan bod 
komen.

In deze opleiding verwerft men kennis over  
de Belgische verkeersregels. Zo leert men zich veilig 
op de openbare weg te verplaatsen.

• Iedere werknemer in het bezit van rijbewijs C of D
• Iedere werknemer die 35u bijscholding voor  

vakbekwaamheid dient te volgen om de  
geldigheid van de rijbewijs met 5 jaar te  
verlengen.

“Het is belangrijk dat mijn chauffeurs 
zich aan de wegcode houden. Op deze 

manier berokkenen ze geen schade aan 
het imago van ons bedrijf.”


