
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:

• Veiligheid en extern transport
• Arbeidssituatie van de bestuurder
• Risico’s bij persoons-, en werkgebonden 

factoren
• Risico’s bij externe omgevingsfactoren
• Aansprakelijkheid/verantwoordelijkhe-

den bij een ongeval
• Na de klap.. vermijd dat het erger wordt
• Wie verwittigen bij een ongeval
• Het Europees aanrijdingsformulier

Praktijk:
• Het correct invullen van het Europees 

aanrijdingsformulier

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

Vakbekwaamheid - Code 95

Het KB van 1 december 1975 betreffende het alge-
meen 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 bestuur-
der 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.

Wetgeving

MPM-009 | Noodsituaties en  
ongevalsaangifte C&D

Doelgroep

Doel:
In deze opleiding leert men wat te doen bij een  
ongeval, de nodige handelingen uitvoeren en het correct 
invullen van het Europees aanrijdingsformulier.

Iedere werknemer die naast het vereiste rijbewijs C of D 
ook in het bezit is van de vakbekwaamheid en dus  35u 
bijscholding dient te volgen om de geldigheid van de  
rijbewijs met 5 jaar te verlengen

‘‘Testimonial klant

“Atrium leerde mijn werknemers hoe te 
reageren in verschillende situaties om onge-
vallen te vermijden. Dit heeft tot nu toe een 
grote meerwaarde aan ons bedrijf geleverd.”


