
Waarom ATRIUM opleidingen?

• Opleidingen op maat, altijd in uw buurt
• 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

‘‘
“ Na deze opleiding was ik volledig op de 

hoogte van de wetgeving binnen dit vakge-
bied. Daarnaast worden er ook handige tips 
en tricks meegedeeld om toch veilig aan het 

verkeer deel te nemen. ”

Testimonial cursist

Korte inhoud
Theorie:

• Wat is uitzonderlijk vervoer?
• Afmetingen en massa
• Voorwaarden en vergunningen
• Uitrustingen van kraanauto’s
• Begeleidings- en landbouwvoertuigen
• Lading en lading ondersteuningsvoertuig
• Veiligheids- en bijzondere voorschriften
• Rijverboden

Duur opleiding:
Deze opleiding duurt een volledige dag

Vakbekwaamheid - Code 95

Het KB Wegverkeer van Uitzonderlijke Voer-
tuigen van 02/06/2010 zegt het volgende: 
 
Niemand mag een uitzonderlijk voertuig in 
het verkeer brengen op de openbare weg 
zonder voorafgaande, uitdrukkelijke ver-
gunning van de minister of zijn gemachtig-
de. De vergunning stelt de specifieke voor-
schriften vast om de verkeersveiligheid te 
verzekeren alsmede om het verkeer van 
het uitzonderlijk voertuig veilig en vlot te 
laten verlopen. Zij vermeldt haar geldig-
heidsduur.
 
Vanaf 2 december 2011 moeten begelei-
ders uitzonderlijk vervoer in principe een 
bekwaamheidsattest kunnen voorleggen 
dat kan bekomen worden na het volgen 
van een opleiding binnen de 18 maanden 
na het betekenen van de vergunning.

Wetgeving
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Doelgroep

Doel
In deze opleiding verwerven de cursisten kennis om-
trent wetgeving, uitrusting van het voertuig en de vei-
ligheidsvoorschriften

Iedere werknemer die naast het vereiste rijbewijs C ook 
in het bezit is van de vakbekwaamheid en dus 35u bij-
scholding dient te volgen om de geldigheid van de rijbe-
wijs met 5 jaar te verlengen


