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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

PREVENTIE CRIMINALITEIT EN LADINGBEVEILIGING (BIJSCHOLING
VAKBEKWAAMHEID CHAUFFEUR C)
CRIMINIALITEITSPREVENTIE

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
CODE 95 = Bijscholing vakbekwaamheid chauffeur C; C en D (=nascholing, permanente vorming, opleiding voor code 95, ...)

Omschrijving
Deze opleiding van 7 uur behandelt de mogelijke preventieve maatregelen tegen een daad van criminaliteit tegen jouw voertuig en/of lading, en in het slechtste geval
jezelf.
Je krijgt nuttige tips voor het invullen van een handig stappenplan rond criminaliteitspreventie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Chauffeurs met rijbewijs C, C+E, C1, C1+E met code 95
Chauffeurs met een gecombineerd rijbewijs C en D met code 95

Voorkennis
Je hebt geen specifieke voorkennis nodig.

Toelatingsvoorwaarden
Een geldig rijbewijs C of C en D met code 95
Nederlandse taal
Maximum 20 chauffeurs
7 uur effectieve lestijd = 7 kredietpunten = kom op tijd!
Breng je identiteitskaart mee voor de juiste informatie op je attest

Bijkomende info
Groepskorting:
Voor meer dan 2 chauffeurs uit hetzelfde bedrijf is er prijskorting op aanvraag.
Bedrijfsintern:
De opleiding kan ook bedrijfsintern gegeven worden. Dit kan reeds vanaf 10 chauffeurs. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
In deze opleiding kom je alles te weten over de mogelijke preventieve maatregelen tegen een daad van criminaliteit: tegen jouw voertuig en of lading en in het
slechtste geval jezelf. Je krijgt daarnaast nuttige tips rond preventie criminaliteit.

PROGRAMMA
Opleiding van 7 u
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1. Algemene informatie rond criminaliteit
inleiding (definities,cijfers over ladingdiefstal en criminaliteit)
Verschillende types criminaliteit tijdens het transport
2. Gevolgen voor de bestuurders
De onderschatte gevolgen, ...
3. Preventieve maatregelen tegen ladingdiefstal
De verschillende preventieve maatregelen worden in detail besproken
4. Wetgeving inzake de verantwoordelijkheid van de vervoerder versus de verlader(bedrijven)
Wanneer bent u aansprakelijk als bestuurder?
5. Checklist voor de chauffeur + oefeningen

6. Besluit ladingdiefstal
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