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Professional Transport Training Centre
Verplichte nascholing Code 95
PTTC verenigt de belangrijkste spelers uit de sector van de gespecialiseerde transportopleidingen.  
PTTC heeft tot doel een concrete en volledige oplossing te bieden aan alle ondernemingen die  
geconfronteerd worden met de eisen betreffende de vakbekwaamheid voor vrachtwagenchauffeurs.

De Europese richtlijn 2003/59/CE (omgezet naar Belgisch recht via het  
Koninklijk Besluit van 4 mei 2007) is sinds 10 september van kracht en  
bepaalt dat alle beroepschauffeurs (zelfstandigen en loontrekkenden) die in 
het bezit zijn van een rijbewijs C/CE tijdens een periode van vijf jaar 35 uur  
opleiding dienen te volgen.

Deze regelgeving geldt voor alle beroepschauffeurs waarvan het besturen 
van de vrachtwagen de hoofdactiviteit vormt.

Deze opleidingen kunnen uitsluitend verstrekt worden door erkende centra. 
Zij geven de gegevens van hun leerlingen via elektronische weg door aan  
de bevoegde overheid. In een centraal dossier worden alle gegevens  
opgeslagen. Na het verstrijken van de periode van vijf jaar, krijgen de  
goede leerlingen een nieuw rijbewijs met een ‘code 95’, wat aantoont  
dat ze de vereiste opleidingen hebben gevolgd.

Aan wie schenk ik mijn vertrouwen?
België telt meer dan 150.000 houders van een rijbewijs C/CE, waarvan  
ongeveer 100.000 chauffeurs onder de Europese richtlijn vallen. Dit 
staat voor een volume van minimum 700.000 opleidingsuren per 
jaar. Meerdere spelers zijn actief op deze markt, wat een goede keuze  
bemoeilijkt. Wacht niet langer en vertrouw uw opleiding nu toe aan de  
professionele instructeurs van PTTC.

PTTC positioneert zich als het referentiecentrum voor de vorming van 
vrachtwagenchauffeurs en groepeert verschillende ervaren spelers.

De doelstelling van PTTC vzw is een complete dienstverlening aan te bie-
den, zowel op het vlak van de opleidingen (met uitgeruste lokalen voor de  
theoretische lessen en twee testpistes die gemakkelijk bereikbaar zijn) als 
op het administratieve vlak (opvolging met de FOD Mobiliteit & Vervoer en 
de inning van de subsidies bij de verschillende instanties zoals het Sociaal 
Fonds Transport en Logistiek, kmo-portefeuille, ...). PTTC vzw heeft daartoe 
het geheel aan vereiste goedkeuringsaanvragen ingediend.

Flexibiliteit en functionaliteit
PTTC kent de transportsector door en door en weet beter dan wie ook met 
welke verplichtingen en problemen de vrachtwagenchauffeurs dagelijks te 
maken hebben. De modules van de PTTC opleidingen kunnen gemakke-
lijk aangepast worden aan alle situaties en behouden tegelijk een stevige  
gemeenschappelijke basis, met het doel om alle chauffeurs te helpen om 
met de uitdagingen van hun beroep om te gaan 

Opleidingen binnen het bedrijf 
Wanneer er voldoende deelnemers zijn, biedt PTTC de mogelijkheid om  
de opleidingen binnen uw bedrijf te organiseren.

Laden en zekeren van de goederen
Vermijd ladingverlies!
• De regelgeving van het KB van 27 april 2007
• De Europese richtlijnen voor beste praktijken  

over het zekeren van lading
• De Europese normen
• Berekening van het vereist aantal spanbanden

Ongevallenaangifte
Het ongeval analyseren om het te kunnen beheersen!
• Het volledig en correct invullen van het Europees aanrijdingsformulier
• Leren de situatie samen te vatten en een correcte schets op te stellen
• Gevolgen van een vergetelheid, een onvolledige of foutieve uitleg

Rij- en rusttijden
Goede reflexen aankweken om boetes te vermijden!
• De Europese regelgeving perfect beheersen
• De dagelijkse en maandelijkse rij- en rusttijden
• De onderbrekingen
• Berekening van gecumuleerde rijtijd
• Berekening van de wekelijkse rusttijd

Transportdocumenten
Hun belang begrijpen en hun complexiteit beheersen!
• De verschillende vrachtbrieven (CMR, distributie, -50 km)
• Het belang van handtekeningen
• Het opstellen van een voorbehoud
• De routekaart

Tachograaf
Vermijd de vallen van analoge en digitale tachografen!
• Elk pictogram goed begrijpen
• Het digitale apparaat correct gebruiken
• Boetes vermijden
• Problematiek van de verloren minuut
• Hoe zich te gedragen in geval van controle

Economisch rijden
Verzoenen van ecologie en economie!
• Het rijcomfort verbeteren door het verbruik terug te dringen  

en de slijtage van banden, remmen en koppeling te beperken.
• Beheersing van versnelling en vertraging
• Oefening op een wegparcours voor en na de opleiding
• Analyse op het terrein van de rijtijd en de winst van economisch rijden

E.H.B.O.
Voorkom erger door onmiddellijk in te grijpen!
• Impact van de verkeersongevallen
• De 4 stappen in E.H.B.O

 - Veiligheid
 - Vaststellen van bewustzijn en ademhaling
 - Waarschuwen van de hulpdiensten
 - E.H.B.O.

• CPR: Cardio – Pulmonaire – Resuscitatie
• Interactieve deelname: reanimatie

ADR-opleidingen
• Colli / colli + tank / brandstoffen
• veiligheidsadviseur
ADR-opleidingsgetuigschrift voor de chauffeur 

Het ADR-verdrag vereist dat bestuurders van voertuigen die gevaarlijke  
goederen vervoeren, beschikken over een opleidingsgetuigschrift ADR.

PTTC biedt opleidingen aan voor ADR-chauffeurs inzake:
• het vervoer van gevaarlijke goederen colli
• het vervoer van gevaarlijke goederen tank
• het specifieke vervoer van explosieve producten van klasse 1
• het specifieke vervoer van vloeibare brandstoffen
• de bijscholing die om de 5 jaar gevolgd dient te worden

ADR-opleidingsgetuigschrift voor de veiligheidsadviseur

Het ADR voorziet eveneens dat iedere onderneming die activiteiten uit- 
oefenen die onder het ADR vallen, één of meerdere veiligheidsadviseurs  
ADR moeten aanstellen. De veiligheidsadviseur moet instaan voor de  
preventie van, de aan het vervoer van gevaarlijke goederen verbonden,  
gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen of milieu.

PTTC biedt opleidingen aan voor ADR-veiligheidsadviseurs inzake:
• het vervoer van gevaarlijke goederen alle klassen  

behoudens 1 (explosieven), 2 (gas) en 7 (radioactief)
• het specifieke vervoer van gevaarlijke goederen klasse 2 (gas)
• de bijscholing die om de 5 jaar gevolgd dient te worden

Opleiding chauffeur LZV
Langere en zwaardere vrachtwagens (LZV’s) zijn voertuigcombinaties die 25,25 meter lang kunnen zijn (ipv 18,75 meter) en hebben een totale massa tot 
60 ton (ipv 44 ton). Deze combinaties bestaan uit drie voertuigen met twee draaipunten

In het kader van de (Vlaamse en Waalse) proefprojecten, is voorzien dat chauffeurs een praktische opleiding dienen te volgen waarbij de maneuvers 
geleerd worden op privéterrein en een rit dient uitgevoerd te worden op de openbare weg met een LZV. Als enig erkend opleidingscentrum in Wallonië 
voor de opleiding LZV, biedt PTTC opleidingen aan voor LZV’s in België.
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