
DEKRA
Opleidingen voor beroepsbestuurders

Vervoert uw bedrijf personen of koopwaar?  Uw bestuurders moeten sinds enkele jaren voldoen aan 
bepaalde vakbekwaamheidsvoorschriften, willen zij hun beroep kunnen blijven uitoefenen. 

Elke 5 jaar moeten zij 5 opleidingsmodules van telkens 7 uur volgen, gegeven door een 
opleidingscentrum dat erkend is door de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

Dankzij ERS-Academy, een filiaal van DEKRA, beschikken uw chauffeurs steeds over de nodige 
toelatingen. 

Wat kan ERS-Academy voor u betekenen?

ERS-Academy is een opleidingscentrum dat erkend is door de FOD Mobiliteit en Vervoer voor het behalen van rijbewijzen, vakbekwaamheid 
en nascholing van beroepschauffeurs van voertuigen met de rijbewijscategorieën C en D (+ E en de subcategorieën ervan).

Enkele voorbeelden van opleidingen

■ Aanrijdingsformulier en preventief rijden

■ Ecopreventief rijden met praktijk op de weg 

■ Preventief rijden op rijvaardigheidspiste 

■ Ecopreventief rijden met 3D-simulator

■ Preventie van verkeersongevallen 

■ Opfrissen van de wegcode 

■ Opfrissen van de wetgeving en gebruik van de tachograaf

■ Ladingzekering met simulator 

■ De lading en de gevolgen voor de CMR

■ Ergonomie

■ Eerste hulp bij ongevallen (EHBO)

■ Assertiviteit en beheersen van de verbale agressie

■ Beheer van stress en welzijn

■ Veiligheid bij het vervoer van scholieren 

Elk van deze opleidingsmodules duurt 7 uur en geldt voor 7 kredietpunten.

De troeven van AXA
Als corporate klant van AXA Belgium krijgt u 10% korting op alle verplichte nascholingen “vakbekwaamheid” voor rijbewijs 
C en D. 

Voor de module ‘Invullen van het aanrijdingsformulier en defensief rijden’ doet ERS-Academy een beroep op de preventie-
ingenieurs van AXA. In dat geval kost deze module slechts 450 euro (op weekdagen) voor maximum 20 deelnemers in de 
lokalen van de klant en maximum 3 opleidingen per jaar per klant.   

De module ‘Invullen van het aanrijdingsformulier en defensief rijden’, gegeven door de preventie-ingenieurs van AXA, is 
gratis als u zich ook inschrijft voor het volledige opleidingspakket van ERS-Academy (35 uur).
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Geïnteresseerd in dit aanbod? 
Neem contact op met DEKRA

Luigi Vroman Telefoon: 0475 69 11 67
L.vroman@ers-academy.com

ERS-Academy en DEKRA in een notendop 

• ERS-Academy is een filiaal van DEKRA en RACB. 

• DEKRA werd opgericht in 1925 en heeft de ambitie de veiligheid van de interacties tussen mensen, technologie en het milieu te 

vergewissen. 

• DEKRA telt meer dan 45 000 werknemers in 60 landen en 5 continenten.
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