
Houd uw  
chauffeurs veilig  
op de weg
Ontdek al onze opleidingen voor  
professionele vrachtwagen- of buschauffeurs
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Beste,

De Europese wetgeving omtrent voortgezette opleiding  
voor beroepschauffeurs schrijft voor dat iedereen die een  
vracht wagen of bus bestuurt, wettelijk verplicht is om 35 uren  
nascholing te volgen over een periode van 5 jaar. 

Met Lust Opleidingscentrum beschikt u over de  ideale  partner 
om uw opleidingsplan vorm te geven. In deze  brochure  
ontdekt u hoe u die nascholing flexibel invult,  helemaal op 
maat van uw bedrijf. 

Bij ons bepaalt u als klant immers zelf  
de  locatie, de  datum en het tijdstip van  
uw scholing,  volledig conform volgens  
de richtlijnen van de  Vlaamse Overheid  
Departement Mobiliteit en  Openbare Werken. 

Maak het uzelf dus gemakkelijk  
en schrijf uw professionele  
vrachtwagen- of buschauffeurs in  
het Lust Opleidingscentrum in.

Tot binnenkort,

Team Opleidingscentrum Lust

Uw nascholingen bij  
Opleidingscentrum Lust? 

3 goede redenen

1.  
U zit aan  
het stuur van uw  
opleidingstraject

Wij zijn uiterst flexibel 
in het opstellen van uw 
cursuspakketten. Wilt u  
uw opleidingen in één van  
onze centra volgen of wenst  
u een cursus op maat in  
uw  bedrijf of op een andere 
locatie? Aan u de keuze.  
Wij richten de modules in 
volgens de noden en specifieke 
vragen van uw bedrijf, inclusief 
een passende prijsofferte. 

2. 
Rijschool Lust,  
uw ervaren  
wegkapitein

Rijschool Lust is al 60 jaar  
een gevestigde waarde, met 
ondertussen meer dan  
20 vestigingen en 200  
medewerkers. In het kader 
van de 35u nascholing hebben 
we het Opleidingscentrum Lust 
opgericht. Hiermee focussen 
we ons volledig op nascholing 
en opleiding voor professionele 
vrachtwagen- en buschauf-
feurs. Ons programma voorziet 
zowel in Nederlandstalige als 
in Franstalige opleidingen.

3.
Erkend én  
gesubsidieerd

Opleidingscentrum Lust is 
erkend door de Vlaamse 
Overheid om de verschillende 
modules van het nascholing 
traject te geven. Als erkend 
opleidingscentrum kunt 
u bovendien rekenen op 
een aantrekkelijk pakket 
subsidies:

  KMO portefeuille
  Eduplus
  Volta (Vormelek)
  Sociaal fonds voor 

transport en logistiek
   Fonds voor de bouw

De perfecte nascholing voor 
uw professionele vrachtwagen- of 
buschauffeurs



Nascholing  
vakbekwaamheid  
attest code 95

HOOFDSTUK 1
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Belangrijke  
informatie over 
uw nascholing

Waarom moet u 
opleidingen volgen?

Nascholing voor vrachtwagen en buschauf-
feurs kadert in het op peil houden van de 
vakbekwaamheid (code 95) van professionele 
chauffeurs. Vakbekwaamheid heeft de bedoeling 
om de kennis en kunde van de chauffeurs naar 
een hoger professioneel niveau te brengen. 
Dit gebeurt niet enkel via een toegangsexamen 
maar ook via  permanente opleiding tijdens de 
uitoefening van het beroep (= nascholing).

Hoe lang duurt uw nascholing?

De wet voorziet 35u nascholing bij een erkend 
opleidingscentrum. Voor elke volledige dag 
nascholing worden er 7 kredietpunten toege-
kend. Als uw  bestuurder binnen 5 jaar minstens 
35  kredietpunten heeft behaald, dan kan hij zijn 
vak bekwaamheid verlengen met 5 jaar.

Kies uw opleidingsmodules:

De opleidingsmodules zijn opgedeeld in 
3 thema’s. U combineert zelf uw  opleidingen 
naar wens. 

3 voorwaarden hierbij: 

  Chauffeurs moeten uit elk thema  minstens 
 1 module volgen.  

  Hiervan moet er zeker 1 module een 
 praktijkluik bevatten (module Economisch 

en milieubewust rijden / module Defensief 
rijden).  

  Ten slotte mag een bestuurder binnen  
een periode van 5 jaar die voorafgaat aan  
de datum van de verlenging van de  
vakbekwaamheid (code 95), niet  
2x dezelfde module volgen. 

Benieuwd of u aan alle voorwaarden voldoet?  
Contacteer ons via 0474/83 89 36 of mail naar info@opleidingscentrumlust.be. 
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Alle opleidingsmodules op een rijtje
Hou bij het uitstippelen van uw traject rekening met het volgende:

  Uit elke thema dient u minstens 1 module te kiezen
   Minstens één module moet Economisch en milieubewust rijden of Defensief rijden bevatten
  Binnen één traject van 35u mag u niet 2 maal dezelfde module volgen

Thema 1

module 
krediet-
punten

theorie/
praktijk

aantal
cursisten rijbewijs

Ladingbeveiliging, wet en richtlijnen 7/35 ptn theorie max. 20 Rijbewijs C

Economisch en milieubewust rijden 7/35 ptn
theorie en 
praktijk

max. 1 Rijbewijs C en/of D

Defensief rijden 7/35 ptn
theorie en 
praktijk

max. 1 Rijbewijs C en/of D

Thema 2

module 
krediet-
punten

theorie/
praktijk

aantal
cursisten rijbewijs

Rij- en rusttijden en CMR 7/35 ptn theorie max. 20 Rijbewijs C

Rij- en rusttijden en tachograaf 7/35 ptn theorie max. 20 Rijbewijs C en/of D 

Uitzonderlijk vervoer 7/35 ptn theorie max. 20 Rijbewijs C

Vervoer van gevaarlijke stoffen  
onder vrijstelling

7/35 ptn theorie max. 20 Rijbewijs C en/of D

Vervoer van gevaarlijke stoffen in colli en/of tanks
7/35 of 
14/35 ptn

theorie max. 20 Rijbewijs C

Nationale wegcode C-D 7/35 ptn theorie max. 20 Rijbewijs C en/of D

Vrachtdocumenten CMR 7/35 ptn theorie max. 20 Rijbewijs C

Thema 3

module 
krediet-
punten

theorie/
praktijk

aantal
cursisten rijbewijs

Beheersing verkeersongevallen & verkeersveiligheid 7/35 ptn theorie max. 20 Rijbewijs C en/of D

Fysieke risico’s en gezondheid 7/35 ptn theorie max. 20 Rijbewijs C en/of D

Uw voertuig, uw imago 7/35 ptn theorie max. 20 Rijbewijs C en/of D

EHBO 7/35 ptn theorie max. 20 Rijbewijs C en/of D

Vrachtdocumenten CMR 7/35 ptn theorie max. 20 Rijbewijs C
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Duik dieper in
onze opleidingsmodules

Thema 1

Kies minimum één module uit:

    Ladingbeveiliging, wet en richtlijnen
    Economisch en milieubewust rijden 

  Defensief rijden 

Th
e
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a
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1Ladingbeveiliging,  
wet en richtlijnen / theorie

Inhoud:

In deze module leert u een lading correct 
vastmaken en vervoeren, met inacht-
neming van de voorschriften op het gebied 
van veiligheid en goed gebruik van het 
voertuig. 

Praktisch:

 te behalen kredietpunten: 7 
 geschikt voor rijbewijs  

C met code 95
 maximum aantal cursisten: 20
 kostprijs: zie p. 26

Wilt u zich inschrijven voor deze module of wenst u meer info? 
Bel ons op 0474/83 89 36 of mail naar info@opleidingscentrumlust.be.

  Volgens de nieuwe richtlijn dient u er voor te zorgen dat u van elk van de opleidingsthema’s minstens 
één volledige module en 3 uur praktisch onderricht hebt gevolgd. Binnen de volledige 35u nascholing 
mag u niet twee maal dezelfde module gevolgd hebben. 
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Economisch en  
milieu bewust rijden / theorie & praktijk

Inhoud:

Tijdens deze module leert u door  middel 
van kennis over de  huidige technologie en 
het nut van een  aangepaste rijstijl de voor-
delen kennen van economisch en milieu-
bewust rijden. 

Praktisch:

 te behalen kredietpunten: 7 
 geschikt voor rijbewijs C met  

code 95 en/of D met code 95
 maximum aantal cursisten: 1
 kostprijs: zie p. 28

Wilt u zich inschrijven voor deze module of wenst u meer info? 
Bel ons op 0474/83 89 36 of mail naar info@opleidingscentrumlust.be. 

  Volgens de nieuwe richtlijn dient u er voor te zorgen dat u van elk van de opleidingsthema’s minstens 
één volledige module en 3 uur praktisch onderricht hebt gevolgd. Binnen de volledige 35u nascholing 
mag u niet twee maal dezelfde module gevolgd hebben. 

11
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1 Defensief rijden  
/ theorie & praktijk

Inhoud:

Het doel van deze module is een gepaste 
houding aannemen in het verkeer, zelf 
fouten  voorkomen en rekening houden 
met die van anderen. U leert ongunstige 
 verkeerssituaties inschatten en uw voer-
tuig beheersen. 

Praktisch:

 te behalen kredietpunten: 7 
 geschikt voor rijbewijs C met  

code 95 en/of D met code 95
 maximum aantal cursisten: 1
 kostprijs: zie p. 28

Wilt u zich inschrijven voor deze module of wenst u meer info? 
Bel ons op 0474/83 89 36 of mail naar info@opleidingscentrumlust.be.

  Volgens de nieuwe richtlijn dient u er voor te zorgen dat u van elk van de opleidingsthema’s minstens 
één volledige module en 3 uur praktisch onderricht hebt gevolgd. Binnen de volledige 35u nascholing 
mag u niet twee maal dezelfde module gevolgd hebben. 

Thema 2

Kies minimum één module uit:

    Rij- en rusttijden en CMR
    Rij- en rusttijden en tachograaf
    Uitzonderlijk vervoer
    Vervoer van gevaarlijke stoffen onder vrijstelling
   Vervoer van gevaarlijke stoffen in colli en/of tanks
    Nationale wegcode C-D
    Vrachtdocumenten CMR
 

Th
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Rij- en rusttijden  
en CMR / theorie

Inhoud:

Met de juiste kennis van rijtijden, rusttijden 
en de gebruikte apparatuur kan u zich als 
een veilige(re) bestuurder op de weg be-
geven. Een bestuurder die de regelgeving 
met precisie toepast, verdient zichzelf te-
rug. In deze module zetten we het gebruik 
van de analoge en digitale tachograaf 
uiteen en gaan we dieper in op het correct 
gebruik van de CMR vrachtbrief.

Praktisch:

 te behalen kredietpunten: 7 
 geschikt voor rijbewijs C met  

code 95
 maximum aantal cursisten: 20
 kostprijs: zie p. 26

Wilt u zich inschrijven voor deze module of wenst u meer info? 
Bel ons op 0474/83 89 36 of mail naar info@opleidingscentrumlust.be.

  Volgens de nieuwe richtlijn dient u er voor te zorgen dat u van elk van de opleidingsthema’s minstens 
één volledige module en 3 uur praktisch onderricht hebt gevolgd. Binnen de volledige 35u nascholing 
mag u niet twee maal dezelfde module gevolgd hebben.

Rij- en rusttijden  
en tachograaf / theorie

Inhoud:

Met de juiste kennis van rijtijden, rust-
tijden en de gebruikte apparatuur kan 
u zich als een veilige(re) bestuurder op 
de weg begeven. Een bestuurder die de 
regel geving met precisie toepast, verdient 
zichzelf  terug. In deze module gaan we 
dieper in op de kennis en het gebruik van 
de digitale tachograaf.

Praktisch:

 te behalen kredietpunten: 7 
 geschikt voor rijbewijs C met  

code 95 en/of D met code 95
 maximum aantal cursisten: 20
 kostprijs: zie p. 26 

Wilt u zich inschrijven voor deze module of wenst u meer info? 
Bel ons op 0474/83 89 36 of mail naar info@opleidingscentrumlust.be.

  Volgens de nieuwe richtlijn dient u er voor te zorgen dat u van elk van de opleidingsthema’s minstens 
één volledige module en 3 uur praktisch onderricht hebt gevolgd. Binnen de volledige 35u nascholing 
mag u niet twee maal dezelfde module gevolgd hebben.

22
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Uitzonderlijk  
vervoer / theorie

Inhoud:

Een voertuig dat bepaalde afmetingen of 
toegelaten massa’s overschrijdt, heeft een 
vergunning nodig om als ‘uitzonderlijk ver-
voer’ op de weg te mogen. In deze module 
wordt deze wetgeving uiteen gezet. 

Praktisch:

 te behalen kredietpunten: 7 
 geschikt voor rijbewijs C met  

code 95
 maximum aantal cursisten: 20
 kostprijs: zie p. 26 

Wilt u zich inschrijven voor deze module of wenst u meer info? 
Bel ons op 0474/83 89 36 of mail naa info@opleidingscentrumlust.be.

  Volgens de nieuwe richtlijn dient u er voor te zorgen dat u van elk van de opleidingsthema’s minstens 
één volledige module en 3 uur praktisch onderricht hebt gevolgd. Binnen de volledige 35u nascholing 
mag u niet twee maal dezelfde module gevolgd hebben. 
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Vervoer van gevaarlijke stoffen  
onder vrijstelling / theorie

Inhoud:

Tenzij je onder de vrijstellingen valt, is 
een ADR-opleidingsgetuigschrift verplicht 
voor alle bestuurders van voertuigen die 
gevaarlijke stoffen vervoeren, ongeacht 
de maximale toegelaten massa (M.T.M.) 
van hun voertuig. In deze module leer je 
de reglementering over het vervoer van 
gevaarlijke stoffen onder vrijstelling van 
het ADR-getuigschrift.

Praktisch:

 te behalen kredietpunten: 7 
 geschikt voor rijbewijs C met  

code 95 en/of D met code 95
 maximum aantal cursisten: 20
 kostprijs: zie p. 26 

Wilt u zich inschrijven voor deze module 
of wenst u meer info? 
Bel ons op 0474/83 89 36 of mail naar 
info@opleidingscentrumlust.be.

  Volgens de nieuwe richtlijn dient u er voor te 
zorgen dat u van elk van de  opleidingsthema’s 
minstens één volledige module en 3 uur 
 praktisch onderricht hebt gevolgd. Binnen  
de volledige 35u nascholing mag u niet twee 
maal dezelfde module gevolgd hebben. 

22
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Vervoer van gevaarlijke stoffen in 
colli en/of tanks / theorie

Inhoud:

Een ADR-opleidingsgetuigschrift is ver-
plicht voor alle bestuurders van voertui-
gen die gevaarlijke stoffen vervoeren, 
ongeacht de maximale toegelaten massa 
(M.T.M.) van hun voertuig.

Om uw ADR-opleidingsgetuigschrift te 
verlengen, moet u binnen de vijf jaar na 
het behalen van uw ADR-opleidingsgetuig-
schrift basiscursus colli of basiscursus 
colli + specialisatiecursus tankvervoer, een 
nascholing volgen en succesvol het daar-
aan gekoppelde examen afleggen vooral-
eer uw ADR-opleidingsgetuigschrif vervalt. 
Het examen mag maximaal één jaar voor 
de vervaldatum succesvol afgelegd wor-
den (zonder termijnverlies).

Indien deze nascholing en het daaraan 
gekoppelde examen niet tijdig  werden 
verwezenlijkt, moet u de opleiding basis-
cursus colli of basiscursus colli + specia-
lisatiecursus tankvervoer opnieuw volgen 
en met succes het daaraan gekoppelde 
examen afleggen.

Praktisch:

 te behalen kredietpunten: indien u 
beschikt over een rijbewijs C en/of D, 
verwerft u voor de unie code 95:

• ADR basisopleidingen colli: 14
• ADR basisopleidingen colli+tank: 14 
• ADR nascholingsopleiding colli: 7
• ADR nascholingsopleiding colli+tank: 14

 geschikt voor rijbewijs C met  
code 95

 maximum aantal cursisten: 20
 kostprijs: zie p. 26

Wilt u zich inschrijven voor deze module 
of wenst u meer info? 
Bel ons op 0474/83 89 36 of mail naar 
info@opleidingscentrumlust.be.

  Volgens de nieuwe richtlijn dient u er voor te 
zorgen dat u van elk van de  opleidingsthema’s 
minstens één volledige module en 3 uur 
 praktisch onderricht hebt gevolgd. Binnen  
de volledige 35u nascholing mag u niet twee 
maal dezelfde module gevolgd hebben. 

Nationale  
wegcode C-D / theorie

Inhoud:

In deze module wordt de wegcode op-
gefrist en komen de ingevoerde nieuwe 
reglementering uitgebreid aan bod.  
Een bestuurder die de wegcode correct  
toepast, verdient zichzelf terug.

Praktisch:

 te behalen kredietpunten: 7 
 geschikt voor rijbewijs C met 

code 95 en/of D met code 95
 maximum aantal cursisten: 20
 kostprijs: zie p. 26

Wilt u zich inschrijven voor deze module of wenst u meer info? 
Bel ons op 0474/83 89 36 of mail naar info@opleidingscentrumlust.be.

  Volgens de nieuwe richtlijn dient u er voor te zorgen dat u van elk van de opleidingsthema’s minstens 
één volledige module en 3 uur praktisch onderricht hebt gevolgd. Binnen de volledige 35u nascholing 
mag u niet twee maal dezelfde module gevolgd hebben. 
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Thema 3

Kies minimum één module uit:

    Beheersing verkeersongevallen & verkeersveiligheid
    Fysieke risico’s en gezondheid
    Uw voertuig, uw imago
    EHBO
    Vrachtdocumenten CMR

Vrachtdocumenten  
CMR / theorie

Inhoud:
 
U leert kostenbesparend werken door 
middel van vakbekwame  kennis van  
de CMR vrachtbrief en het  Europees  
aanrijdingsformulier. 

Praktisch:

 te behalen kredietpunten: 7
 geschikt voor rijbewijs C met  

code 95
 maximum aantal cursisten: 20
 kostprijs: zie p. 26

Wilt u zich inschrijven voor deze module 
of wenst u meer info? 
Bel ons op 0474/83 89 36 of mail naar 
info@opleidingscentrumlust.be.

  Volgens de nieuwe richtlijn dient u er voor te 
zorgen dat u van elk van de opleidingsthema’s 
minstens één volledige module en 3 uur 
 praktisch onderricht hebt gevolgd. Binnen  
de volledige 35u nascholing mag u niet twee 
maal dezelfde module gevolgd hebben. 

  Deze module kan u enkel  
volgen als u reeds één van deze 
modules hebt gevolgd:

• Rij- en rusttijden en CMR 
• Rij- en rusttijden en tachograaf
• Uitzonderlijk vervoer
• Vervoer van gevaarlijke stoffen  

onder vrijstelling
• Vervoer van gevaarlijke stoffen 

in colli en/of tanks
• Nationale wegcode C-D

Th
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Beheersing verkeersongevallen & 
verkeersveiligheid / theorie

Inhoud:

In deze module besteden we uitgebreid 
aandacht aan voorzieningen om ongeval-
len te voorkomen, alsook op de handelin-
gen die verricht moeten worden na een 
ongeval. We wijzen u ook op uw rechten 
en plichten.

 
Praktisch:

 te behalen kredietpunten: 7 
 geschikt voor rijbewijs C met  

code 95 en/of D met code 95
 maximum aantal cursisten: 20
 kostprijs: zie p. 26

Wilt u zich inschrijven voor deze module of wenst u meer info? 
Bel ons op 0474/83 89 36 of mail naar info@opleidingscentrumlust.be.

  Volgens de nieuwe richtlijn dient u er voor te zorgen dat u van elk van de opleidingsthema’s minstens 
één volledige module en 3 uur praktisch onderricht hebt gevolgd. Binnen de volledige 35u nascholing 
mag u niet twee maal dezelfde module gevolgd hebben. 
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Fysieke risico’s  
en gezondheid / theorie

Inhoud:

Bestuurders krijgen door het lang durig 
achter het stuur zitten en al dan niet zware 
lasten verplaatsen mogelijk te maken 
met belastingen van het lichaam. Dit kan 
op termijn letsels  veroorzaken. In deze 
 module wordt u op een interactieve  manier 
meegenomen in de toepassing van de 
juiste  hef- en tiltechnieken, belangrijke 
 ergo nomische principes en in de  
beginselen van een goede fysieke  
en mentale gezondheid.

Praktisch:

 te behalen kredietpunten: 7 
 geschikt voor rijbewijs C met  

code 95 en/of D met code 95
 maximum aantal cursisten: 20
 kostprijs: zie p. 26

Wilt u zich inschrijven voor deze  
module of wenst u meer info? 
Bel ons op 0474/83 89 36 of mail  
naar info@opleidingscentrumlust.be.

  Volgens de nieuwe richtlijn dient u er voor te 
zorgen dat u van elk van de  opleidingsthema’s 
minstens één volledige module en 3 uur 
 praktisch onderricht hebt gevolgd. Binnen  
de volledige 35u nascholing mag u niet twee 
maal dezelfde module gevolgd hebben.

33
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Uw voertuig,  
uw imago / theorie

Inhoud:

Als bestuurder van een vrachtwagen of 
autocar draagt u bij aan het imago van 
uw onderneming. U dient te weten hoe 
een klacht te behandelen, maar ook hoe 
belangrijk het is om als visitekaartje voor 
uw bedrijf de weg op te gaan. 

Praktisch:

 te behalen kredietpunten: 7 
 geschikt voor rijbewijs C met 

code 95 en/of D met code 95
 maximum aantal cursisten: 20
 kostprijs: zie p. 26

Wilt u zich inschrijven voor deze module of wenst u meer info? 
Bel ons op 0474/83 89 36 of mail naar info@opleidingscentrumlust.be.

  Volgens de nieuwe richtlijn dient u er voor te zorgen dat u van elk van de opleidingsthema’s minstens 
één volledige module en 3 uur praktisch onderricht hebt gevolgd. Binnen de volledige 35u nascholing 
mag u niet twee maal dezelfde module gevolgd hebben. 

EHBO 
 / theorie

Inhoud:

U leert gevaarlijke situaties in te schatten 
en erger te voorkomen. Komen aan bod: 
hulpdiensten waarschuwen, hulp verlenen 
aan gewonden en eerstehulpverlening 
voor inzittenden of passagiers.

Praktisch:

 te behalen kredietpunten: 7 
 geschikt voor rijbewijs C met  

code 95 en/of D met code 95
 maximum aantal cursisten: 20
 kostprijs: zie p. 26 

Wilt u zich inschrijven voor deze module of wenst u meer info? 
Bel ons op 0474/83 89 36 of mail naar info@opleidingscentrumlust.be.

  Volgens de nieuwe richtlijn dient u er voor te zorgen dat u van elk van de opleidingsthema’s minstens 
één volledige module en 3 uur praktisch onderricht hebt gevolgd. Binnen de volledige 35u nascholing 
mag u niet twee maal dezelfde module gevolgd hebben. 
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Vrachtdocumenten  
CMR / theorie

Inhoud:
 
U leert kostenbesparend werken door 
middel van vakbekwame  kennis van  
de CMR vrachtbrief en het  Europees  
aanrijdingsformulier. 

Praktisch:

 te behalen kredietpunten: 7
 geschikt voor rijbewijs C met  

code 95
 maximum aantal cursisten: 20
 kostprijs: zie p. 26

Wilt u zich inschrijven voor deze module 
of wenst u meer info? 
Bel ons op 0474/83 89 36 of mail naar 
info@opleidingscentrumlust.be.

  Volgens de nieuwe richtlijn dient u er voor te 
zorgen dat u van elk van de opleidingsthema’s 
minstens één volledige module en 3 uur 
 praktisch onderricht hebt gevolgd. Binnen  
de volledige 35u nascholing mag u niet twee 
maal dezelfde module gevolgd hebben. 

  Deze module kan u enkel  
volgen als u reeds één van deze 
modules hebt gevolgd:

• Beheersing verkeersongevallen 
& verkeersveiligheid

• Fysieke risico’s en gezondheid 
• Uw voertuig, uw imago
• EHBO

Prijslijsten

    Prijslijst theoretische modules
    Prijslijst praktische modules



3



NASCHOLING CODE 95 | Prijslijst 28

Prijslijst theoretische modules 

  Indien u als bedrijf een inhouse sessie volgt in één van onze filialen rekenen wij € 20 pp. excl. btw voor gebruik 
van het lokaal en de catering (broodjesmaaltijd over de middag en de nodige dranken).

Thema 1

module 
krediet-
punten

theorie/
praktijk

aantal
cursisten rijbewijs

Ladingbeveiliging, wet en richtlijnen 7/35 ptn theorie max. 20 Rijbewijs C

 Economisch en milieubewust rijden zie pagina 30 voor de prijs van deze module

 Defensief rijden zie pagina 30 voor de prijs van deze module

Thema 2

module 
krediet-
punten

theorie/
praktijk

aantal
cursisten rijbewijs

Rij- en rusttijden en CMR 7/35 ptn theorie max. 20 Rijbewijs C

Rij- en rusttijden en tachograaf 7/35 ptn theorie max. 20 Rijbewijs C en/of D 

Uitzonderlijk vervoer 7/35 ptn theorie max. 20 Rijbewijs C

Vervoer van gevaarlijke stoffen onder vrijstelling 7/35 ptn theorie max. 20 Rijbewijs C en/of D

Vervoer van gevaarlijke stoffen in colli en/of tanks
7/35 of 
14/35 ptn

theorie max. 20 Rijbewijs C

Nationale wegcode C-D 7/35 ptn theorie max. 20 Rijbewijs C en/of D

Vrachtdocumenten CMR 7/35 ptn theorie max. 20 Rijbewijs C

Thema 3

module 
krediet-
punten

theorie/
praktijk

aantal
cursisten rijbewijs

Beheersing verkeersongevallen & verkeersveiligheid 7/35 ptn theorie max. 20 Rijbewijs C en/of D

Fysieke risico’s en gezondheid 7/35 ptn theorie max. 20 Rijbewijs C en/of D

Uw voertuig, uw imago 7/35 ptn theorie max. 20 Rijbewijs C en/of D

EHBO 7/35 ptn theorie max. 20 Rijbewijs C en/of D

Vrachtdocumenten CMR 7/35 ptn theorie max. 20 Rijbewijs C
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Op uw  
bedrijf

Opleiding- 
centrum Lust

 Prijs € 1.195 excl. btw 
/ max. 20 cursisten

€ 180 excl. btw
/ max. 1 cursist

 De cursus gaat door in een lokaal van  uw bedrijf
Opleidingscentrum 
Lust

Wat is inbegrepen?


Instructeur +  
didactisch materiaal

 

 Syllabus + balpen  


Administratie, ingave in de centrale 
 databank van de FOD Mobiliteit en 
Vervoer

 


catering (broodjesmaaltijd over 
de middag en de nodige dranken)

 

Niet inbegrepen

 21% btw + verplaatsings vergoeding 
€ 0,40/km

 



Prijslijst praktische modules
Praktische modules worden altijd voorafgegaan door een theoretisch luik. 

Thema 1

module 
krediet-
punten

theorie/
praktijk

aantal
curisten rijbewijs

Economisch en milieubewust rijden 7/35 ptn
theorie en 
praktijk

max. 1 Rijbewijs C en/of D

Defensief rijden 7/35 ptn
theorie en 
praktijk

max. 1 Rijbewijs C en/of D

Prijzen 
Theorie 3,5 uur:   Opleidingen bij u op het bedrijf kan u afspreken via

  info@opleidingscentrumlust.be 
   Open opleidingen kunnen ingeboekt worden via 

  www.opleidingscentrumlust.be

Praktijk 3,5 uur:  Opleidingen bij u op het bedrijf kan u afspreken via
  info@opleidingscentrumlust.be 

   Open opleidingen kunnen ingeboekt worden via 
  www.opleidingscentrumlust.be

   Één op één praktijkles (één chauffeur en één docent) in een vrachtwagen
(eigen vrachtwagen/vrachtwagen Lust) die u kan inplannen na het  
inschrijven voor het theoriemoment.

31Prijslijst | NASCHOLING CODE 95

Op uw  
bedrijf

Opleiding- 
centrum Lust

 Theorie 3,5 uur € 600 excl. btw 
/ max. 20 cursisten



Praktijk 3,5 uur (met vrachwagen van uw 
bedrijf)

€ 350 excl. btw 
per bestuurder

€ 575 excl. btw 
per bestuurder

Praktijk 3,5 uur (met vrachwagen  
Opleidingscentrum Lust)

€ 400 excl. btw 
per bestuurder

€ 650 excl. btw 
per bestuurder


De cursus gaat door  
in een lokaal van

 uw bedrijf
Opleidingscentrum 
Lust

Wat is inbegrepen?


1 bestuurder per vracht wagen, 3,5 uur 
praktijk  

 Syllabus  


Administratie, ingave in  
de centrale databank van  
de FOD Mobiliteit en Vervoer

 


catering (broodjesmaaltijd  
over de middag en de nodige dranken)

 

Niet inbegrepen

 21% btw + verplaatsings vergoeding € 
0,40/km

 

  Indien u als bedrijf een inhouse sessie volgt in één van onze filialen rekenen wij € 20 pp. excl. btw voor gebruik 
van het lokaal en de catering (broodjesmaaltijd over de middag en de nodige dranken).
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Aansprakelijkheden:

Indien de praktijkopleiding doorgaat met een voertuig aangeboden door uw  bedrijf, dient het voer-
tuig te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, moet het voertuig leeg zijn (tank/oplegger) en moeten 
er zich  volgende  documenten eigen aan dat voertuig aan boord bevinden:

  Een geldig keuringsbewijs

  Een geldig verzekeringsbewijs

  Een conform werkende OBU: Indien het aangeboden voertuig valt onder de wetregelgeving van de 
kilometerheffing (VIAPASS) zoals bepaald bij wet (Samenwerkingsakkoord van  
31 januari 2014)

  Het bewijs van vrijstelling van kilometerheffing indien dit voertuig valt onder de vrijstellingen zoals 
voorzien in Art. 9 van het Samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014.

De chauffeur moet over een geldig rijbewijs beschikken (incl. medische geschiktheid).

De N.V. Autorijscholen Lust en het Opleidingscentrum Lust komen niet tussen in brandstofkosten en/
of de kost eigen aan de kilometerheffing zoals hierboven aangegeven gemaakt door het door u aange-
boden voertuig tijdens de duur van de opleiding.

De N.V. Autorijscholen Lust en het Opleidingscentrum Lust zijn niet verantwoordelijk voor  ongevallen 
en/of verkeersongevallen die voorvallen tijdens de duur van de praktijkopleidingen in het kader van de 
verplichte nascholing vakbekwaamheid van bestuurders van voertuigen van de categorie C1, C, C1E, 
CE, D1, D, D1E, DE zoals voorzien in het KB van 04 mei 2007 ev.

 
Wenst u een offerte  

op maat? 
 

Contacteer ons op  
0474/83 89 36 of mail naar  

info@opleidingscentrumlust.be.  

ADR-getuigschrift

HOOFDSTUK 2
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Belangrijke informatie over 
uw ADR-opleidingsgetuigschrift 

Waarom moet u een ADR-opleidingsgetuigschrift behalen? 

Een ADR-opleidingsgetuigschrift is verplicht 
voor alle bestuurders van voertuigen die 
 gevaarlijke stoffen vervoeren, ongeacht de 
maximale toegelaten massa (M.T.M.) van hun 
voertuig.

Het getuigschrift wordt bekomen na het succes-
vol slagen in een examen opgesteld en georga-
niseerd door het ITLB (Instituut Wegtransport en 
Logistiek België).

Het examen kan pas afgelegd worden na het 
volgen van de opleiding basiscursustransport 
voor diegene die enkel gevaarlijke stoffen gaan 
vervoeren in colli of voor diegene die gevaarlijke 
stoffen gaan vervoeren in tanks na het volgen van 
de opleiding basiscursustransport categorie I 
en de specialisatie tank cat. II.

Om wettelijk in regel te blijven en bij deze hun 
ADR-opleidingsgetuigschrift willen verlengen,
moeten deze bestuurders voor de vervaldag  
van hun ADR-opleidingsgetuigschrift Basis of 
Basis + Tank, een bijscholing volgen en succes-
vol het daaraan gekoppelde examen afgelegd 
hebben.

Indien deze bijscholing en het daaraan gekop-
pelde examen niet tijdig werden verwezenlijkt, 
moeten deze bestuurders de opleiding Basis 
(colli) of Basis + Tank (tankvervoer) opnieuw 
volgen en met succes het daaraan gekoppelde 
examen afleggen.
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Overzicht 
basiscursussen

Initiële opleiding categorie ADR I 
basiscursustransport van colli / alle klassen behalve klasse 1 en 7

U heeft geen ADR-opleidingsgetuigschrift of deze is niet meer geldig en wenst een nieuw 
ADR-opleidingsgetuigschrift (attest D) te behalen.

 Prijs: € 345 excl. btw (e-handboeken, examenretributie inbegrepen)
 Maximum aantal cursisten: 25
 Deze opleiding telt voor 14 punten mee voor de code 95. Onder thema 2. 
 De examens ingericht door het ITLB zijn altijd de eerste zaterdag van de maand voor de  

provincie West-Vlaanderen. 

Initiële opleiding categorie ADR II 
basis colli + specialisatie tanktransport / alle klassen behalve klasse 1 en 7

U kan enkel inschrijven voor deze opleiding indien u eerst ADR I (colli) volgt!  
De opleiding ADR tank bestaat dus uit de opleiding Basis (colli) en Basis + Tank.

 Prijs: € 551 excl. btw (handboeken, examenretributie inbegrepen)
 Maximum aantal cursisten: 25
 Deze opleiding telt voor 14 punten mee voor de code 95. Onder thema 2. 
 De examens ingericht door het ITLB zijn altijd de eerste zaterdag van de maand voor de  

provincie West-Vlaanderen. 
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Overzicht 
hernieuwingen

Bijscholing categorie ADR I 
bijscholing transport van colli / alle klassen behalve klasse 1 en 7

Deze opleiding is voor de bestuurders die nog in het bezit zijn van een geldig ADR attest  
Colli en die niet vervalt voor u kan deelnemen aan het examen na het volgen van deze cursus.  
U kan dus al deelnemen vanaf dat uw ADR-opleidingsgetuigschrift vier jaar oud is (één jaar vóór 
het verlopen van...)

 Prijs: € 285 excl. btw (handboeken, examenretributie inbegrepen)
 Maximum aantal cursisten: 25
 Deze opleiding telt voor 7 punten mee voor de code 95. Onder thema 2.
 De examens ingericht door het ITLB zijn altijd de eerste zaterdag van de maand voor de  

provincie West-Vlaanderen. 

Bijscholing categorie ADR II  
bijscholing tanktransport / alle klassen behalve klasse 1 en 7

Deze opleiding is voor de bestuurders die nog in het bezit zijn van een geldig ADR attest Tank 
en die niet vervalt voor u kan deelnemen aan het examen na deze cursus. U kan al deelnemen 
vanaf dat uw ADR-opleidingsgetuigschrift vier jaar oud is (één jaar vóór het verlopen van...)

 Prijs: € 310 excl. btw (handboeken, examenretributie inbegrepen)
 Maximum aantal cursisten: 25
 Deze opleiding telt voor 14 veertien punten mee voor de code 95. Onder thema 2.
 De examens ingericht door het ITLB zijn altijd de eerste zaterdag van de maand voor de  

provincie West-Vlaanderen. 
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Prijs cursus Aantal  
cursisten



Initiële opleiding categorie ADR I € 345 excl. btw Max. 25

Initiële opleiding categorie ADR II € 551 excl. btw Max. 25

Bijscholing categorie ADR I € 285 excl. btw Max. 25

Bijscholing categorie ADR II € 310 excl. btw Max. 25

Wat is inbegrepen?

 handboeken, examenretributie


toevoeging van de ADR-opleiding aan thema 2 van de uniecode 95  
(nascholing vakbekwaamheid code 95)

 catering (broodjesmaaltijd over de middag en de nodige dranken)

Locatie  

 Deze opleidingen gaan door in de lokalen van Opleidingscentrum Lust.

Data  


Momenteel bieden we de mogelijkheid de cursussen te volgen tijdens de week of op 
zaterdag. Zie de website voor de meest recente beschikbare data.

Prijslijst 
ADR-opleidingsgetuigschrift
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  Beversesteenweg 69, 8800 Roeselare
  051 / 20 09 48
  0474 / 83 89 36
  info@opleidingscentrumlust.be

www.opleidingscentrumlust.be




