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Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van (datum) tot aanpassing van de regelgeving
betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg aan de wetenschappelijke en
technische vooruitgang
Bijlage II bij het koninklijk besluit van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de
beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de
weg, per spoor of over de binnenwateren
Bijlage II. Scholingscertificaat voor veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen,
vermeld in artikel 5

MOW-01-190328

Scholingscertificaat voor veiligheidsadviseurs voor
het vervoer van gevaarlijke goederen

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 BRUSSEL
T 02 553 71 24
www.vlaamshuisvoorverkeersveiligheid.be

Gegevens van het scholingscertificaat
certificaatnummer
kenteken van de staat die het B
certificaat uitreikt

Gegevens van de titularis
voornamen en achternaam
geboortedatum

dag

maand

jaar

geboorteplaats
nationaliteit

Geldigheid
Dit certificaat is geldig voor ondernemingen die gevaarlijke goederen vervoeren en voor ondernemingen die
verzendings-, verpakkings-, vul-, laad- of loswerkzaamheden verrichten die met dat vervoer samenhangen.
einddatum geldigheid

dag

maand

jaar

alle klassen

weg

spoor

binnenwateren

klasse 1

weg

spoor

binnenwateren

klasse 2

weg

spoor

binnenwateren

klasse 7

weg

spoor

binnenwateren

alle klassen behalve 1, 2 en 7

weg

spoor

binnenwateren

UN 1202, 1203, 1223 en 3475
en de luchtvaartbrandstof,

weg

spoor

binnenwateren
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geklasseerd onder UN 1268 of
1863

Ondertekening door de titularis
handtekening

Ondertekening door de persoon die het certificaat uitreikt
datum

dag

maand

jaar

handtekening
voor- en achternaam

Ondertekening door de persoon die het certificaat verlengt
verlengd tot en met
datum

dag

maand

jaar

dag

maand

jaar

handtekening
voor- en achternaam
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van [datum] tot aanpassing van
de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg aan de
wetenschappelijke en technische vooruitgang.
Brussel, ... (datum).
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,

Ben WEYTS
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