
 

Chauffeur Veetransport (U12-1) 
 

Doel van cursus: 
Deze cursus leidt op voor het verplichte getuigschrift 
van Vakbekwaamheid Verantwoord Veetransport 
(Verordening (EG) nr.1/2005) die vijf jaar geldig is. Als u 
eenmaal het getuigschrift Chauffeur Veetransport hebt 
is het belangrijk dat u die verlengt voordat de vijf jaar voorbij zijn. Het is namelijk strafbaar 
om met een verlopen getuigschrift te rijden en kan hoge boetes opleveren. 

Voor wie is deze cursus bedoeld? 
Alle chauffeurs die vee vervoeren en iedereen die tijdens het vervoer beroepsmatig met 
levende dieren omgaat zoals: 
 

1. Nieuwe chauffeurs die vee transporteren; 
2. Chauffeurs die het getuigschrift willen verlengen met opnieuw vijf jaar; 
3. Medewerkers van een VC (Verzamel Centrum voor dieren); 
4. Deelnemers aan kwaliteitsregelingen; 
5. Paardenhouders die meer dan 2 paarden vervoeren; 
6. Veehouders die eigen vee vervoeren over meer dan 50 kilometer; 
7. Geïnteresseerde sectorgenoten. 

 
Inhoud cursus: 
De cursus bestaat uit een deel thuisstudie (vier uur E-Learning) en drie uur klassikaal. Aan 
het einde van het klassikale deel, volgt direct een examen in een examenlocatie van het 
CCV. Als u vervolgens minimaal 24 van de 30 meerkeuzevragen correct heeft beantwoord, 
dan ontvangt u het certificaat. Dit bestaat uit een handzaam 
pasje, afgegeven door het CCV. Dit getuigschrift is 
vervolgens vijf jaar officieel geldig. Onder andere voor het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dus 
ook voor de NVWA en de politie. Het getuigschrift is officieel 
geldig binnen geheel Europa.  
U kunt uiteraard bij ons ook nog altijd de klassieke cursus 
gedurende de gehele dag volgen, en dan daarna examen bij 
een examenlocatie van het CCV. 
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Code 95: 
Deze cursus kan desgewenst meetellen voor code-95. Code 95 is noodzakelijk voor 
chauffeurs met een vrachtautorijbewijs die meer dan 12 uur per week rijden. Indien 
deze personen hun rijbewijs willen behouden moeten ze aan de nascholingsplicht 
voldoen. Dat houdt in dat ze 35 uren in 5 jaar tijd aantoonbaar erkende nascholing 
hebben gedaan. Onze opleiding 'Chauffeur Veetransport' is daarvoor erkend door het 
Rijk en CCV. Het is belangrijk om dit vooraf aan ons kenbaar te maken als u dit wenst.  
 
SOOB-erkenning: 
VCF Opleidingen is voor de SOOB-subsidie regeling erkend! 
(www.soobsubsidiepunt.nl). Bespaar hiermee tot €150,-. 
 
Examengarantie: 
Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze trainingen en opleidingen. Vandaar dat we u 
een unieke examengarantie kunnen bieden. Dat houdt in dat u gewoon de cursus geheel 
kosteloos bij ons opnieuw kunt bijwonen, als u onverhoopt niet zou slagen. Dit is inclusief 
zowel de 4 uur E-Learning als de 3 uur klassikaal gedeelde. Het enige dat u hoeft te 
betalen zijn de examenkosten die CBR in rekening brengt.  
Geen opleider die ons dat nadoet!! 

Vraag ons naar de mogelijkheden, we staan u graag te woord! 
 

LET OP: Alleen bij ons is ook OPLEIDING THUIS mogelijk voor 
veetransport of pluimveetransport! Slechts een halve dag of één avond. 
Vraag naar de voorwaarden. 
 
Uiteraard blijft het mogelijk om gewoon een gehele cursusdag te volgen met 
aansluitend direct het examen 

http://www.soobsubsidiepunt.nl/

