Terminologielijst
R2C, V2C, V3C
aangepast rijden
aansprakelijkheid
acceleratie
accessoires
Adaptive cruise control
Adblue
ADR vakbekwaamheidscertificaat

parkeerplek
paspoort/identiteitsbewijs
pauze
periodieke keuring
persoonlijke beschermingsmiddelen
persoonlijke documenten
persoonlijke veiligheid
Pijpleidingvervoer

afbraaktijd
Predictive cruise control
afscherming
afzetbak
airbags
alarmeren van de hulpdiensten
alarmsystemen
alcohol
andermans veiligheid
anticiperen
antislipmatten
arbeid
Arbeidsomstandigheden besluit
Arbeidsomstandighedenwet
arbeidsongevallen
arbeidstijd
Arbeidstijdenbesluit
Arbeidstijdenwet
arbeidsvoorwaarden
Arbobesluit
Arbowet
Asbelasting

Print-out
privésituatie
professioneel gedrag
reactietijd
Regeling wegvervoer goederen
registratie
rembours
remmen
reparatiekosten
representativiteit chauffeur
rijbewijs (met code 95)
rijeigenschappen
rijervaring
rijplaten
rijtijd
rijverboden
ritmachtiging
ritopdracht
ritvoorbereiding

Assisterende systemen
autogordel
autolaadkraan

rolcontainers
rongen
rust

bakken
bandenspanning

samenladingseenheden
sancties

begeleidingsbrief bij afvalstoffen
begeleidingsdocument
Behandeletiketten

scharen
schriftelijke instructie (gevarenkaart)

belangenorganisaties
beroepsuitoefening
Beroepsvervoer

slijtage

beschikbaarheid
besluitvaardig rijden

spoorvervoer

sjorhaken

spanbanden
spankettingen

stabiliteit
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Bestuurder
Bestuurderondersteunende systemen
bestuurderskaart
bevoegdheden
bewijs van aflevering
bewijs van ontvangst
big bags
bijrijder
bijzondere manoeuvres
bilaterale ritmachtiging
binnengrenzen
blijvende invaliditeit
blokpallets
brandstofverbruik
buitengrenzen
cabotagevervoer
capaciteitsgebrek
CEMTlanden
CEMTvergunning/rittenboekje.
cilinders
CMR vrachtbrief.

steekwagen
stopbalken
stophout
stopkeggen
storingen
stroomverbruikers
Stuwage
stuwzakken
tachograaf
tachograafkaarten
tanks
Tankvervoer
TIRcarnet
toepassingsgebied
toerenteller
toevoegingen
transito vervoer
transportband
transportsector
tussenpersoon
twistlocks
Uitstraling

commerciële gevolgen
Universele ritmachtiging
communautaire goederen
communautaire vergunning
concentratie
concentratievermogen
containers
containervervoer
controlemiddelen
controlerende instanties
criminaliteit
crossdocking
cruisecontrol
defensief rijden
dekens
dekzeilen
diefstal
dienstverlening
direct zekeren
distributievervoer
dockleveller
douane

vakbonden
value added logistics
vaten
veevervoer
veiligheidshamer
veiligheidsvoorzieningen
venstertijden
verantwoordelijkheden
verbandtrommel
vergrendelstangen
verhuizingen
verkeersdrukte
verkeersongevallen
verkeersstremmingen
verkeersveiligheid
verladers
vermoeidheid
verstekelingen
vertragingen
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douanedocumenten
dozen
drugs
Drugssmokkel
Dynamische cruiscontrol
eisen zitplaats
elektronische aangifte
Emergency Brake Assist
energiezuinig rijden
europallets
Europese Unie landen
EVAlanden
evenwichtsgevoel
exceptioneel transport
expediteur
filerijden
financiële gevolgen
fysieke gesteldheid
gasflessen
geconditioneerd vervoer
geestelijke gesteldheid
gehoor
geldigheidsduur
geleidedocument
geluidshinder
gereedschap
geschil
Getuigschrift van Vakbekwaamheid
(pluim)veetransport
gewichtsverdeling
gezichtsvermogen
gezondheidsverklaring

vervangingskosten
vervoer gevaarlijke stoffen
vervoeradres (AVC vrachtbrief)
vervoersmodaliteit
vervoersovereenkomst
vervoerssector
vervoersspecialiteiten
verzegeling
verzekeringspremie
voertuigdocumenten
Volgafstand
voorbehoud
vorm zekeren
vrachtauto
vrachtbrief
waardetransport
waarnemingsvermogen
walking floor
weersomstandigheden
wegbeheerder
wegligging
wegvervoer
werkgever
werkingssfeer
werkinstructies
werknemer
Wet wegvervoer goederen
wissellaadbak
wrijvingsweerstand
zeecontainers
zelfstandigen
zwaartepunt

goederenstroom
grensoverschrijdingen
groene kaart
grondbeginselen van eerste hulp
hangende lading
hefbrug
heftruck
hoofdsteun
hulpdiensten
IBC’s
Identiteitsfraude
illegalen
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imago
immigratiebepalingen
incidentmanagement
informeren belanghebbenden
installatieplaatje
internationaal binnen de EU (communautair vervoer)
internationaal buiten de EU
jerry cans
kantelmoment
keggen
kentekenbewijs
kipperinstallatie
kisten
klanten
klantvriendelijk
kratten
laadklep
laadruimte
laadvloer
lading
ladingdocument
ladingschade
ladingsmanco’s
Lane Departure Warning System
lichamelijke inspanningen
logistieke dienstverlening
Luchtvervoer
manco
markeren
medeweggebruikers
medicijnen
meeneemheftruck
meeneemstapelaar
milieuaspecten
milieubewuste
mobiel schademelden
motorvoertuig
nachtdienst
nascholing
nationaal vervoer
neer zekeren
Niet-communautaire goederen
onderbreking
ongevallen
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Ongevalskans
ongevalslocatie
ontvangers
opdrachtgevers
oprijbrug
opsporingsambtenaren
overbelading
overtredingen
pallets
pallettruck
parkeerplaats
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