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 08.01 Chauffeur autotransport, nationaal geregeld vervoer  
 
 08.02 Chauffeur autotransport, nationaal ongeregeld vervoer  
 

 08.03 Chauffeur autotransport, internationaal ongeregeld vervoer  
 

 
 



functienaam: 
Chauffeur autotransport, nationaal geregeld vervoer 
(08.01) 
 
doel van de functie/werkomschrijving: 
Laden, vervoeren en lossen van nieuwe personenauto's en bestelauto’s tussen havengebieden en 

importeurs in Nederland en af en toe in aanliggende gebieden. 
 
kennis/kunde: 
heeft kennis van: 
- bediening van te vervoeren auto's, specifieke wijze van borgen (gebruik spanbanden, kallen); 
- gebruik van enige typen autotransporters, bediening van de gedeeltelijk hydraulische laad- en 

losinrichting; 
- plaatsen in het rijgebied waar hoogtebeperkingen gelden; 
- ligging van en handigste route naar enkele tientallen laad- en losadressen (redelijk vast bestand); 
- invullen van schaderapport. 
 
zelfstandigheid, risico's, verantwoordelijkheden en invloed: 

- werkt op basis van door planning opgestelde werklijsten zelfstandig bij het op nummer uitzoeken 
van de te laden auto's, het laden en vastzetten van de auto's, het bepalen van de route, het lossen 
en afleveren (gemiddeld enkele tientallen auto's per dag); 

- houdt bij het bepalen en uitvoeren van de rit rekening met de variërende hoogte van auto en lading; 
- houdt bij het laden rekening met de losvolgorde; moet soms rangeren om de laadcapaciteit van de 

autotransporter voldoende te benutten; 
- aanzienlijke kans op beperkte schade aan de soms zeer kostbare lading; enige kans op tijdverlies 

door onjuiste keuze van route (hoogtebeperking) of extra rangeerwerk; beheert sleutels en 
documenten van de vervoerde auto's. 

 
sociale vaardigheden, uitdrukkingsvaardigheid: 
- heeft contact met collega's en personeel van derden op laad- en losplaatsen; 

- kan zich in de Nederlandse taal uitdrukken voor het afstemmen van het werk, het invullen van een 
schaderapport, het doorgeven van technische opmerkingen over de transporter en dergelijke. 

 
bedieningsvaardigheid, oplettendheid, overige functie-eisen: 
- rijdt en manoeuvreert, soms ook in een krappe omgeving, met een autotransporter (veelal 

motorwagen met middenasaanhangwagen); 
- rijdt personenauto's op en van de transporter; 
- is attent op schade en/of manco's aan te laden auto's; let op uitvoerings- en 

uitrustingsbijzonderheden; 
- is oplettend ten aanzien van viaducten, tunnels, feestverlichting, begroeiing langs de weg en in de 

buurt van bovenleidingen; 

- is attent bij het op de schuine of hoge rijgoten lopen, speciaal bij gladheid (neerslag/vorst). 
 
bezwarende werkomstandigheden: 
- oefent bij het in- en uitschuiven van rijgoten en oprijplaten, bij het met spanbanden en kallen 

borgen van de auto's dagelijks vele malen krachten uit tot circa 25 kg; 
- stapt zeer veelvuldig in- en uit auto's, loopt op schuine rijgoten, bukt, trekt en duwt; 
- werkt onder wisselende weersomstandigheden, bij laden en lossen veelal buiten; 
- loopt risico's bij het rijden (circa 65.000 km per jaar), het op de soms gladde rijgoten lopen en het 

in en uitstappen in een soms drukke omgeving. 
 

Functieklasse D 
 



functienaam: 
Chauffeur autotransport, nationaal ongeregeld vervoer 
(08.02) 
 
doel van de functie/werkomschrijving: 
Laden, vervoeren en lossen van nieuwe en gebruikte personenauto’s en bestelauto’s tussen importeurs 

en dealers, tussen dealers onderling en van dealers naar tweedehands autobedrijven, voornamelijk in 
Nederland en af en toe aanliggende gebieden. 
 
kennis/kunde: 
heeft kennis van: 
- bediening van te vervoeren auto's, specifieke wijze van borgen (gebruik spanbanden, kallen); 
- gebruik van enige typen autotransporters, bediening van de gedeeltelijk hydraulische laad- en 

losinrichting; 
- plaatsen in het rijgebied waar hoogtebeperkingen gelden; 
- ligging van en handigste route naar enkele honderden laad- en losadressen (vlottend bestand); 
- invullen van schaderapport. 
 

zelfstandigheid, risico's, verantwoordelijkheden en invloed: 
- werkt op basis van verkregen lijsten zelfstandig bij het op nummer uitzoeken van de te laden auto's, 

het laden en vastzetten van de auto's, het bepalen van de route, het lossen en afleveren (gemiddeld 
enkele tientallen auto's per dag); 

- houdt bij het bepalen en uitvoeren van de rit rekening met de variërende hoogte van auto en lading; 
- houdt bij het laden rekening met de losvolgorde; moet soms rangeren om de laadcapaciteit van de 

autotransporter voldoende te benutten; 
- aanzienlijke kans op beperkte schade aan de soms zeer kostbare lading; enige kans op tijdverlies 

door onjuiste keuze van route (hoogtebeperking) of extra rangeerwerk; beheert sleutels en 
documenten van de vervoerde auto's. 

 
sociale vaardigheden, uitdrukkingsvaardigheid: 

- heeft contact met collega's en personeel van derden op laad- en losplaatsen; 
- kan zich in de Nederlandse taal uitdrukken voor het afstemmen van het werk, het invullen van een 

schaderapport, het doorgeven van technische opmerkingen over de transporter en dergelijke. 
 
bedieningsvaardigheid, oplettendheid, overige functie-eisen: 
- rijdt en manoeuvreert, regelmatig ook in een krappe omgeving, met een autotransporter (veelal 

motorwagen met middenasaanhangwagen); 
- rijdt personenauto’s en kleine bestelauto’s op en van de transporter; 
- is attent op schade en/of manco's aan te laden auto's; let op uitvoerings- en 

uitrustingsbijzonderheden; 
- is oplettend ten aanzien van viaducten, tunnels, feestverlichting, begroeiing langs de weg en in de 

buurt van bovenleidingen; 
- is attent bij het op de schuine of hoge rijgoten lopen, speciaal bij gladheid. 
 
bezwarende werkomstandigheden: 
- oefent bij het in- en uitschuiven van rijgoten en oprijplaten, bij het met spanbanden en kallen 

borgen van de auto's dagelijks vele malen krachten uit tot circa 25 kg; 
- stapt zeer veelvuldig in- en uit auto's, loopt op schuine rijgoten, bukt, trekt en duwt; 
- werkt onder wisselende weersomstandigheden, bij laden en lossen veelal buiten; 
- gebruikte auto's zijn soms vuil en vet; 
- loopt risico's bij het rijden (circa 80.000 km per jaar), het op de soms gladde rijgoten lopen en het 

in en uitstappen in een soms drukke omgeving. 
 

Functieklasse D 
 
 



functienaam: 
Chauffeur autotransport, internationaal ongeregeld vervoer 
(08.03) 
 
doel van de functie/werkomschrijving: 
Laden, vervoeren en lossen van nieuwe personenauto’s en bestelauto’s tussen fabrieken in landen van 

West-Europa en importeurs en distributiecentra in Nederland. 
 
kennis/kunde: 
heeft kennis van: 
- bediening van de te vervoeren auto's, specifieke wijze van borgen (gebruik spanbanden, kallen); 
- gebruik van enige typen autotransporters, bediening van de gedeeltelijke hydraulische laad- en 

losinrichting; 
- plaatsen in belangrijke routes waar hoogtebeperkingen gelden; 
- ligging van en handigste route naar enkele tientallen laad- en losadressen (redelijk vast bestand); 
- behandeling van eventuele grensdocumenten (Zwitserland) en invulling van schaderapport. 
 
zelfstandigheid, risico's, verantwoordelijkheden en invloed: 

- werkt op basis van verkregen instructies zelfstandig bij het uitzoeken van de te laden auto's, het 
laden en vastzetten van de auto's, het bepalen van de route, het regelen van rij- en rusttijden met 
in achtneming van de wettelijke regels en afspraken met de klant, het lossen en afleveren 
(maximaal enkele tientallen auto's per dag); 

- houdt bij het bepalen en uitvoeren van de rit rekening met de losvolgorde en de variërende hoogte 
van auto en lading; 

- aanzienlijke kans op beperkte schade aan de soms zeer kostbare lading, heeft enige invloed op een 
efficiënte werkuitvoering, onder meer door juiste routekeuze (rekening houdend met doorrijhoogte 
en juiste laadvolgorde); beheert sleutels en documenten van de vervoerde auto's. 

 
sociale vaardigheden, uitdrukkingsvaardigheid: 
- heeft contact met collega's en personeel van derden op laad- en losplaatsen en van 

douanekantoren; 
- kan zich mondeling in de Duitse en Franse taal uitdrukken voor het afstemmen van het werk en de 

douanepassage; schriftelijk in de Nederlandse taal voor het invullen van een schaderapport, het 
doorgeven van technische opmerkingen over de transporter. 

 
bedieningsvaardigheid, oplettendheid, overige functie-eisen: 
- rijdt en manoeuvreert met een autotransporter (veelal motorwagen met middenasaanhangwagen); 
- rijdt personenauto's op en van de transporter; 
- is attent op schade en/of manco's aan de te laden auto's; let op uitvoerings- en 

uitrustingsbijzonderheden; 
- is oplettend ten aanzien van viaducten, tunnels, feestverlichting, begroeiing langs de weg en in de 

buurt van bovenleidingen; 
- is attent bij het op de schuine of hoge rijgoten lopen, speciaal bij gladheid.  
 
bezwarende werkomstandigheden: 
- oefent bij het in en uitschuiven van rijgoten en oprijplaten, bij het met riemen en kallen borgen van 

de auto's en dergelijke, dagelijks vele malen krachten uit tot circa 25 kg; 
- stapt veelvuldig in en uit auto's, loopt op schuine rijgoten, bukt, trekt en duwt; 
- werkt onder wisselende weersomstandigheden, bij laden en lossen veelal buiten; overnacht enkele 

malen per week in de autocabine; 
- loopt risico's bij het rijden (circa 130.000 km per jaar), het op soms gladde rijgoten lopen en het in 

en uitstappen in een soms drukke omgeving. 
 

Functieklasse E 

 


