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ONLINE  OPLEIDING 

Ladingbeveiliging – de 4 V’s: Veiligheid, Verpakking, 

Verantwoordelijkheid en Verzekeringen! 

 
Boetes bestuurder: 
 

• Art 45: Onmiddellijke inning van 110 euro 

• Art 45 bis: Onmiddellijke inning van 165 euro 

 

Transportmaatschappij, opdrachtgever, verlader, verpakker: 

 

• Onmiddellijke inning van 165 euro 

• Proces-verbaal met mogelijkheid tot vervolging 

• Boetes die kunnen oplopen tot 10.000,00 euro 
 

Ter plaatse: 
 
Overtreding doen ophouden: herladen! 

 

Los van de controles en boetes is deze opleiding nog steeds belangrijk om volgende redenen:  

 

• voorkomen / beperken van ongevallen 

• bevorderen van de veiligheid van medewerkers en de directe omgeving (wegverkeer, zwakke 
weggebruikers, milieu) 

• voorkomen van geweigerde claims 

• optimalisatie van diensten/bedrijfsorganisatie 

• opereren conform wetgevingen en Europese regelgevingen 

• verhogen van kwaliteit: geen levering van beschadigde goederen of ladingverlies 

• kostenbesparing: geen penaliteiten door het niet nakomen van de service level agreements 
(levertermijnen en -betrouwbaarheid) door ongevallen en beschadigingen 

 

Maak  van deze opleiding een persoonlijk succes!  

Stuur ons vóór de opleiding start foto’s, cases, situaties uit uw dagelijkse praktijk die u graag 

besproken ziet! 

 

• Waarom een cursus over dit thema?  

• Logistiek aspect van een correcte lading en stuwing 

• Wetgeving en de recente wijzigingen van de EN 12195 

• De recente aanpassiing van de geldende wetgeving en regels 

• Verantwoordelijkheden 

• Incoterms: waarvoor staat dit en wat zijn de mogelijke gevolgen? 

• Overzicht en toepassing van het verladingmateriaal  

• Markering en verpakking 
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• Lastverdeling bij belading en stuwing 

• Vastzetmiddelen en stouwingsmateriaal 

• Transportverpakking: de zwakke schakel 

• Zeilen, spanriemen en certificaten: feiten en legenden 

• Het belang van het “CMR” document 

• Bewustwording van de verantwoordelijkheid van de medewerkers bij lading en stuwing 

• Inzicht in de gevolgen van incorrecte lading en stuwing 

 

 

 

Doelgroep Administratieve, commerciële medewerkers en leidinggevenden uit magazijn- en 

transportafdelingen verantwoordelijk voor verzending van goederen uit de 

industrie en dienstverlenende logistieke bedrijven. 

Operationele medewerkers magazijn verantwoordelijk voor verzending en het 

laden en lossen van vrachtwagens. 

Veiligheidsadviseurs! 

 

De doelgroepen worden bewust gemengd.  

Op die manier krijgt iedere betrokken medewerker bij het thema inzicht met welke 

vragen en problematieken collega’s te maken krijgen. 

Aanpak Interactief. 

Vertrekkend vanuit cases en dossiers uit de praktijk van  cursisten en de docent. 

Duur van de opleiding Online: 2 halve dagen van 13u tot 16.30u 

Data Dinsdag 16 en 23 maart 2021 

Deelname Leden OTM, Fedustria, Co-Valent*: 380 € / deelnemer  

Niet-leden: 450 € / deelnemer 

 

* Gratis voor leden van de chemische nijverheid 

Bedrijven Co-Valent, graag inschrijven via volgende link: www.co-valent.be  

 

Prijzen exclusief 21 % BTW 

Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille. 

Erkenningsnummer DV.O105688 
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