
                                                    OPLEIDINGEN 

   
BASIS OPLEIDINGEN METAAL 

“Ladingsvoorschriften volgens de wetgeving van 2018” 

 
Datum: Donderdag 24 oktober 2019 

 

Locatie: Clusta 

   Technologiepark 48 

     9052 Zwijnaarde 

                                            

Organisatie: CLUSTA 

 

                      
Bent u in orde met de ladingszekerheid volgens de wetgeving van 2018? 

 

Anno 2019. Ook al is de wetgeving rond ladingszekerheid in drastisch veranderd toch 

staan we  nog regelmatig in de file door ladingverlies van vrachtwagens! 

 

Na mei 2018 zijn de controles voor de lading van vrachtwagens sterk verhoogd. 

Deze wetgeving spreekt vooral op de verantwoordelijkheden voor het laden van de 

vrachtwagens. 

Chauffeurs zijn verplicht een opleiding te volgen maar laders niet. 

 

Uit vragen van onze leden blijkt dat er nog grote onduidelijkheid bestaat wie welke 

verantwoordelijkheid draagt. Het is dus van belang dat de laders en teamleaders op 

de hoogte zijn van de wetgeving en de verantwoordelijkheden. 

 
Op vraag van de industrie heeft Clusta een basisopleiding "ladingsvoorschriften volgens 

de wetgeving van 2018". Deze opleiding is voor velen een Eye-opener. 

 

DOELGROEP: 

• Laders 

• Teamleaders transport 

• Teamleaders logistiek 

• Kwaliteitsverantwoordelijken 

• Alle andere die binnen het bedrijf met transport te maken hebben bv 

verkoop 

 

PROGRAMMA: 

 

• Overzicht van de oude en nieuwe wetgeving 

• Verantwoordelijkheden: 

o Vervoerder 

o Bestuurder 

o Verpakker 

o (Ver)lader 

o Verzender 

• Uitleg basisbegrippen: 

o Verpakking: 

▪ Primaire verpakking 

▪ Secundaire verpakking 

▪ Eenheidsverpakking 

▪ Vormvaste verpakking 

o Ladingzekering 

▪ Asbelasting 

• Praktische tips 

 



                                    

INSCHRIJVING 
 

 

 

 

Algemene inlichtingen 

 

Datum  

24 oktober 2019 te Zwijnaarde 

 

Kostprijs: 

Leden Clusta: 300€ (excl.BTW) 

Niet leden:     500€ (excl.BTW)      

 

Inschrijvingen 

Schrijf u in vóór 21 oktber 2019  

door het onderstaand formulier in te vullen en 

terugmailen naar Sabine.vandael@clusta.be  

of online www.clusta.be/agenda 

 

Uw inschrijving wordt bevestigd na 

betaling van de factuur binnen de 5 

werkdagen. 

De gastheer behoudt het recht wie hij 

in zijn bedrijf toelaat. 

 

Indien u zelf niet kan deelnemen kan u 

zich laten vervangen door een collega. 

Voor meerdere deelnemers van 

hetzelfde bedrijf bestaat de 

mogelijkheid deze cursus in-house te 

geven op maat van uw ladingen.  

Contact: Sabine.vandael@clusta.be 

 

Organisatie en inlichtingen 

Clusta VZW 

Technologiepark 48 

9052 Zwijnaarde 

Tel: 09/280.93.43 

www.clusta.be 

 

Bespaar op de deelname prijs via de 

KMO-portefeuille DV.O104.696 

Om van de KMO-portefeuille 

gebruik te maken moet u uw 

aanvraag  indienen “uiterlijk 

14 kalenderdagen” na 

aanvang van de activiteit .  

Zo niet wordt deze aanvraag 

geweigerd.

Inschrijvingsformulier 

 

Basis opleiding metaal:  

“Ladingsvoorschriften volgens de wet van 2018” 

  

Inschrijvingsformulier vóór 21/10/2019 

                                  

terugmailen naar Sabine.vandael@clusta.be   

 

Firmanaam:                   BTW nr                          P0 nr: 

 

Adres: 

 

Postcode:                                                                              Plaats: 

 

Tel:        

 

Naam van de deelnemer(s): 

 

Dhr./Mevr.: 

 

Functie:  

 

E-mailadres: 

 

Lid van Clusta:                ⃝      
 

Datum:                       Handtekening: 
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