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MPM-002 | Ladingzekering C

Waarom ATRIUM opleidingen?
•
•
•
•

Opleidingen op maat
In onze opleidingscentra of bij uw bedrijf
Netwerk van kennis in diverse sectoren
Gemotiveerde docenten

Doelgroep
• Iedere werknemer die naast het vereiste rijbewijs C
ook in het bezit is van de vakbekwaamheid en dus
35u bijscholding dient te volgen om de geldigheid
van de rijbewijs met 5 jaar te verlengen.
• Iedere werknemer verantwoordelijk voor de voorbereiding van het transport of het inladen van het
voertuig.

Doel:

In deze opleiding leert men zich bewust worden van
een correcte ladingzekering, de risico’s van een foute
ladingzekering en bijgevolg hoe men schade kan
vermijden.

•
•
•
•

Interactieve manier van lesgeven
Meertalige opleidingen
Online beheersysteem dat uw organisatie ontzorgt
Subsidie-advies op maat

Korte inhoud
Theorie:

• Wetgeving over ladingzekering, verantwoordelijkheden en technische regels
• Nationale en internationale richtlijnen
• Natuurkundige principes, gewichten en
krachten
• Basisprincipes en methodes van ladingzekering
Praktijk:
• Exacte methode van ladingzekering
• Gebruik van zekeringmiddelen
• Stukgoederen op palletten
• Inwikkelen van goederen op pallet en
testen met de kanteltafel
Duur opleiding:
De opleiding duurt een volledige dag (7u)

Wetgeving
Het KB van 27 april 2007 betreffende
ladingzekering zegt het volgende:
Art. 45bis. 3. Indien de primaire verpakking van een goed niet voldoende stevig is
voor een veilig transport van de goederen,
dan moet de verpakker en/of verlader de
goederen bijkomend omhullen met een
transportverpakking die stevig genoeg is
om een goede ladingzekering mogelijk te
maken.
De bestuurder van een voertuig van groep
C mag zijn voertuig niet gebruiken indien
het ladingzekeringssysteem van de in of
op het voertuig vervoerde lading niet in
overeenstemming is met art.45bis.4: Het
ladingzekeringssysteem moet de krachten
kunnen weerstaan die worden uitgeoefend
wanneer het voertuig van groep C (0,8 g en
0,5 g)

‘‘

Testimonial klant
“Atrium leerde mijn werknemers de
ideale manier van het inladen van onze
voertuigen. Hierdoor liepen we veel
minder schade op aan onze goederen.”

