
Wegvervoer

CMR: Ken je rechten & plichten 
Duur: 1 halve dag of 2 avonden

Infofiche



Wegvervoer

Waarom een opleiding over CMR: Ken je rechten & 

plichten

• Weet je wanneer en hoe de vervoerder of ontvanger 

voorbehoud moet maken? 

• Ken je de aansprakelijkheidslimieten voor verlies, 

beschadiging of vertraging van de vervoeder? 

• Hoe zit dat met overmacht en gevolgschade? 

• Hoe ga je met claims om?



Wegvervoer

Doelgroep

• Teamleaders; 

• Logistieke medewerkers; 

• Maritieme bedienden; 

• Verzekeraars & makelaars; 

• Bedrijfsjuristen en advocaten.



Wegvervoer

Doel van de opleiding

• Ken alle partijen en hun rol in transport; 

• Vergroot je kennis over: 

• De Belgische wetgeving; 

• De vernieuwde algemene voorwaarden; 

• De CMR conventie; 

• Handel snel en efficiënt claims af.



Wegvervoer

Inhoud van de opleiding 
Duur: 1 halve dag of 2 avonden

De CMR conventie wordt vaak met de gruyèrekaas 

vergeleken: stevige massa met vele gaten die ruimte laten 

tot interpretatie en aanvullingen. Deze opleiding gaat die 

gaten opvullen. 

De opbouw van de cursus is opgebouwd net zoals een rit: 

eerst ga je een contract onderhandelen, dan laden, rijden, 

hinderpalen ontwijken om tenslotte te leveren. Op het 

einde bekijken we de claims.



Wegvervoer

Inhoud van de opleiding 
Duur: 1 halve dag of 2 avonden

De verschillende onderdelen: 

• Wie zijn de verschillende partijen? (Afzender, verlader, 

vervoerder, ondervervoerder, …) 

• De Belgische wetgeving; 

• De vernieuwde algemene voorwaarden voor 

wegvervoer.



Wegvervoer

Inhoud van de opleiding 
Duur: 1 halve dag of 2 avonden

De CMR conventie: 

• Essentiële elementen van het vervoerscontract; 

• Gecombineerd/multimodaal vervoer en stapelvervoer; 

• Instructies en inontvangstneming; 

• Hinderpalen tijdens vervoer; 

• Aansprakelijkheid van de vervoerder: ontheffingsgronden; 

• Aansprakelijkheidsbeperkingen; 

• Doorbreking van de aansprakelijkheidslimieten.



Wegvervoer

Inhoud van de opleiding 
Duur: 1 halve dag of 2 avonden

Claims Handling: 

• Partijen verantwoordelijk houden en de protestbrief; 

• Dossier samenstellen met de nodige documenten; 

• Opvolging met de verzekeringsmakelaar of 

verzekeraars; 

• Settlement.



Wegvervoer

Cursusmateriaal voor de opleiding

• Uitgeschreven theoriecursus; 

• Slides.



Wegvervoer

Over Via Agrippa

• 15 jaar ervaring in opleidingen uit de praktijk (ook Webinars); 

• Alleen wegvervoer en ladingzekering; 

• 4 dynamische docenten over heel Vlaanderen; 

• Gaétan Bascourt - Xander Martens - Patrick Arts -  

Thomas Goossens 

• Vaste referenties: Portilog, Randstad, Logos 

• Aanbod opleidingen en meer info terug te vinden op: 

www.via-agrippa.com

http://www.portilog.be
https://www.randstad.be
https://www.logosinform.be
http://www.via-agrippa.com


Wegvervoer

Uw partner wegvervoer:


via-agrippa.com

Gaétan Bascourt


road@via-agrippa.com


+32 473 54 28 98

http://www.via-agrippa.com
mailto:road@via-agrippa.com

