
Wegvervoer

Wegvervoer praktisch bekeken Express 
Duur: 6 halve dagen of 8 avonden

Infofiche



Wegvervoer

Waarom een grondige opleiding over wegvervoer?

• Het wegvervoer neemt meer dan 74% van het totale goederenvolume 
voor zijn rekening (in TonKilometer - wat is dat?).  

• Hoe werkt groupage en een cross docking magazijn? 

• Kan je transportprijzen berekenen aan de hand van staffels 
(prijslijsten)? 

• Hoe is een CMR-vrachtbrief correct ingevuld (en afgetekend voor 
ontvangst)? 

• Hoe ziet een vrachtwagen eruit en welke heb je nodig om je goederen 
te vervoeren? 

• Wie is verantwoordelijk voor wat (en wanneer)?
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Doelgroep

• Zij-instromers logistiek; 

• Logistieke medewerkers; 

• Maritieme bedienden.
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Doel van de opleiding

• Op korte termijn de nodige theoretische bagage krijgen 
om je thuis te voelen in wegvervoer enerzijds, 

• alsook de nodige praktijkervaring opdoen om 
onmiddellijk inzetbaar te zijn anderzijds. 

• Eindigen als volwaardige all-round logistieke 
medewerker.



Wegvervoer

Inhoud van de opleiding 
Duur: 6 halve dagen of 4 avonden

De verschillende onderdelen: 

• Wie zijn de verschillende partijen? (Afzender, verlader, 
vervoerder, ondervervoerder, …) 

• De Belgische wetgeving; 

• De vernieuwde algemene voorwaarden voor 
wegvervoer.
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Inhoud van de opleiding 
Duur: 6 halve dagen of 4 avonden

Inhoud theorie: 

• De infrastructuur; 

• De praktijk en de prijzen: 

• Vervoerssystemen; 

• Hoe ziet een containerrit eruit? 

• Hoe werkt deellading? FTL/LTL. 

• Cross docking magazijnen en het hub & spoke principe; 

• Afstands- en beladingscoëfficiënt;
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Inhoud van de opleiding 
Duur: 6 halve dagen of 4 avonden

Inhoud theorie: 

• Een CMR vrachtbrief: 

• Vrijstellingen; 

• Modellen incl. e-CMR; 

• Gebruik; 

• Een transportbedrijf: 

• Toegang tot het beroep en vergunningen (o.a. cabotage); 

• Verschillende functies/diensten in een transportbedrijf; 

• Het materiaal: de verschillende soorten vrachtwagens en opleggers; 

• Actuele statistieken over het wegvervoer;
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Inhoud van de opleiding 
Duur: 6 halve dagen of 4 avonden

Inhoud theorie: 

• 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. 

• Ladingzekering in het kort; 

• Een introductie tot ADR en uitzonderlijk vervoer.



Wegvervoer

Inhoud van de opleiding 
Duur: 6 halve dagen of 4 avonden

Inhoud Oefenboekje: 

• CMR vrachtbrieven invullen; 

• Transportprijzen correct kunnen berekenen voor: 

• Containertransporten; 

• Deellading per pallet of laadmeter (ook aantal Europalletten 
berekenen); 

• Groupage per gewicht of volume; 

• Aansprakelijkheidsbeperking in STR berekenen.
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Cursusmateriaal voor de opleiding

• Uitgeschreven theoriecursus; 
• Oefenboekje met actuele prijzen & verbetersleutel; 
• Examen en herexamen; 
• Slides.
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Veel fotos en veel 
oefeningen Actuele prijzen

LaadMeter
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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
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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

