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Doelstelling van de opleiding Vrijwel dagelijks zijn er meldingen van files ten gevolge van afgevallen lading, vaak met 

alleen materiele schade, maar soms ook met lichamelijk letsel tot gevolg. Dit had in 

veel gevallen voorkomen kunnen worden als de lading goed was vastgezet. Goed 

laden en het op de juiste wijze vastzetten van de lading is essentieel voor veilig 

transport. Als hier nonchalant mee wordt omgegaan kan dat door oneffenheden in de 

weg, bochten of plotselinge manouvers grote gevolgen hebben. tijdens deze opleiding 

leren de kandidaten op de juiste wijze de lading te zekeren (lading zekeren) met de 

juiste materialen, maar ook hoe de last het beste over de assen verdeeld kan worden. 

Na afloop zijn de kandidaten zich bewust van de gevaren van het niet goed zekeren 

van lading en weten ze hoe te laden en kunnen ze de juiste vastzetmaterialen 

gebruiken. 

Inhoud van de opleiding Tijdens de opleiding wordt dieper ingegaan op de volgende onderwerpen: 

▪ Wettelijke richtlijnen en adviezen 

▪ Het belang van lading zekeren 

▪ Krachten op lading en voertuig 

▪ Asdruk en zwaartepunt 

▪ Methoden van vastzetten 

▪ Correct gebruik van de juiste vastzetmiddelen 

▪ Gevaarlijke stoffen 

Lading zekeren
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▪ Verantwoordelijkheden voor veilig vervoer 

▪ Voorkomen van kantelen en ongelukken 

Niveau van de opleiding Geen startkwalificatie 

Lengte van opleiding 1 dag (2 dagdelen) 

De doelgroep van de opleiding Allen die betrokken zijn bij het vervoer van lading 

Het aanvangsniveau van de cursist  Geen aanvangsniveau 

Vrijstellingsbeleid Er wordt geen vrijstelling verleend 

Studiebelasting Geen studiebelasting 

Speciale voorwaarden die gelden 
voor het volgen van de opleiding 

Geen 

Verstrekte of aan te schaffen 
studiemateriaal 

Het lesboek wordt door A.L.P. Opleidingen verstrekt 

Welke kwalificaties kunnen 
behaald worden? 

Bewijs van deelname 

Opleiding tot examen Geen 

Eindtoetsen Geen 

Civiel effect Geen 

Minimale kandidaten 5 

Kosten per persoon € 169,- excl. BTW 

Code 95 Ja 

Geldigheid certificaat N.V.T. 
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