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Ladingzekering. 

Algemene informatie  
Een opleiding voor vrachtwagenchauffeurs groep C – CE in het kader van de nascholing vakbekwaamheid (Code 
95). De deelnemers ontvangen na de sessie het getuigschrift van deelname (7 u per sessie), zoals voorzien wordt 
in de reglementen van de FOD-mobiliteit.. Er wordt uiteraard ook aandacht besteed aan de bepalingen van het 
KB van 7 mei 2007 dat per 10 september 2009 in voege trad voor alle voertuigen van categorie C. 
 
Het doel van de training “ladingzekering”  is om de deelnemers een goed inzicht te geven van hun 
verantwoordelijkheden in verband met het vastzetten en vervoeren van ladingen.   
Tijdens het parcours zullen de deelnemers leren hoe ze verschillende zekeringsmethodes kunnen gebruiken en 
wanneer deze toe te passen. 
De deelnemers zullen de te zekeren krachten kunnen berekenen en het juiste zekeringsmateriaal kunnen 
gebruiken. 

Trainingsinhoud: 
1. Wetgeving en gevolgen 

1.1 Waarom een nieuwe wetgeving 
1.2 Exacte wettekst belangrijkste bepalingen van het KB 7 mei 2007 
1.4 Wat zijn de gevolgen van dit KB 

2. Welke krachten kunnen op een voertuig inwerken en wat zijn de gevolgen en welke 
factoren spelen een rol 

2.1 Krachten van toepassing tijdens het rijden 
2.2 Krachten die optreden bij het remmen 
2.3 Krachten die optreden bij het rijden in bochten 
2.4 Krachten die optreden bij het optrekken 
2.5 Wat zegt het KB van mei 2007 hierover 
2.6 Schuiven 
2.7 Kantelen  

3. Begrippen – wetten van de fysica 
3.1 Eenheden, grootheden en symbolen 
3.2 Massa en Gewicht(skracht) 
3.3 Inertiekrachten (Massatraagheidskrachten)  
3.4 Centrifugaal of middelpuntvliedende krachten (zijwaartse massatraagheidskrachten)  
3.5 Wrijvingskrachten en wrijvingscoëfficiënt 
3.6 Kinetische Energie 
3.7 Zwaartepunt . 
3.8 Benodigde krachten voor ladingzekering 
3.9 Voorbeelden voor het gedrag van de lading 

4. De voertuigopbouw 
4.1. De keuze van het voertuig 
4.2. Het belang van een juiste gewichtsverdeling 
4.3. Sterkte van laadruimtebegrenzingen 
4.4. Voertuigen met een schuifzeilenopbouw 
4.5. Sjorpunten of verankeringspunten 

5. De Sjor en hulpmiddelen 
5.1. Sjormiddelen en toebehoren 
5.2. Inrichtingen voor het zekeren van lading 

6. De ladingzekering methoden 
6.1 Krachtsluitende ladingzekering  
6.2 Vormsluitende ladingzekering  
6.3 Gecombineerde ladingzekering 
6.4 Voorkeursmethode van zekering 
6.5 Berekening van de sjorkrachten EN 12195-1 

7. Samenvatting van de basisregels 
 


