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Infofiche opleiding ladingzekering 

 
Situering van de opleiding 

 
Sinds 10 september 2009 gelden er nieuwe richtlijnen 

in verband met het zekeren van een lading op een 

vrachtwagen waarvoor een rijbewijs type C of hoger 

nodig is. Een belangrijke wijziging in dit KB is dat niet 

langer enkel de vervoerder aansprakelijk gesteld kan 

worden maar ook de verlader en de afzender. 

 

Ook dienen alle chauffeurs die professioneel vervoer verrichten met een voertuig dat 

behoort tot één van de (sub)categorieën van groep C, een vermelding op hun 

rijbewijs te hebben (CODE 95) die aantoont dat betrokkene beantwoordt aan de 

voorschriften betreffende de vakbekwaamheid. 

 
Doelgroep 

 

Deze opleiding is bestemd voor iedereen die met dit onderwerp geconfronteerd 

wordt: vrachtwagenbestuurders C/CE, personen die betrokken zijn bij het laden en 

lossen van vrachtwagens, vlootbeheerders, personeel betrokken bij de planning van 

de reisweg en de laad- en losplaatsen, preventieadviseurs en managers. 

 
Inhoud en duur van de opleiding 

 

De opleiding duurt één volledige dag en bestaat uit een theoretisch en praktisch 

gedeelte. 

 
Theorie (3u30min) 

 
- Gevolgen door een gebrek aan ladingzekering. 
- Actuele wetgeving en richtlijnen 

- Optredende krachten tijdens het transport 

- Natuurkundige principes, gewichten en krachten; 

- Voertuigen en hun constructies 

- Sjormiddelen, correct interpreteren van etiketten 

- Soorten ladingzekering 

- Berekenen van de ladingzekering; 

- Misverstanden bij ladingzekering 

- Voorbeelden van zekering 
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Praktijk (3u30min) 

 
- Bepalen juiste zekeringsmethode ifv goederen 

- Gebruik van zekeringsmiddelen; 

- Aflezen etiketten spanbanden; 

- Stukgoederen op paletten; 

- Niet gepalletiseerde lasten; 

- Gestapelde ladingen; 

- 26°principe en kanteltafel 
 
 

 
Toelatingsvoorwaarden 

 

De cursist is minimum 18 jaar. 

Certificaat 

Chauffeurs die de opleiding volgen in het kader van de permanente vorming 

ontvangen een getuigschrift van nascholing voor 7 kredietpunten. 

 
De andere deelnemers ontvangen een deelnamebewijs opleiding ladingzekering. 

Praktisch 

De opleiding kan gevolgd worden: 

 

- in open aanbod in de opleidingscentra van Formaz (zie opleidingsagenda op 

website) 

- in besloten aanbod in de opleidingscentra van Formaz 

- in-company 

 
Formaz heeft allerhande sjor- en zekeringsmateriaal, 

oplegger/vrachtwagen/container, diverse ladingen en een kanteltafel ter beschikking. 

 
Elke deelnemer ontvangt een syllabus. 


